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 شكر وتقدير 
 
 ا العمل، وهو الذي من علي بنعمة طلب العلم؛ الشكر واحلمد هلل عز وجل أن وفقين إلجناز وإمتام هذ

 جزيل الشكر واالمتنان إىل أستاذي املشرف: 

 زراولة الدكتور رفيق 

هذا  إلمتامبوقته وجهده  وكان سخياعلى تفضله ابإلشراف وملا منحه يل من أتطي وتوجيه ونصائحه القيمة 

 .البحث، كما كان حريصا على توجيهي يف أدق مراحله وتفاصيله

الشكر والتقدير واالحرتام لألستاذ الدكتور بن فرحات ساعد مشرف سابق على اشرافه لسنوات   يلجز 
ى توجيهاته السديدة ونصائحه وملتابعته املستمرة ملختلف مراحله دون أن يّدخر يف ذلك وقتا أو  عديدة وعل

 جهدا؛ 

 بقبول مناقشة هذا العمل؛  الشكر موصول كذلك لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة، الذين تكرموا 

 خباخشة موسى، حملي كمال؛   شكل خاص لألساتذة: بوانب حممد، يعلى فروق،

 وإىل مجيع أساتذة كليات حمل الدراسة على تعاوهنم واالجابة على االستبيان 

 وإىل كل من ساعدين يف اجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد؛ 
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 إىل من كانوا سندا يل يف هذه احلياة 

 إخوتــــــــي وأخواتــــــي حفظهم هللا  

 إىل كل صديقات وأصدقائي األوفياء 

 

 

 

 رة عباس هز 



 املخلص 
 

 

 امللخص: 
إىل التعرف على أثر تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل   الدراسة هدفت هذه

والبالغ   اجلزائري،  التسيري جبامعات الشرق  والتجارية وعلوم  االقتصادية  العلوم  املستدامة يف كليات  التنمية  لتحقيق 
 ا. ء هيئة التدريس هبمن وجهة نظر أعضاكليات، وذلك 10عددهم 

ذلك مت االعتماد على مناهج متعددة لعل من أمهها املنهج الوصفي التحليلي، وذلك بغية  من أجل حتقيق  
، حيث  كأداة جلمع البياانت  حتليل األدبيات واإلحصائيات اليت تعاجل هذا املوضوع، كما متت االستعانة ابالستبيان 

إلحصائي ابستخدام برانمج احلزم  مت إخضاعها للمعاجلة والتحليل اذا،  أستا  478مت توزيعه على عينة بلغ حجمها  
 . AMOS V21 برانمجو  ،SPSS V23اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أمهها: أن درجة ممارسة مبادئ احلوكمة يف الكليات حمل الدراسة  
ملتغري اجلامعة. هذا وقد كشفت الدراسة ئية ملستوى تطبيقها يعزى  كانت متوسطة، مع وجود فروق ذات داللة إحصا

الذي كان بدوره   اجلامعات حنو االستدامة  العايل، وكذا توجه  التعليم  أيضا عن اخنفاض مستوى جودة خمرجات 
مة منخفضا جدا، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية يف ذلك يعزى إىل متغري اجلامعة. أما درجة أتثري مبادئ حوك

جات التعليم العايل فقد كان إجيابيا وقواي، كما كان التأثري إجيابيا ملبادئ حوكمة اجلامعات  اجلامعات على جودة خمر 
وجلودة خمرجات التعليم العايل على مستوى حتقيق التنمية املستدامة.  ولقد بينت الدراسة أيضا أن جودة املخرجات  

   عات والتنمية املستدامة.تلعب دور الوساطة الكلية بني حوكمة اجلام
 

املفتاحية:   العايل،  الكلمات  التعليم  اجلامعات، جودة خمرجات  اجلامعة، حوكمة  العايل،  التعليم  احلوكمة، 
 التنمية املستدامة، كليات العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املخلص 
 

 

Abstrat: 

This study aimed to identify the impact of applying university governance principles on 

the quality of higher education outputs to achieve sustainable development in the faculties of 

economics, commercial and management sciences in 10 universities of eastern Algeria from 

the point of view of their faculty members . 

Multiple approaches were used, perhaps the most important of which is the descriptive 

and analytical approach, in order to analyze the literature and statistics dealing with this topic. 

The questionnaire was also used as a tool for data collection and was distributed to a sample of 

478 professors. The sample was subjected to statistical treatment and analysis using SPSS V23 

and AMOS V21 programmes. 

The study reached a number of results, the most important of which were: the degree of 

practicing the principles of governance in the colleges under study was average, and there are 

statistically significant differences in the level of their application due to the university variable. 

The study also revealed the low level of quality of higher education outputs, as well as the 

university’s orientation towards sustainability, which was in turn very low, with statistically 

significant differences in the university’s approach to sustainability attributed to the university 

variable. As for the degree of the impact of the university governance principles on the quality 

of higher education outputs, it was positive and strong, as well as the positive impact of the 

university governance principles and the quality of higher education on achieving sustainable 

development. Finally, the study showed that the quality of these outputs plays the role of total 

mediation between university governance and sustainable development. 

 

Key words: Governance, Higher Education, University, University Governance, Higher 

Education Outcomes Quality, Sustainable Development, Faculties of Economics, Commercial 

and Management Sciences 



 املخلص 
 

 

Résumé 

 

Cette étude visait à identifier l’impact de l’application des principes de gouvernance des 

universités sur la qualité des résultats de l’enseignement supérieur pour parvenir au 

développement durable dans les facultés de sciences économiques et commerciales et des 

sciences de gestion de dix universités de l’est algérien, et cela du point de vue de leurs 

enseignants. 

Afin de réaliser cela, de nombreuses approches ont été utilisées, dont la plus importante 

peut-être est l’approche descriptive analytique, afin d’analyser la littérature et les statistiques 

qui traitent ce sujet. Le questionnaire a également été utilisé comme outil de collecte de 

données. Il a été distribué à un échantillon de 478 enseignants et il a été soumis à un traitement 

statistique et à une analyse à l'aide des programmes SPSS V23 et AMOS V21. 

L’étude a abouti à un certain nombre de conclusions, la plus importante est que le degré 

de pratique des principes de gouvernance dans les facultés de l’étude était moyen, avec des 

différences statistiquement significatives pour son niveau d’application attribuée au variable 

"université". Cette recherche a également révélé la diminution du niveau de la qualité des 

résultats de l’enseignement supérieur, ainsi que l’orientation des universités vers la durabilité, 

qui était à son tour très faible, avec des différences statistiquement significatives dans celle 

attribuée au variable "université". Quand au degré d’influence des principes de gouvernance 

des universités sur la qualité des résultats de l’enseignement supérieur, il était positif et fort. 

L'effet a également été positif pour les principes de gouvernance des universités et la qualité 

des résultats de l'enseignement supérieur au niveau de la réalisation du développement durable. 

L'étude a montré aussi que la qualité des résultats de l'enseignement supérieur joue un rôle de 

médiation globale entre la gouvernance et le développement durable. 

 

 

 

Mots-clés : Gouvernance, Enseignement Supérieur, Université, Gouvernance Universitaire, 

Qualité de l’enseignement Supérieur, Développement Durable, Facultés des Sciences 

Economiques et Commerciales et des Sciences de la Gestion.  
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Qualité dans les établissements D’Enseignement Supérieur CIAQES 

 Cellule Assurance Qualité CAQ خلية ضمان اجلودة

 Responsible Assurance Qualité RAQ خالاي اجلودة

والتطوير   العلمي  للبحث  العامة  املديرية 
 التكنولوجي  

Direction Générale du la Recherche Scientifique et de 

Développement Technologique DGRSDT 

 University Governance Screening Card UGSC عية حلوكمة اجلامبطاقة قياس ا

 Ministére de l’enseignement Supérieur et de la Recherche وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

Scientifique 
MESRS 

يف   اجلودة  لضمان  الوطين  املرجعي  الدليل 
 التعليم العايل

Reférentiel National D’assurance Qualité dans l’enseignement 

Supérieur RNAQES 

 Programmes Nationationaux Recherche PNR الربامج الوطنية للبحث 

 Projet de Recherche formation Universitaire PRFU مشاريع البحث يف التكوين اجلامعي 

 Comité National D’evaluation et de Programmation de la اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث اجلامعية 

Recherche Universitaire 
CNEPRU 

 Cellules D’assurances Qualité CAQ ضمان اجلودةخالاي 

 Responsables D’assurances Qualité مسؤويل خالاي ضمان اجلودة
SRAQ 

 Structural Equation Modeling SEM النمذجة ابملعادالت البنائية 

 Statistical Package Forsocial Sciences SPSS لعلوم االجتماعية حصائية لاحلزمة اإل

 Analysis of Moment Structure AMOS حتليل بنية العزوم 

 Normative Fit Index NFI مؤشر املطابقة املعياري 

 Comparative Fit Index CFI مؤشر املطابقة املقارن 

 Goodmess of Fit Indices GFI مؤشر حسن املطابقة

 Root Meam Squate Residuel RMR مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي 

 Ajusted Godness of Fit Index AGFI مؤشر حسن املطابقة املعدل 

 Tucker-Lewis TLI مؤشر توكر لويس  

 Confermatory Factoriel Analysis CFA التحليل العاملي التوكيدي 
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لتطوير والرقي  لخمتلف دول العامل ابعتباره أحد الركائز    مناهتماما ابلغا  جبميع مستوايته  شهد التعليم العايل  
دوره البارز يف إعداد املوارد البشرية الكفؤة القادرة على مواجهة التحدايت االقتصادية واالجتماعية  ل  نظراابجملتمعات،  

 21أن احلياة ما بعد القرن والذي أشار إىل    1991  لسنة  ونسكونظمة اليتقرير م   هوهذا ما أكد،  وغريها  والسياسية

 لتشارك.  مل  لتكون، تع مل  لتعمل، تع مل  لتعرف، تع مل  وهي: تع مل  تقوم على أربعة أعمدة للتع
العديد من الرهاانت والتحدايت   هناكابلرغم من الدعم املقدم لقطاع التعليم العايل مبختلف مؤسساته إال أن  

  مست ومن بني تلك التحدايت: االختالالت اليت    اإلدارية،مراجعة أساليبه    الضرورة مبكان   وجتعل من  تواجهه  اليت
ما يؤثر على  وهو  هياكله التنظيمية، ضعف جودة التكوين والبحث العلمي، وانتشار ظاهرة الفساد اإلداري واملايل  

، نقص مصادر التمويل، عدم مالئمة الربامج التعليمية ودةاجلذي  يف اجملتمع، ارتفاع تكلفة التعليم العايل    ة التعليممسع
 لتنمية املستدامة. للتطورات احلاصلة، انتشار مفاهيم جديدة كا

  ومن بينها   من أبرز املفاهيم ذات التأثري الكبري يف خمتلف النظم  (التنمية املستدامةهذه األخرية )تعد  إذ  
احملافظة على املوارد   يكرس فكرة ويرجع ذلك لكون هذا املفهوم، ولوذلك يف أغلب الد  واجلامعات التعليميةالنظم 

ا حنو حتقيق تنمية متكاملة تضمن التوازن بني املوارد البشرية والطبيعية واملالية وتطوير اخلدمات املقدمة للمجتمع سعي
على التعليم العايل اجليد، والذي والبيئية، وحتقيق العدالة واملساواة بني مجيع األجيال احلالية واملستقبلية يف احلصول  

 التنمية املستدامة جهة أخرى، فإن  ، ومنمن جهة هذا  ،على عاتق اجلامعات  ةأصبح من املسؤوليات اجلديدة امللقا
اجتاها جديد يف التعليم وهو التعليم من أجل التنمية املستدامة والذي يؤكد على ضرورة إعادة توجيه مناهج    أوجدت

 .  ة التنمية املستدام التعليم حنو حتقيق
لتحدايت وغريها مبا  لذا أصبح لزاما على اجلامعات السعي للبحث عن الطرق األكثر جناعة ملواجهة تلك ا

نظام اجلودة يف التعليم العايل واحدا من بني األساليب    ويعتربيؤهلها للعودة ألداء دورها املطلوب منها بتميز وكفاءة،  
لتحدايت واليت لقيت اهتماما كبريا من قبل مسؤويل املؤسسات التعليمية وادارهتا سعيا  املتاحة واملهمة ملواجهة هذه ا

ءة واجلودة. إال أن هذا األسلوب وحده ال يعترب كافيا ملواجهة التحدايت وإمنا أيضا البد من ها لضمان الكفامن
 لعل من أمهها احلوكمة. إدراج األساليب اليت يتم بواسطتها حتسني وتطوير اجلودة يف التعليم العايل، و 

ج اختالالهتا، حيث أسلواب مهما بعد تطبيقها يف املؤسسات االقتصادية وجناحها يف عال  احلوكمة  أصبحت
الصحية،   والبيئيةـ،  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  اجملاالت  من  العديد  يف  الباحثني  قبل  من  اهتماما كبريا  انلت 

أخرى لتطبيق هذا األسلوب  وعدم حصرها على املؤسسات االقتصادية، ومن   والتعليمية،  ما فتح اجملال ملؤسسات
ال العايل  التعليم  مؤسسات  مهامها  بينها  أداء  أجل  من  ورسالتها  سياستها  خيص  فيما  تطورات كبرية  شهدت  يت 
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فعاال ومهما يف اجملتمع يقع على عاتقه  أبعادها ابعتبارها عنصرا  ا تزويده ومسامهتها يف إحداث التنمية مبختلف 
استلزم على القائمني عليها توفري كافة ولذا  القطاعات،  والضرورية يف خمتلف  الكفؤة  الالزمة   ابإلطارات  الظروف 

لتطبيق أنظمة احلوكمة وااللتزام مبتطلباهتا لالرتقاء جبودة خمرجاهتا، واملسامهة يف حتقيق التوازن بني االستقاللية املمنوحة 
 ها.  للمؤسسة واملساءلة عن أدائ

 وإصالحاتبدوره تطورات عديدة  فقد شهد ،مبعزل عن تلك التغريات التعليم العايلويف اجلزائر، مل يكن  
ت الوزارة الوصية  ر قد ابدو الدولة اجلزائرية مهمة قيادة التنمية الشاملة.  له   أين أوكلتمهمة خاصة بعد االستقالل،  

العايل من التعليم  عدد معني من   يف  2004سنة     LMD  الـ  نها تبيين نظاميب  مبجموعة من اإلصالحات ملنظومة 
اجلامعات   اجلامعات كمرحلة أولية، فيما بعد تعميمه على كافة  أول اهتمام ابجلودة يف اجلامعات    كما كان   .ليتم 

قرر تمن خالل الدعوة إلنشاء جلنة خاصة بتقييمها، وبعد سلسلة من املؤمترات واالجتماعات    2008اجلزائرية سنة  
.  أداء اجلودة يف اجلامعات اجلزائريةة  ، مكونة من جملسني ملراقب 2010  سنة  لضمان اجلودة يف التعليم العايل  يس جلنةأتس

أعلنت اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل والبحث العلمي عن االنتهاء    2014جانفي  26وبتاريخ  
 . 2015جانفي  01 من للتطبيق بشكله الرمسي ابتداء اجودة، ليصبح جاهز لل الوطين رجعاملمن اعداد 

، واليت مشلت اجلامعات  2012قام هبا البنك الدويل حول احلوكمة ومبادئها يف سنةلدراسة اليت  ا  أن كما  
 تهممارس  إىللتطبيق هذا األسلوب يف اجلامعات اجلزائرية والدعوة    زاالعربية ومن بينهم اجلامعات اجلزائرية، كانت حاف

له  بعد هتخاصة   الداعمة  األرضية  فكان حاف  واملتمثلة يفيئة  اجلودة،  الذايت   الوزارة   تطلقل  زامرجع  التقييم  عملية 
 . 2018تقييم آخر يف سنة  ليتلوها، 2017للجامعات يف سنة 

 اإلشكالية الرئيسية للدراسة:.1
وهذا أصبح ضرورة ملحة،    رجاته،منها لتحسني جودة خمسعيا    نظام تعليمها العايلإن اهتمام اجلزائر بتطوير    

من    ولعل ذلك لن يتأتى هلا إالالتكيف مع التحوالت والتوجهات اليت يشهدها قطاع التعليم العايل العاملي،    بغية
خالل تبنيها آلليات ومبادئ احلوكمة ابعتبارها نظام يقوم على الشفافية واملساءلة واالستقاللية، ولبلوغ ذلك عملت  

هذا لتشريعات اليت تسمح بتوفري البيئة املالئمة والداعمة لتطبيق  ر العديد من القوانني واملراسيم وااجلزائر على اصدا
من أجل حتسني جودة خمرجاهتا من جهة، وكذا اندماجها أكثر يف التغريات  البيئة احمللية والعاملية،    األسلوب اإلداري

يت أصبحت مطالبة  يادين كثرية ومن بينها اجلامعات الخاصة بعد ظهور مفهوم التنمية املستدامة اليت أثرت عل م
بضرورة تبين هذا املفهوم واملساعدة على تطبيقها وذلك بتوفري السبل الكفيلة إلدماجها على مستوى سياساهتا،  

   التنظيم، وكذا التشريعات، البحث العلمي، ليس هبا فقط بل حىت يف املؤسسات االقتصادية عرب خمرجاهتا التعليمية.  
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  على النحو التايل:بناء على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية 
التنمية    لتحقيق  حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر  مبادئ  ما مدى أتثي

 ؟ يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا املستدامة
 ألسئلة الفرعية التالية:ة اوهبدف معاجلة هذه اإلشكالية، قمنا بصياغ

مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   وما ه  -1
 هبا؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة تعزى    -2
 إىل متغري اجلامعة؟ 

لة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة تعزى  روق ذات دالهل توجد ف  -3
 مية؟ والعل والبيداغوجية اإلدارية إىل متغري املناصب

 مستوى جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا؟  وما ه -4
آراء أعضاء هيئة التدريس حول جودة خمرجات التعليم العايل تعزى  داللة إحصائية بني  هل توجد فروق ذات    -5

 إىل متغري اجلامعة؟ 
االستدامة يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مستوى توجه اجلامعات حنو    وما ه  -6

 هبا؟ 
دريس حول مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أعضاء هيئة الت  -7

 ري اجلامعة؟ تعزى إىل متغ
يف الكليات حمل    جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر  حتقيق  حوكمة اجلامعات علىمبادئ    ما مدى أتثري  -8

 الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا؟ 
على حتقيق التنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة من   اجلزائر جودة خمرجات التعليم العايل يف ما مدى أتثري -9

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا؟ 
يف الكليات حمل الدراسة من    يف اجلزائر  حتقيق التنمية املستدامة  حوكمة اجلامعات علىبادئ  م  ما مدى أتثري-10

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا؟ 
 حوكمة اجلامعات والتنمية املستدامة؟  جات التعليم العايل بنيأي دور وسيط جلودة خمر  -11
 



 مقدمة 
 

 
 د

 فرضيات الدراسة:.2

 هتدف الدراسة لإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل طرح الفرضية الرئيسية املوالية: 

مبادئ   إجيايبتؤثر  اجلامعات بشكل  اجلزائر    حوكمة  العايل يف  التعليم  اجلودة يف خمرجات  حتقيق  على 
 يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.نمية املستدامة لتا لتحقيق

 ولإلجابة أيضا على األسئلة الفرعية املنبثقة عن اإلشكالية الرئيسية سيتم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: 
أعضاء هيئة التدريس  تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات متوسط يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر مستوى  -1

 هبا. 
بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -2

 احلوكمة تعزى إىل متغري اجلامعة.  
بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق  0.05مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -3

 والعلمية.   والبيداغوجية اإلدارية مة تعزى إىل متغري املناصباحلوك
 متوسط يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.  مستوى جودة خمرجات التعليم العايل  -4
  بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول جودة خمرجات  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  دتوج -5

 التعليم العايل تعزى إىل متغري اجلامعة.  
حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة متوسط يف الكليات  -6

 هبا. 
بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى توجه   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    -7

 تدامة تعزى إىل متغري اجلامعة. اجلامعات حنو االس
ابلكليات حمل الدراسة    التعليم العايل يف اجلزائرجودة خمرجات  على    حوكمة اجلامعات يوجد أتثري إجيايب ملبادئ    -8

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. 
ائر ابلكليات حمل الدراسة على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلز   ودة خمرجات التعليم العايليوجد أتثري إجيايب جل  -9

 أعضاء هيئة التدريس هبا.  من وجهة نظر
ابلكليات حمل الدراسة من  يف اجلزائر اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامةحوكمة يوجد أتثري إجيايب ملبادئ   -10

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. 
 رجة كلية. حوكمة اجلامعات والتنمية املستدامة بدات التعليم العايل عالقة التأثري بني تتوسط جودة خمرج -11
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 أهداف الدراسة: .3
 :ما يلي أمههاإىل حتقيق مجلة من األهداف  تسعى هذه الدراسة

العايل )الطالب، املتعلقة حبوكمة اجلامعات وآليات تطبيقها، وكذا جودة خمرجات التعليم  فاهيم  املالتعرف على    -
 عليمية، البحث العلمي(؛ أعضاء هيئة التدريس، الربامج الت

 التعرف على التنمية املستدامة وابألخص التعليم العايل املستدام والتوجه حنو اجلامعات املستدامة كرؤية حديثة؛  -
 بيان أثر جودة خمرجات التعليم العايل يف حتقيق التنمية املستدامة بكل أبعادها؛  -
 اختبار مدى ممارسة احلوكمة ابجلامعات اجلزائرية؛  -
 ؛من خمرجاهتا للنهوض ابلتنمية واالستفادةدراسة مدى إمكانية تطبيق أسس ومبادئ حوكمة اجلامعات  -
أثر حوك  - اجلزائرية على جودة خمرجاهتا.مقياس  اجلامعات  الكليات    ة  التدريس يف  من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 املختارة؛ 
 التنمية املستدامة.   يف حتقيقبشكل إجيايبلكي تساهم يف سبل تطوير حوكمة اجلامعة اجلزائرية البحث  -
 أمهية الدراسة:.4

طرأت تطورات عديدة على أدوار اجلامعات يف جمتمعاتنا احلديثة، حبيث أصبحت اجلامعات تتحمل مسؤولية 
اجملتمع وحتقيق التنمية بكل أبعادها، مما يتطلب منها  أكرب فيما يتعلق إبعداد الطلبة ونشر البحث العلمي وخدمة  

 . هتا وأدوات الرقابة على عملياهتاالعمل على تطوير إسرتاتيجيا
ليات تطبيقها، والرتكيز على  آالضوء على مفهوم احلوكمة و   ءإىل إلقايف كوهنا تسعى    أمهية هذه الدراسة  تكمن

أكثر   وجعلها  العايل  هذا املدخل هبدف الرقي جبودة خمرجات التعليموضرورة تطبيق  ،  املؤسسات اجلامعية  ها يفواقع
ه من جهة، وحتقيق متطلبات التنمية املستدامة اليت أصبحت حاجة ملحة تفرضها  عالية يف اجملتمع الذي تتواجد بف

  ل لى حقوق األجياالظروف وكذا توجهات العامل حنو تبنيها سعيا لضمان العدالة واملساواة واحرتام البيئة واحملافظة ع 
 احلالية واملستقبلية من جهة أخرى.

ى املستوى امليداين فكانت من أجل معرفة وحماولة اختبار درجة التزام كليات العلوم االقتصادية  يتها علأما أمه
والتجارية وعلوم التسيري جبامعات الشرق اجلزائري مببادئ حوكمة اجلامعات وانعكاس ذلك على جودة خمرجاهتا،  

على تقييمه فيما بعد بلجوئها إىل عملية التقييم  بعد مبادرات اجلامعة اجلزائرية لتطبيق هذا األسلوب والعمل خاصة
 جامعات وكذا مدى حماولة اجلامعة اجلزائرية لتجسيد التنمية املستدامة مبختلف أبعادها يف منظومتها التعليمية. الذايت لل
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 أسباب ذاتية وأخرى موضوعية يف اختيار موضوع الدراسة. توجد  :أسباب اختيار املوضوع .5
 :حيث تتمثل يفتية: األسباب الذا  -
 ؛ االهتمام مبوضوع اجلامعات والتعليم العايل واالشكاليات اليت تواجهه والعمل على اقرتاح حلول ملعاجلة ذلك  -
 ؛ اجلامعات  مستوى تطبيقاته علىملعرفة  االهتمام مبوضوع التنمية املستدامة حبكم التخصص والسعي -
ؤسسات االقتصادية وحماولة  املها يف  حااجلودة( اليت اثبتت جن  إدارة  كمة،احلو االهتمام ابألساليب اإلدارية احلديثة )  -

 ؛ مستوى اجلامعات علىمعرفة فعاليتها 
مببادئ احلوكمة  الشرق اجلزائري    كليات العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعاتحماولة معرفة مدى التزام    -

 . أعضاء هيئة التدريس هبا  تدامة من وجهة نظرساالواجلودة يف خمرجاهتا، وكذا توجهاهتا حنو 
 :حيث تتمثل يفاألسباب املوضوعية:  -
جوانبها. التعليم العايل يعد من بني القطاعات اليت انلت اهتماما من قبل الدولة سعيا منها لتحقيق التنمية بكل  -

 ولعل من الضرورة معرفة نتائج هذا االهتمام؛ 
 هذا القطاع وتقييم مدى جناعتها؛  الحات اليت تبنتها الوزارة يفالسعي إىل معرفة نتائج االص -
لتعليم العايل اجلزائري عرب لوالتنمية املستدامة    حوكمة اجلامعاتمبادئ  حماولة توضيح العالقة النظرية وامليدانية بني    -

 ؛ ة خمرجاهتاجود
خمرجات التعليم العايل لتحقيق التنمية املسامهة ولو جبزء بسيط يف تثمني العالقة بني حوكمة اجلامعات وجودة    -

 . املستدامة 
 املنهج املستخدم يف الدراسة: .6

ملام بكل اجلوانب اليت ختص  لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وحتقيق األهداف املرجوة من البحث وكذا اال
على املراجع ذات االعتماد  من خالل    ،متغرياهتا بكل    املنهج الوصفي لدراسة الظاهرة املطروحة  استخداماملوضوع مت  

  اجلانب النظري والتطبيقي، من خالل أخذ عينة   إلسقاط    ابإلضافة إىل أسلوب دراسة حالة  الصلة ابملوضوع ،
  ء اإلحصا  أداةعلى    ومعتمدينامعات الشرق اجلزائري،  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبقصدية من كليات العلوم  

ضافة إىل املنهج التحليلي لتفسري نتائج  إلالذي مت إعداده، اب  االستبيان ة  اخلاصة برتمجاإلحصائيات    تقدي   الوصفي يف
اليت تتالئم مع    توات اإلحصائية واالختباراأما يف حتليل بياانت الدراسة أعتمد على جمموعة من األد  الدراسة.  

سايب، اختبار ستيودنت، منوذج االحندار طبيعة الدراسة ومع الفرضيات املوضوعة وهم: االحنراف املعياري، املتوسط احل
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وقد متت معاجلة بياانت االستمارات عن طريق  الت البنائية،  املتعدد، التحليل العاملي التوكيدي والنمذجة ابملعاد
   .(AMOS,V21) وبرانمج ،( SPSS, V23)انمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية بر 
 حدود الدراسة:.7
امعات  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جب  من كليات  10  على مستوى  جراء الدراسةإ  مت املكانية:  احلدود   -

قاملة، جامعة ابجي خمتار عنابة،   1945ماي    08  ، جامعة1جامعة فرحات عباس سطيف:  وهي  الشرق اجلزائري
  احلاج خلضرامعة اقي، جم البو أبسكرة، جامعة العريب بن مهيدي  خيضر ، جامعة حممد 2 جامعة منتوري قسنطينة

 .احلفيظ بوالصوف ميلة  عبدالعريب التبسي تبسة، واملركز اجلامعي  ، جامعةسكيكدة 1955 وتأ 20 ابتنة، جامعة 
امعات الشرق  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جباألساتذة الدائمني بكليات    تتمثل يفاحلدود البشرية:    -

 .الذكر سالفة  اجلزائري
أكتوبر 1 خالل الفرتة من اشهر  11 امتدت إىلواليت  ع االستبيانالفرتة اليت استغرقت لتوزي وهيدود الزمانية: حلا -

 .2019 أوت 31 إىل غاية 2018

 الدراسات السابقة:.8
تنوعت وتعدد الدراسات اليت تناولت احلوكمة يف اجلامعات وأثرها على جودة التعليم العايل وخمرجاته، وكذا 

ناولت كل متغري بشكل منفصل، وأيضا الدراسات واألحباث اليت تناولت التعليم واجلامعات املستدامة. ومتاشيا  اليت ت
 الدراسة احلالية وأهدافها، مت تصنيف الدراسات السابقة إىل: الدراسات العربية واألجنبية. يعة مع طب

 : يونذكر منها ما يل: عرض وحتليل الدراسات السابقة العربية 1.8
الدور الوسيط للحوكمة يف العالقة بني تدقيق اجلودة وضمان جودة التعليم دراسة ساوس الشيخ وآخرون،  -

  مكرر، اجلزء  03  العدد  ،09  والتنمية، اجمللد  اإلسرتاتيجية  ، جملةدراسة تطبيقية جامعة أدرار-اجلزائرالعايل يف  

 عالقة بني تدقيق اجلودةاملؤسسات اجلامعية يف ال  قياس الدور الوسيط حلوكمةإىل  هذه الدراسة    : هدفت2019،الثاين
الباحثون على االستبيان كوسيلة جلمع البياانت، حيث مت توزيعه على عينة   وقد اعتمد.  وضمان جودة التعليم العايل

ريقة  حتليل املسار بط على    أدرار، كما استعان الباحثون يف عملية حتليل البياانتامعة  جب  وإدارينيمن أساتذة    73بلغت  
  وغري مباشرة معنوية مباشرة    أتثرياتتوصلت الدراسة إىل أنه هناك  و   .R  يف  PLSPM جلزئية الصغرى حزمةاملربعات ا

وأن احلوكمة تلعب دور وسيط  ،  0.649التعليم العايل والذي مير عرب احلوكمة بلغ    بني تدقيق اجلودة وضمان جودة 
اسة بضرورة  جامعة أدرار، وأوصت الدر جودة التعليم العايل يف  بني تدقيق اجلودة وضمان   جزئياً يف عالقة التأثري

 .تطبيق احلوكمة يف جامعة أدرار تفعيل متطلبات
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 دراسة  دور تطبيق معايي اجلودة الشاملة يف حتقيق احلوكمة اإلدارية يف اجلامعات،  دراسة شريفه عوض الكسر  -
جامعة  ،  39العدد  واإلنسانية،م الرتبوية  ة األساسية للعلو جملة كلية الرتبي،  تطبيقية على اجلامعات اخلاصة ابلرايض 

ومدى تطبيقها لتطوير أداء   ىل التعرف على مفهوم حوكمة اجلامعاتإهدفت هذه الدراسة  :  2018  اببل، العراق،
اجلامعات، وكذا التعرف على عالقة تطبيق معايري اجلودة بتفعيل احلوكمة اإلدارية. ولتحقيق هذه األهداف استخدم 

ووزع التحليلي  الوصفي  تضم  املنهج  عينة  يف:  متمثلة  خمتلفتني  عينتني  على  استمارتني  هيئة    210ت  أعضاء  من 
البياانت املتحصل عليها مت االعتماد على معادلة    ةقياداي. وملعاجل   155التدريس، وعينة من القيادات األكادميية بلغت  
 قل. االحندار ملعرفة العالقة بني املتغري التابع واملست

توصلت الدراسة إىل أن واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اخلاصة ابلرايض عالية، كما بينت أيضا وجود 
( واملتغري التابع )تفعيل احلوكمة(.وخلصت الدراسة  عالقة متوسطة نسبيا بني املتغري املستقل )معايري اجلودة الرباجمية

ح وتشريعات خاصة مبعايري ومبادئ احلوكمة اجلامعية، والتزام  إىل جمموعة من التوصيات أمهها: البد من اصدار لوائ
ل على مبمارساهتا وانشاء جلان مستقلة ملتابعة تنفيذ وتقييم احلوكمة والعماإلدارات واجملالس داخل اجلامعات اخلاصة  

مساعدة على  تطوير التشريعات اليت تضمن االستقالل احلقيقي للجامعات من خمتلف اجلوانب املالية واالدارية لل
 االرتقاء أبداء اجلامعات وكفاءاهتا. 

درجة تطبيق مبادئ احلوكمة يف الكليات االهلية مبدينة الرايض   ،دراسة فاطمة بنت مقبل صلفيق الشمري  -
: هدفت  2018  اململكة العربية السعودية،،  03، العدد  30بيق"، جملة العلوم الرتبوية، اجمللد  وسبل التط  "املعوقات

الدراس التعرف على  هذه  إىل  وسبل ة  ومعوقات  الرايض  مبدينة  األهلية  الكليات  احلوكمة يف  مبادئ  تطبيق  درجة 
هبا التدريس  هيئة  وأعضاء  قياداهتا  نظر  وجهة  من  التحليلي،    .التطبيق  الوصفي  املنهج  على  الباحثة  واعتمدت 

من القيادات وأعضاء هيئة    180  على عينة تضمواستخدمت أيضا االستمارة كأداة مجع البياانت حيث مت توزيعها  
التدريس ابلكليات األهلية. وتوصلت الدراسة إىل أن درجة تطبيق مبادئ احلوكمة جاءت متوسطة يف الكليات حمل 

جهة نظر أفراد العينة، وأن أهم املعوقات اليت حتد من تطبيق مبادئ احلوكمة هي غموض األنظمة  الدراسة من و 
يف الكليات األهلية وضعف إشراك املعنيني من أعضاء هيئة التدريس اإلداريني يف اختاذ واللوائح والسياسات الداخلية  

سابية الستجاابت أفراد عينة الدراسة تعزى  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات احل  االقرارات. كم 
ويب الكليات واجملتمع احمللي أوصت الدراسة بضرورة تفعيل مبدأ مشاركة جلميع منس  ااىل عامل اجلنس، اخلربة. كم 

 يف عملية صنع اختاذ القرار.  ومتكينهم من املسامهة
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  االجتماعي   حميطها  مع   اجلامعة  تعاون  حتسني  يف  ودوره  الذايت  التقييم  هواري وآخرون، تطبيق  دراسة منصوري  -
خالل    يفواالقتصادي   اجلزائر  يف  العايل  التعليم  جودة  لضمان  الوطين  املرجع  معايي  - 2017  الفرتةضوء 

 :2018، جامعة الوادي، الجزائر،  08العدد  ،  20اقتصادية، اجمللد    رؤى  ، جملةأدرارتطبيقية جامعة  دراسة  2018
وقوف على جودة تعاون جامعة أدرار مع احمليط االجتماعي واالقتصادي من خالل مقارنة ال  هدفت هذه الدراسة إىل

  .2018و  2017لتعليم العايل اجلزائرية لسنيت  خلية يف مؤسسات اضمان اجلودة الدا  التقريرين الصادرين عن خلية
حيث اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي للوقوف على اهليئات الفاعلة لضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر،  

كما مشلت  وكذا املنهج التحليلي للوقوف على مدى التزام جامعة أدرار بتطبيق معايري ضمان جودة التعليم العايل.  
أن    إىل  خلصت الدراسةديرات الفرعية لألمانة اجلامعة. و الدراسة على عينة من نياابت وكليات جامعة أدرار وامل

مجيع الفاعلني للرفع من جودة التعاون مع احمليط بضرورة تكاثف وأوصت  ،التقييم يف السنتني كان أقل من املتوسط
انفتا  ليها من خالل  ة علاجلامع  حاالجتماعي واالقتصادي وضرورة  الوطين اجلديد  املرجع  مان  ضتطبيق متطلبات 

 .جلودة الداخلية لتدارك الفجوة يف جامعة أدرارا
دراسة حممد رضا بوسنة وآخرون، حتليل أثر احلوكمة على األداء األكادميي مبؤسسات التعليم العايل اجلزائري:    -

حبثية  اجلزائري، ورقة  الشرق  اجلامعات  بعض  الدويل حول  دراسة حالة  امللتقى  اجلامعي :  مقدمة يف  التكوين 
  12و  11(، يومي  3، جامعة صاحل بوبنيدر )جامعة قسنطينةتصادي واالجتماعي: حتدايت وآفاقواحمليط االق

األداء األكادميي جملموعة من مؤسسات التعليم   هدفت:  2018نوفمرب   أثر احلوكمة على  الدراسة إىل حتليل  هذه 
ائري. وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، ومت توزيع استبيان إلكرتوين إىل جمموعة  العايل ابلشرق اجلز 

البياانت املتحصل عليها  يف معاجلة  spssاستبياان، وقد مت استخدام برانمج  52عاملني هبا واسرتجاع من األساتذة ال
طبيق مبادئ احلوكمة يف مؤسسات التعليم من االستبيان. وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: ضعف ت 

هبا، أما األداء التعليمي فقد كان مستواه مقبوال، وعدم وجود العايل لعينة الدراسة، إىل جانب ضعف األداء البحثي  
بعاد احلوكمة على األداء األكادميي، وكذا ضعف يف اإلفصاح عن املعايري املتبعة يف تعيني األفراد يف  أثر مباشر أل

 صب القيادية واإلدارية. املنا
أطروحة مقدمة لنيل شهادة    ،1دراسة محزة مقيطع، حنو وضع منوذج جلامعة مستدامة حالة جامعة سطيف   -

العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي، الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، قسم  
اسة إىل قياس ومعرفة مدى امتالك احلرم اجلامعي  ذه الدر هدفت ه  :12017/2018جامعة فرحات عباس سطيف 

تمارتني  ملقومات اليت تقوده حنو االستدامة من خالل اجراء دراسة استقصائية على عينتني خمتلفتني ابس  1الباز سطيف
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يف    خمتلفني وذلك لقياس أبعاد االستدامة داخل احلرم اجلامعي. وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي
  معاجلة اجلانب النظري من الدراسة، واملنهج االحصائي يف حتليل االستبيان من خالل استخدام األدوات اإلحصائية 

احلوكمة، البحث ) تطبيق ضعيف لثالثة أبعاد من االستدامة للجامعة  املالئمة لذلك. وتوصلت الدراسة إىل أنه يوجد  
تطبيق مقبول لبعد السلوك املستدام. كما قام الباحث   دة(، كما يوجوالتعليم املستدام، احلياة املستدامة يف اجلامع 

لت الدراسة  ابستخالص منوذج لتصور اجلامعة املستدامة من خالل نقاط القوة والضعف اليت مت استخالصها. وأوص 
 نجاح ذلك. بضرورة ادماج االستدامة ضمن اإلسرتاتيجية العامة للجامعة وكلياهتا مع توفري أدوات الدعم الرئيسية ل

وآخرون،  - الدهدار  محودة  مروان  الفلسطينية   دراسة  اجلامعات  حوكمة  جملةواقع   ، IUG Journal of 

Economics and Business  ،فلسطني،  ،01العدد،  25  اجمللد غزة،  اإلسالمية،  هذه   هدفت  ، 2016  اجلامعة 
زهر، جامعة  عة اإلسالمية، جامعة األالدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف غزة)اجلام 

.وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، مع التنويع يف أدوات  األقصى، كلية اجلامعة للعلوم التطبيقية( 
استبياان ومت اسرتداد    406املعلومات )مقابلة، ورش عمل جملموعة من اخلرباء، استبيان(، هذه األخرية وزعت منها  مجع  
ن هناك ضعف  أىل  إوقد توصلت الدراسة    .spssللتحليل االحصائي عن طريق استخدام برانمج    ة صاحلةاستبان  197

ن أو دليل للحوكمة اجلامعية، كما  أيف الدور الذي تلعبه وزارة التعليم العايل يف دعم اجلامعات مع عدم وجود معايري  
القرارات ووجود ضعف يف    اختاذوازدواجية يف  تطبق احلوكمة بدرجة متوسطة مع وجود نزاعات حزبية    هذه األخرية

ضرورة بناء منظومة معايري للحوكمة وتشكيل جلنة خاصة هبا ملتابعة بسة  وصت الدراأمشاركة أصحاب العالقة. وقد  
 مدى تطبيقها يف اجلامعات ومراجعة القوانني والتشريعات اخلاصة ابحلوكمة اجلامعية وتطوير جمالسها وجلاهنا الفرعية

ضر  صيمع  احمللي  ورة  اجملتمع  واشراك  اجلامعة  رئيس  انتخاب  على  للتصويت  ولوائح  أنظمة  الربامج اغة  تقييم  يف 
 األكادميية. 

واقع تطبيق احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات االهلية السعودية وعالقتها   ،دراسة خدجية مقبول مجعان الزهراين -
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف ختصص    ريس هبا،ابلرضاء الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التد

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف   :2015جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،  اإلدارة الرتبية والتخطيط،
  على واقع تطبيق احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات األهلية وكذا التعرف على درجات الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي 

لوظيفي والوالء التنظيمي. من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والكشف عن طبيعة العالقة بني احلوكمة والرضاء ا
البياانت من خالل   االرتباطي، كما استعانت ابالستمارة كأداة جلمع  الوصفي  املنهج  الباحثة على  اعتمدت  وقد 

عينة   على  حم  300توزيعها  الكليات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  األمن  على  االعتماد  مت  وقد  الدراسة،  ساليب ل 
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اإلحصائية املالئمة. وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: متارس اجلامعات األهلية السعودية احلوكمة الرشيدة،  
حول   الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي بدرجة كبرية، كما توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني أراء أفراد العينة

الرتبة األكادميية، املسمى الوظيفي(، وتوجد عالقة )ية تعزى للمتغريات التالية  واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعات األهل
ارتباط موجبة طردية ذات داللة إحصائية بني واقع تطبيق احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات األهلية السعودية وبني الرضا  

ر املزيد من القوانني والتشريعات  أوصت الدراسة إبصدا  اهيئة التدريس فيها. كمالوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء  
اجلامعة   اجلامعية وأن يتم تعيني مدير  املشاركة يف اجملالس  قاعدة  امللزمة ملمارسة معايري ومبادئ احلوكمة، وتوسيع 

 وعمداء ورؤساء األقسام عن طريق االنتخاب. 
يف اجلامعات   يكادميماد األة الرشيدة كمدخل لضمان اجلودة واالعتدراسة علي بن حممد السوادي، احلوكم  -

القرى، اململكة  مأجامعة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، ال مقدمة لنيل شهادة أطروحة)تصور مقرتح(، 
ن اجلودة هدفت هذه الدراسة إىل بناء تصور مقرتح لتطبيق احلوكمة الرشيدة كمدخل لضما  : 2015العربية السعودية،

ولتحقيق هذا اهلدف مت  السعودية.  الوصفي، واالعتماد على  واالعتماد األكادميي يف اجلامعات  املنهج   استخدام 
قياداي   455على عينة مكون من االستبيان كأداة جلمع البياانت واملعلومات املتعلقة ابلدراسة، حيث مشلت الدراسة 

القرى  05على مستوى   أم  املل جامعات سعودية )جامعة  امللك سعود، جامعة  امللك  ، جامعة  ك فيصل، جامعة 
. وتوصلت الباحث  spssخالد، جامعة تبوك(، ومت اجراء املعاجلة اإلحصائية للبياانت املتحصل عليها ابستخدام  

درجة عالية جدا مفهوم احلوكمة  إىل مجلة من النتائج أمهها أن القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية تدرك ب
ة تطبيقها كانت ضعيفة، كما كشفت أن أغلبية أفراد العينة من القيادات األكادميية  لرشيدة وأمهية تطبيقها، وأن درجا

يدركون بدرجة عالية أن هناك معوقات عديدة تواجه تطبيق احلوكمة الرشيدة ابجلامعات السعودية. وأوصت الدراسة 
تشريعي يف اجلامعات    احلوكمة األكادميي( وتشكيل جملسري يف اجلامعات حتت مسمى )مركز  إبنشاء مركز استشا

اإلدارية  ) حتت مسمى   التشريعية  والسياسات  التنظيمية  اللوائح  وحتديث  مراجعة  مع ضرورة  اجلامعة(  أمناء  جملس 
الرشيد احلوكمة  ومتطلبات  أهداف  مع  يتالئم  مبا  السعودية  اجلامعات  يف  واالعتماد واألكادميية  اجلودة  ونظم  ة 

 ميي. األكاد
دراسة نبيل حممد اجلعيدي وخمتار حممد امسيو، حنو رؤية حديثة لنموذج احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل  -

واالعمال ،    دجملة دراسات االقتصا   )دراسة وصفية حتليلية لنموذج احلوكمة يف نظام التعليم العايل يف لبيبا(،
هذه الدراسة إىل وصف وحتليل خصائص احلوكمة  فت  هد  :2015  جامعة مصراتة، ليبيا،،02، العدد  03اجمللد  

احلديثة يف مؤسسات التعليم العايل ابلعامل مث الرتكيز على ليبيا، وحتديدا عرض لثالث جوانب أساسية وهي: وصف  
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العايل ابلعامل، مث وصف وحتليل   التعليم  نظام احلوكمة يف مؤسسات وحتليل أنظمة احلوكمة احلديثة يف مؤسسات 
ان على املنهج الوصفي التحليلي لبلوغ اهداف الدراسة، ومن بني األدوات  لعايل يف ليبيا. وقد اعتمد الباحثالتعليم ا

املستخدمة يف مجع البياانت االعتماد على أسلوب حتليل املستندات "حتليل املضمون"، وكذا املالحظة الشخصية  
سسات التعليم  اإلدارة الذاتية كأسلوب إلدارة مؤ ىل جمموعة من نتائج أمهها اعتماد  للباحثني. وخلصت الدراسة إ

العايل وذلك من خالل الرتكيز على االنتقال بنمط إدارة مؤسسات التعليم العايل من منط الزمالة األكادميية إىل منط 
اإلدارية واالسرتا املهارات  الدراسة بضرورة توفري  اإلداري. وأوصت  التعليم  االحرتاف  تيجية ملن يديرون مؤسسات 

 على املعايري األكادميية يف تويل مهام رائسة املؤسسات التعليمية.  العايل يف ليبيا بدال من االعتماد
أمهية استخدام وسائل إدارة اجلودة الشاملة يف ضمان جودة خمرجات   ،هلام حيياوي وبركان مشتان إدراسة    -

العايل االقتصادية  جملة  حالة،دراسة  -  التعليم  للتنمية  ورقلة،  ،  01  ددلعا  ،اجلزائرية  مرابح،  قاصدي  جامعة 
الدراسة إىل التعرف على وسائل إدارة اجلودة الشاملة وأمهية استخدامها يف ضمان جودة    هذه  هدف:  2014  اجلزائر،

راء عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري آلمن خالل استطالع    خمرجات التعليم العايل
، كما مت مجع البياانت األولية من خالل  وقد اعتمدت الباحثتان على املنهج الوصفي التحليلي للدراسة  .جبامعة ابتنة

وقد خلصت الدراسة امليدانية إىل أن  . spssابستخدام برانمج   استمارة، وحتليل البياانت املتحصل عليها ومناقشتها
التعليم العايل ألهنا يف املراحل األوىل لتطبيق   رجاتالكلية ال تستخدم وسائل إدارة اجلودة الشاملة لضمان جودة خم

كما أوصت الدراسة على أمهية ترسيخ ثقافة نشر جودة التعليم العايل على مجيع املستوايت   .نظام ضمان اجلودة
 . املة واألطراف املعنية، مع ضرورة تنمية وتطوير العاملني ابالعتماد على تعليمهم وتدريبهم يف جمال إدارة اجلودة الش

 ،اجلودة الشاملة على التنمية املستدامة يف التعليم العايل يف العراقدارة  إ  أثر  ،على حداد   دراسة حلسون حممد  -
على تصور   كان اهلدف من هذه الدراسة التعرف:  2014  ،  04ة، العددياجلامع   االقتصاديةجملة كلية بغداد للعلوم  

ى عناصر التنمية املستدامة  توافر أبعادها عل  وأثر  دارة اجلودة الشاملة،إم  مفهو   علىالعايل    التعليميف    القيادات اإلدارية
يف  والتمكني   )اإلنصاف والتضامن(  واملساءلة،  اإلدارة  وحسن  عن    وأمهية،  اخلرجيني كفاءة  حتديد  ،  الطالب  رضا 

الكلية  وحتسني،  بكفاءهتمثقتهم    وزايدةالعلمي    أتهيلهم نصيبهاحملي  مركز  وزايدة  وإقليميا،  وحتقيق  يف    ا  السوق، 
األوىل    االستماراتمن    نوعني  استخدم  وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي،  كما  .الكامل  التشغيل

  30ة، مت توزيعها على  فهي خمصصة بعناصر التنمية املستدام  الثانيةأما    الشاملة،دارة اجلودة  إذات العالقة أببعاد  
معنوي جململ   أتثريأن هناك    ة نتائج أمهها:وتوصلت الدراسة إىل عد.لية خمتارة(قيادي )الكوادر القيادية يف كل ك

اختاذ    ،للعاملني املشاركة الكاملة    اإلدارية،  القيادة  العمالء،  علىالرتكيز  املستمر،    التحسنيدارة اجلودة الشاملة )إأبعاد  
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دارة اجلودة الشاملة إمعنوي ألبعاد    أتثري  وجدكما ي  املستدامة  جممل عناصر التنمية  ىعل (التعلم والتدريب  ،القرارات 
دارة إ  فلسفة دارة يف التعليم العايل  ضرورة تبين اإلب  كما أوصت الدراسة  .دامة تعناصر التنمية املس  انفراد يفل على  كك

 للتحسني  وتعزيز دورها  ،السريعاألعمال اليت تتسم ابلتطور العلمي    بيئة يف  التحدايت  ملواجهة    وتطبيقهااجلودة الشاملة  
ابستخدام    واالبتكار  لإلبداع  وتشجيعها  اجلودة،  عاليةخدمات    االلتزام بتقدي  حيث  من  املستمر يف اخلدمة التعليمية،

وحرصها    التعليميةالتقنيات   والتعليمعلى  احلديثة  طويلةخطط    وتطوير  املستمر،  التدريب  األجل   واسرتاتيجيات 
جودة    تقدي على    للعاملني لتشجيعهماملكافآت واحلوافز    واستخدام  ،الطلبة  السوق ورغبات   احتياجات للتعرف على  

 . بشكل أمثل  واستخدمها احملافظة على كافة املوارد املتاحة لديها التنمية املستدامة يف وحتقيق أفضل،
 يةندراسة ميدا:  دراسة رقاد صليحة، تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية أفاقه ومعوقاته -

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة    مبؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري،
هدفت إىل دراسة معوقات وأفاق تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم  :  2013/2014،  1فرحات عباس سطيف 

لي، واالستعانة بكل من االستبيان واملقابلة يف مجع  يالعايل اجلزائرية. وقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحل
وق لذلك.  املناسبة  اإلحصائية  األدوات  ابستخدام  وحتليلها  من    دالبياانت  دفع كل  عن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

فة التحدايت الداخلية واخلارجية اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة هبا، ابإلضا
إىل وجود اختالفات يف وجهات نظر مسؤويل ضمان اجلودة حول السياسة املناسبة لتطبيق نظام ضمان اجلودة، كما  

وجود مجلة من املعوقات اليت حتد من تطبيق نظام ضمان اجلودة واملتعلقة ابجلانب القيادي على   أوضحت أيضا
ى املؤسسة واجلانب السلوكي لألطراف املعنية بتطبيقه، مستوى الوزارة الوصية واجلانب اإلداري والتنظيمي على مستو 

ودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية.  كما كشفت أيضا عن وجود مجلة من عوامل النجاح لتطبيق نظام ضمان اجل
وأوصت الدراسة بنشر ثقافة ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة بصورة مستمرة كإصدار جملة دورية تعىن بضمان  

مستوى كل  جودة   على  اجلودة  لضمان  هيكلة خلية  وكذا ضرورة  اجملال،  وفتح ختصصات يف هذا  العايل  التعليم 
 الزمة هلا. مؤسسة وتوفري الوسائل ال

حتدايت احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني: حالة دراسات كليات    ،دراسة ماجد حممد الفرا  -
الثالث لضمان جودة  العلوم االقتصادية واإلدارية يف قطاع غز  ة، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع احلوكمة    ،2013ريل  أف  4-2التعليم العايل، جامعة الزيتونة، األردن، أايم
العلوم   على كليات  الرتكيز  مع  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية  اجلامعات  يف  هبا  للنهوض  التحدايت  االقتصادية  وأهم 

واإلدارية. ولقد اعتمد الباحث على منهج دراسة حالة من خالل الرتكيز على وصف وحتليل احلوكمة، واالعتماد  
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ا على خمرجات عملية التقييم اخلارجي لربامج العلوم اإلدارية واالقتصادية يف الدراسة امليدانية. وتوصلت الدراسة  أيض
زان يف حتمل املسؤوليات بني األقسام اإلدارية املختلفة من أمناء وجملس  إىل جمموعة من النتائج أمهها ضعف التو 

اعلة يف اختاذ القرارات من قبل اإلداريني والعاملني والطلبة مما  اجلامعة وأصحاب املصاحل، وكذا ضعف املشاركة الف
لمية وموضوعية لتطبيق قلل من املشاركة يف حتمل املسؤولية. كما أوصت الدراسة بضرورة تبين معايري وإجراءات ع

عتبار أن  احلوكمة اجلامعية على أن تكون قابلة للقياس بدال من االحتكام إىل التقييمات الشخصية آخذ بعني اال 
 مؤسسات تعمل يف بيئة عربية ثقافتها مغايرة متاما عن البيئات الغربية صاحبة فكرة احلوكمة. 

يف    اكمية يف حتسني جودة خمرجات التعليم اجلامعياحل  دورب  املعنونة  ،حممد مطر وعبد الناصر نور  دراسة  -
ريب الدويل الثالث لضمان جودة التعليم عيف املؤمتر الورقة حبثية مقدمة    ،األردن جامعة الشرق األوسط أمنوذجا

 إىل التعرف على مفهوم احلاكمية والركائز  الدراسةهدفت    :2013أفريل    4-2أايم  جامعة الزيتونة، األردن،  العايل،
من خالل تسليط وذلك  ،  سات بشكل عام ويف اجلامعات بشكل خاصاألساسية لتطبيقاهتا يف املنظمات واملؤس

إدراجها يف رسالتها. وقد اعتمد الباحثان على املنهج  الضوء على حماور احلاكمية اليت يتوجب على اإلدارة اجلامعية 
من األساتذة واالداريني،    135البياانت بتوزيعها على    كما مت االستعانة ابالستمارة كأداة جلمع  الوصفي التحليلي، 

ومت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل ومناقشة البياانت املتحصل عليها. وتوصلت الدراسة إىل مجلة  
من  ذو األثر األهم الدراسةمن وجهة نظر عينة للجامعة كان  متميزةومسعة  ةبناء وتطوير صور أن : من النتائج أمهها

جلامعات مبتطلبات  ابلتزام اهو ذلك اخلاص    أتثرياالتسعة األخرى للحاكمية، يف حني كان احملور األقل    بني احملاور
  ا كانت اهليئة اإلدارية األكثر أتييد  الدراسةاملشمولة يف عينة    ةأن من بني الفئات الثالث  االجتماعية. أياملسؤولية  

وعية اخلرجيني تالها يف ذلك اهليئة التدريسية، بينما جاءت فئة  امعة يف حتسني نوتطبيقاهتا يف اجل  ألمهية دور احلاكمية
بتشجيع اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة بوضع نظم للحاكمية فيها  وأوصت الدراسة    .الطلبة يف املرحلة األخرية

م واملبادئ اليت تقوم  يمعي ابملفاهتطبيق تلك النظم وتوعية مجيع الفئات ذات الصلة ابلتعليم اجلا  رص على تفعيلواحل
ضبط اجلودة فيها ملا يف ذلك من أثر هام   إداراتوتفعيل    وورش العمل،  احملاضراتعليها احلاكمية وذلك من خالل  

 . يف حتسني نوعية اخلرجييني
ادة  حلكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شها  ،دراسة ذهبية اجلوزي  -

هدفت هذه الدراسة إىل اسقاط مبادئ احلكم الراشد    : 2012/2013، 3الدكتوراه يف علوم التسيي، جامعة اجلزائر
يف إدارة مؤسسات التعليم العايل اجلزائري سعيا لتحقيق اجلودة به. واعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي،  

وقد  انت واستخدام الطرق اإلحصائية املناسبة لتحليلها ومناقشتها. كما مت االستعانة ابالستبيان كوسيلة جلمع البيا
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خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: وجود تداخل بني كل من مقاربة احلكم الراشد ومدخل إدارة اجلودة  
ستقاللية  الشاملة، وأن مستوى اخنفاض اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يعود يف املقام األول إىل عدم وجود اال

ن يرتك االشراف على تقدي خدمة التعليم العايل للجامعات  واملساءلة يف إدارة مؤسساهتا. كما أوصت الباحثة أب
املستوايت   على  اجلهود  من  املزيد  وبذل  للدولة،  الكلي  االشراف  من  بدال  اجلودة  أساس  على  التنافس  بغرض 

العايل   التعليم  بني سياسات  الربط  أعلى  التخطيطية ألحكام  وجود جملس  مع ضرورة  الشاملة  التنمية  وسياسات 
 ضم أصحاب املصاحل للتقييم واملساءلة.  للجامعات ي

إطار نظري مقرتح حلوكمة اجلامعات ومؤشرات تطبيقها يف ضوء متطلبات   ،يعقوب عادل و دراسة انصر الدين    -
هدفت هذه    :2012العراق،  ،1، العدد  1جملة تطوير األداء اجلامعي، جامعة املنصورة، اجمللد  ،  اجلودة الشاملة

يف ضوء متطلبات اجلودة  ا  حوكمة اجلامعات من حيث معناها ومراحل تطبيقيها، ومؤشراهت  استقصاءالدراسة إىل  
وخلصت الدراسة   . وقد مت اتباع املنهج الوصفي القائم على مجع املعلومات والبياانت من مصادرها املختلقة.الشاملة 

ذي يسبب فقدانه خلال كبري يف اجلامعة، إذ داخل العمل العات هي كتلة متكاملة ختلق التوازن  إىل أن حوكمة اجلام
  فيهايشارك  كما  يشارك يف احلوكمة جملس احلوكمة املكون من جمالس: األمناء واجلامعة والعمداء واألقسام العلمية،  

سة أن للحوكمة ثالث قواعد أساسية جيب أن املديرون واألساتذة والطلبة وأعضاء من اجملتمع احمللي، وبينت الدرا
جمموعة من املؤشرات الدالة على    كما توجد  هي: الشفافية واملساءلة، املشاركة.   إبحكاميها اجلامعة وتطبقها  تسري عل

 مدى تطبيقها يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملة. 
اإلدارية جهة نظر أعضاء اهليئتني  واقع تطبيق احلوكمة من و ،  دراسة منال بنت عبد العزيز بن علي العريين  -

،  03اجمللد  ،  عاملني يف جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصةواألكادميية ال
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق احلوكمة من وجهة نظر أعضاء اهليئتني   : 2012، األردن،  12العدد  

ميية العاملني يف جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية وحتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية تبعا اإلدارية واألكاد
اعتمد الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي،   ملتغريات الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الوظيفة احلالية(. وقد

ع البياانت حيث وزعت على عينة عشوائية بلغ عددها ولتحقيق أهداف الدراسة مت االعتماد على االستمارة جلم
عضو من اهليئتني اإلدارية واألكادميية، مع االستعانة ابألدوات اإلحصائية املالئمة لتحليل ومناقشة البياانت   650

عليها. وتوصلت الدراسة إىل أن واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعة حمل الدراسة كان بدرجة متوسطة مع املتحصل  
إىل   د فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة، أن واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة االمام تعودوجو 

الباحثة بضرورة اصدار اللوائح والتشريعات اختالف املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، الوظيفة احلالية. كما أوصلت  
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واجملالس داخل اجلامعة ابلعمل هبا مع ضرورة إنشاء جلان اخلاص مبعايري ومبادئ احلوكمة اجلامعية وإلزام اإلدارات  
 وتقييمها.  مستقلة داخل اجلامعة ملتابعة تنفيذ احلوكمة

 مايلي: : ونذكر منها االجنبيةعرض وحتليل الدراسات السابقة   2.8
-Francisco Gangaet al, A synchronic analysis of university governance: a theoretical   

view of the sixties and seventies, Educ. Pesqui., São Paulo, v. 43, n. 2,2017: 
كثر أ  جامعاتحنو    للتحولحظيت دراسة احلوكمة يف اجلامعات أبمهية متزايدة السيما مع مراعاة احلاجة املاسة  

هو   الدراسة  هذه  من  اهلدف  لذا كان  حتليل  إكفاءة،  يفأ  جلذورجراء  احلوكمة  مفهوم  لتطور  اجلامعات  و   
، والعمل على حتديد الفاعلني يف حوكمة  ناتوالسبعي، وذلك يف فرتة الستينات  ةاألجنلوسكسونية وأمريكيا الالتيني

ن اجلامعات كانت يف مرحلة البحث عن اهلوية اليت تسمح هلا أ اجلامعات وعالقة القوة بينهم، كما تبني تلك الفرتة 
وتوصلت    وقد اعتمد الباحثون على املنهج الوصفي التحليلي.  قة هبا.ابلتأثري على أصحاب املصلحة ذات العال

عالن يف املناهج احلديثة ان اعتماد آليات املشاركة والدميقراطية يعدان عنصران فألة من النتائج أمهها مج ىلإالدراسة 
نظيمية اليت عقيدات التيف ظل الت  ااجلامعات. لذكادميية تلعب دورا ابرزا يف حوكمة  ن الطبقة األأللجامعات، كما  

رين أساسني عنصخذ بديدة يف اإلدارة مع ضرورة األمتر هبا اجلامعات كان من الضروري دمج اجلهات الفاعلة اجل 
 . اجملتمع ومبادئ اسرتاتيجيات اإلدارة اليت تقوم عليها  البقاء اجلامعات مها الشرعية اليت مينحه

-Onias Mafa, Involving Students in University Governance: Perceptions of Open and 

Distance Learning Students, IOSR Journal of Research & Method inEducation, Vol 6, N 

2،2016: 
وقد    .عليم املفتوح والتعليم عن بعد يف حوكمة اجلامعاتتمشاركة طالب ال  البحث يفاهلدف من هذه الدراسة هو  
 ىعلستمارة كأداة جلمع البياانت من خالل توزيعها  لوصفي التحليلي، واالستعانة ابالاعتمد الباحث على املنهج ا

قصدية تضم أ  .طالب  24  عينة  إىل  الدراسة  الطالب  وتوصلت  مبا    كانوان  دراية  املشاركة يف حوكمة تعلى  عنيه 
تعزيز مشاركتهم يف رة ضرو بعن القواعد املستمدة من مشاركتهم، وقد مت اقرتاح  تساؤالتوجد تاجلامعات ومع ذلك 

وكذا االعتماد على التصويت عرب االنرتنت وعقد ورش عمل ملمثلي الطالب  ODL   حوكمة اجلامعات يف مؤسسة
 حديثا. املنتخبني

-Romina Ifeoma Asiyai, Improving Quality Higher Education in Nigeria The Roles of 

Stakeholders, International Journal of Higher Education, Vol. 4, N 1,2015: 
إىل معرفة أدوار أصحاب املصلحة )الداخليني واخلارجيني( يف حتسني جودة التعليم العايل يف    دراسةلهذه ا  هدفت

اعتمد الباحث على املنهج الوصفي. وتوصلت الدراسة إىل أن التحسني املستمر والشامل يف نظام نيجراي. وقد  
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حتقيق اجلودة يف التعليم العايل إال   نود وتعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة، كما ال ميكالتعليم العايل يتطلب جه 
لقطاع العام واخلاص، مدير اجلامعة  من خالل تقاسم التكاليف بني أصحاب املصلحة مثل احلوكمة واجلامعات وا

التعليم العايل من خالل  وجملس إدارهتا، مع ضرورة وضع احلوكمة الكفيلة لدعم القطاع اخلاص يف حتسني جودة  
 املشاركة الفعالة يف التمويل وتطوير املرافق املادية يف اجلامعات النيجرية.

- Sidra Usman1, Governance and Higher Education in Pakistan: What Roles do Boards 

of Governors Play in Ensuring the Academic Quality Maintenance in Public Universities 

versus Private Universities in Pakistan?, International Journal of Higher Education, 

Vol. 3, No. 2,2014: 

احلوكمة    التعرف على احلوكمة والتعليم العايل يف ابكستان: وما هو الدور الذي تلعبه جمالس هدفت هذه الدراسة إىل  
. وقد اعتمد مية مقابل اجلامعات اخلاصة يف ابكستان ية يف اجلامعات احلكو على اجلودة األكادمي  واحملافظةيف ضمان  

املختارين جلمع املعلومات  كادمييني  قابالت مع األامل  جراءالباحث على املنهج الوصفي التحليلي، كما استعان إب
حيث جمالس حمافظي    وكمة يف التعليم العايل مناحل، مث مت فيما بعد حتليل نظام  الضرورية لتحقيق أهداف الدراسة

  تزال   ال  هوكانت نتائج الدراسة أن.  )العام، اخلاص(  ودورهم واهليكل اإلداري والتنظيمي هلم يف القطاعني  اجلامعات
ستوى االستقالل الذايت م ذلك بسبب  و اهتا يف القطاع العام  ري كثر فعالية من نظ أجامعات القطاع اخلاص تؤدي أداء  
القطاع اخلاص ود به  املستخدمة يف تعيني أعضاء جملس احملافظنيالذي يتمتع  الشفافية  اليت ي واأل رجة  ليها و مهية 

فضل من جامعات القطاع العام اليت  أكستان بطريقة  ونتيجة لذلك تعمل جامعات القطاع اخلاص يف اب   ،للجودة
رورة تغيري  راسة بضوصت الدأىل االستقالل الذايت وتعمل كبريوقراطيات وكذا افتقارها للحكم السليم. لذا  إتفتقر  

ات  جل تعزيز احلكم الراشد وضمان اجلودة يف اجلامع أاهلياكل التنظيمية للمجالس يف القطاع العام وزايدة التمويل من  
 . البالد

-Lucianelli GiovannaK, University Governance at the Crossroads: The Italian Case, 
2013, Vol. 2 No. 2, International Journal of Business Research and Development,   

هذه القانون    الدراسة  هدفت  تطبيق  بعد  إيطاليا، خاصة  الناشئة يف  للحوكمة  منوذج  اقرتاح  ، مع 2010/240إىل 
اإلشارة بشكل خاص إىل اختيارات اجلامعات العامة حول تعدد وتكوين جمالس إدارهتا، مع تقدي مراجعة خمتصرة  

وبعض االستشهادات لإلدارة العامة اجلديدة لتقدي املفاهيم ذات الصلة    تعن حوكمة اجلامعالألدبيات السابقة  
جامعة حكومية   56)التطوير النظري(، وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، كما اقتصرت دراسته على  

الدرا نتائج  وكانت  قوانينها.  خالل  من  التنظيمي  هيكلها  بتعديل  قامت  اإلداإيطالية  جمالس  أن  اجلديدة  سة  رة 
عضو، وال يزال العنصر السائد يف تلك اجملالس هو املكون األكادميي 11للجامعات االيطالية العامة تتكون من  
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من اجملالس، أما وجود أعضاء مستقلني عن جمالس اإلدارة  % 46واملدرسني واملوظفني اإلداريني والذين ميثلون دائما
من قبل رئيس اجلامعة ويف بعض األحيان يتم انتخاهبم من قبل جملس   م، ويتم تعينه%36و %27ترتاوح نسبتهم بني

 الشيوخ األكادميي بناء على اقرتاح من رئيس اجلامعة. 
-S. Asiimwe and G.M. Steyn, Obstacles Hindering the Effective Governance of  

Universitie   in Uganda, ،© Kamla-Raj، J Soc Sci, Vol.34, N 1,2013:      

اليت تواجه   توالرتكيز على العقبا   21هدفت هذه الدراسة إىل حتسني قدرت اجلامعات يف مواجهة حتدايت القرن 
احلوكمة الفعالة للجامعات يف أوغندا. وقد اعتمد الباحثان يف دراستهما على اجلامعات العامة واخلاصة. وكشفت 

الرئيسية   العبقات  الدراسة أن  البريوقراطية، عدم االلتزام، األجور نتائج  اليت تواجه احلوكمة هي: تدخل احلكومة، 
غ التمويل  املتضاربة،  والقيم  التشغيلية  املتدنية  االستقاللية  من  املزيد  منح  بضرورة  الدراسة  أوصت  لذا  الكايف.  ري 

صادر التمويل، العمل على  للجامعة وتكون أكثر مساءلة، وكذا زايدة التفويض وصنع القرارات اجلماعية وزايدة م
 خليا وخارجيا.وضع هياكل واالجراءات املناسبة الختاذ القرارات مع ضرورة تطوير آلية لتمويل اجلامعات دا

S. Asiimwe and G.M. Steyn, Building Blocks to Effective and Sustainable University 

Governance in   Uganda, ،© Kamla-Raj ، J Soc Sci, Vol.39, N 2,2014: 

وغندا، وقد مت أعلى اللبنات األساسية للحوكمة الفعالة واملستدامة للجامعات يف    هدفت هذه الدراسة إىل التعرف
ليتالءم مع طبيعة   منهًجا حبثًيا خمتلط األسلوب  وقد استخدم الباحثان  .دراسة نوعني من اجلامعات العامة واخلاصة

ان بناء حوكمة فعالة يف اجلامعات البد من االعتماد على الكفاءة املهنية  لضمنه  إىل أوتوصلت  الدراسة وأهدافها.  
وصت الدراسة أاجلودة، عملية التخطيط التشاركي، املشاركة يف اإلدارة. كما    ،مةوكاحلجملس اجلامعة، هياكل    ألعضاء

ية املتعلقة حبوكمة اجلامعات،  جمالس اجلامعة من أعضاء يتمتعون مبستوى مناسب من الكفاءة املهن  تتألفن  أنه جيب  أب
يتم  أو  املختلفة  ان  اللجان  بني  األدوار  فصل  يتم  مناسبة حيث  هياكل حلوكمة  والتوازانت ال   نشاءإلنشاء  ضوابط 

ن تكون عملية التخطيط قائمة على أن تتميز اخلطط ابلشفافية واملساءلة وأخريا  على ضرورة أالالزمة، وتؤكد أيضا  
 دارة. االى من على مستو أاملشاركة وعلى 

 :السابقة اتمقارنة مع الدراس احلالية أمهية الدراسة 3.8  

 : يعرضه من دراسات سابقة تبني ما يل من خالل ما مت 
احلالية حوكمة   عدم وجود دراسات سابقة يف اجلزائر على حد علم الباحثة حاولت الربط ما بني متغريات الدراسة  -

 متغري اتبع(. )متغري وسيط(، التنمية املستدامة )التعليم العايل  اجلامعات )متغري مستقل(، جودة خمرجات
 الدراسات اليت مت ذكرها طبقت يف بيئة ختتلف متام عن بيئة اجلزائر. العديد من  -
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أغلب الدراسات تناول بعض من مبادئ حوكمة اجلامعات وأخرى ذكرت مبادى مغايرة متاما ومل تتم دراسة أثرها    -
ال العايل  على جودة خمرجات  التعليمية)تعليم  الربامج  التدريس، جودة  الطالب، جودة أعضاء هيئة  ، جودة  جودة 

البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي،  )البحث العلمي( من أجل حتقيق التنمية املستدامة عرب أبعادها  
 ب علم الباحثة. عن الدراسات العربية واألجنبية على حس فالبعد التكنولوجي(، وهذا ما خيتل

غريات مع متغري آخر، أو معرفة واقع تطبيق متغري  على دراسة العالقة بني أحد املتركزت أغلب الدراسات السابقة    -
واحد عرب استخدام األساليب اإلحصائية البسيطة، أما يف هذه الدراسة سوف يتم االعتماد يف عملية حتليل نتائج  

البنائية والتحليل    تالبسيطة واملتقدمة من خالل استخدام منذجة املعادال  االستبيان على طرق التحليل اإلحصائي
 . يلي التوكيدالعام

 :الدراسة منوذج. 9
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الباحثة
يربط هذا النموذج بني احلوكمة اجلامعات كمتغري مستقل والتنمية املستدامة كمتغري اتبع يف ظل وجود متغري  

رجات التعليم العايل. ابلنسبة للمتغري املستقل فإنه متمثل يف كل من املبادئ التالية:) الشفافية وسيط هو جودة خم
ستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال(. أما املتغري  رقابة اإلدارية، املشاركة، االواالفصاح، املساءلة وال

ي، البعد االجتماعي، البعد البيئي، البعد التكنولوجي(، وأخريا املتغري  التابع فيتضمن األبعاد التالية:) البعد االقتصاد
ة أعضاء هيئة التدريس، جودة  ر التالية:) جودة الطالب، جودالوسيط جودة خمرجات التعليم العايل يتضمن العناص

 منوذج الدراسة االفرتاضي (01)شكل رقم 

 ية املستدامةالتنم
 

 اجلامعات مبادئ حوكمة

 جودة خمرجات التعليم العايل

البعد 
 االقتصادي

 البعد االجتماعي

 البيئيالبعد 

البعد 
 يالتكنولوج

جودة 
 الطالب

جودة البحث 
 العلمي

جودة الربامج 
 التعليمية

جودة أعضاء 
 هيئة التدريس

 الشفافية واالفصاح

املساءلة والرقابة 
 ةاالداري

ــــة ــ ـــ  املشاركــــ

االستقاللية واحلرية 
 االكادميية

الكفاءة وفعالية 
 االتصال
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ملستدامة يف ظل تبينهم  الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي(، حيث أنه مت إدراجه ملعرفة أثره يف حتقيق التنمية ا
 واحرتامهم ملبادئ حوكمة اجلامعات.  

 :الدراسة هيكل. 10
 فصول:  أربعة إىل الدراسةتقسيم  مت صحة الفرضيات،   واختباراإلشكالية املطروحة  على لإلجابة

ا،  تطرقنا يف الفصل األول إىل أساسيات حوكمة اجلامعات من حيث املفاهيم املتعلقة ومؤشرات قياسها ومبادئه
مناذج حوكمة  وأخريا  اجلامعات،  أسس حوكمة  اجلامعات،  ماهية حوكمة  يف:  متثلت  مباحث  ثالث  عرب  وذلك 

 امعات: املعوقات وسبل تطبيقها. اجل
ا الفصل الثاين فعاجلنا فيه املتغري التابع واملستقل والذي كان حتت عنوان: مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات أم

املست والتنمية  العايل  قياسها  التعليم  ومؤشرات  ومتطلباهتا  أمهيتها  العايل،  التعليم  جلودة  تعريف  خالل  من  دامة 
عليم العايل ومعرفة مكونتها واليت ضمت )جودة الطالب، لتوالصعوابت اليت تواجهها، مث الرتكيز على جودة خمرجات ا

التطرق إىل مفهوم التنمية   جودة عضو هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية(، إضافة إىل 
دايته،  وحتاملستدامة بصفة عامة ، مث الرتكيز على التعليم العايل املستدام على وجه اخلصوص تعريفه ، مبادئه متطلباته  

 وسبل مواجهة ذلك. 
الفصل الثالث، خصصناه لواقع ممارسة احلوكمة واجلودة والتنمية املستدامة والذي كان بعنوان: ثالثية: جودة  

ليم العايل خرجات، احلوكمة، التنمية املستدامة يف التعليم العايل اجلزائري، وقد تطرقنا يف مبحثه األول إىل واقع التعامل
تقالل إىل يومنا هذا وخمتلف االصالحات اليت مرهبا، وكذا املؤشرات الكمية للتعليم العايل اجلزائري،  اجلزائري من االس

يت تواجه، وكان املبحث الثاين بعنوان واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية وجودة خمرجاته وخمتلف التحدايت ال
سبيل تطبيق هذا األسلوب ومالحمه يف قطاع التعليم العايل،   حيث قمنا فيه بتوضيح اإلجراءات اليت تبنتها اجلزائر يف

ام: متطلباته، مؤشراته،  اجلزائري املستدلتعليم العايل  ومعوقات تطبيقه وسبل مواجهة ذلك. أما املبحث الثالث فتعلق اب
 . تحدايت اليت تواجهال

شارة إىل جمتمع وعينة الدراسة، الرابع: فتم من خالله توضيح اإلجراءات املنهجية للدراسة مع االالفصل أما 
حتل مث  الدراسة،  ومنوذج  فرضيات  والختبار  والنتائج،  االجاابت  لتحليل  املعتمدة  االحصائي  التحليل  يل  وأدوات 

ومناقشة نتائج الدراسة االستقصائية، اختبار صالحية منوذج الدراسة وأخريا اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج 
 املتوصل اليها. 
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 :صعوابت الدراسة. 11
 يلي:فيما أمهها  إجيازعدة صعوابت ميكن  هذه الدراسةاجناز  تواجه

الكمية ملؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من    ملؤشراتخبصوص اصعوبة احلصول على إحصائيات وطنية حديثة    -
 كليات حمل الدراسة. لالتقييم الذايت ل تقاريرحيث: تطور براءات االخرتاع، اإلنتاج العلمي ، 

خمتلفة يف مناطق    اقتصاد  كليات  10مشلت  ن العينة املستهدفة قد  أيف توزيع واسرتجاع االستبيان خاصة و   الصعوبة  -
ا الفرتة اليت  ذوك  جهة،تبسة(، هذا من    البواقي،م  أنابة، ابتنة، سكيكدة، قسنطينة، بسكرة،  ع  ملة،اق،  سطيف، ميلة)

املوزعة خاصة بعد العطلة الربيعة املقدرة بشهر    االستماراتمرت هبا اجلزائر واليت كانت سبب يف ضياع العديد من  
 حراك. غلب اجلامعات يف أودخول 

أو إرجاعه دون اإلجابة    االستبيان،  ملئاألساتذة وترجم ذلك يف رفضهم  ديد من  غياب ثقافة االستبيان لدى الع  -
على كامل األسئلة، كما أن الكثري منها أرجعت بعد أن أخذت وقت كبري ويف أغلب احلاالت مت إعادة توزيعها 

 مرات لنفس األستاذ لضياعها.  6ألكثر من 
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 الفصل:مة مقد
 شركات املسامهة  ، خاصة بعد بروزم19منذ منتصف القرن    ةري تطورات كب  االقتصادية  شهدت املؤسسات

ترتب عنها من مشاكل نتيجة فصل امللكية عن التسيري مبوجب عقد الوكالة، والذي اجنر  عنه سعي كل طرف  ماو 
هنا برزت احلاجة إىل إجياد  نم  .رف اآلخرمن األطراف إىل تعظيم منافعهم وحتقيق مصاحلهم ولو على حساب الط

آليات وطرق إلدارة املؤسسات ومراقبتها ومحاية مواردها، ومع تفاقم هذه احلاجة بعد سلسلة األزمات املالية املتتالية،  
   .ظهرت احلوكمة كأسلوب تستطيع من خالله املؤسسات حتقيق أهدافها

ا  املؤسسات  على  املفهوم  هذا  استخدام  يقتصر  فقومل  امليادين  القتصادية  من  العديد  إىل  جتاوزها  بل  ط 
واملؤسسات األخرى، ليشمل بذلك اجلامعات يف ضوء ما تعانيه من أزمات حقيقية يف حماولة منها إلجياد حلول  
هلا، كمسألة اختاذ القرار على مستواها، وعدم مالئمة معايري التصنيف العاملية للجامعات، إضافة إىل عدم كفاءة 

املالطرق   املشكالت  التقليدية  لتلك  مهم إلجياد حلول  عامال  اجلامعات  وتعترب حوكمة  ذلك.  مواجهة  عتمدة يف 
 وغريها، ابعتبارها أسلوب إداري فعاال. 

سيتم التطرق  حيث:  من خالل هذا الطرح ولإلملام مبحتوى بشكل عام قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث 
حوكمة   ماهية  إىل  األول  املبحث  تعريفها، عات،  اجلاميف  حيث:  من  املؤسسات  حوكمة  مفهوم  أوال  ويتضمن 

ومبادئها حتقيقها،  إىل  تسعى  اليت  واألهداف  منها  املرجوة  هبا، األمهية  االهتمام  وأسباب  أسباب  خصائصها  مث   ،
ابإلضافة   هلا،  املكونة  والعناصر  األخرية  هبذه  املتعلقة  التعريفات  وخمتلف  اجلامعات  حبوكمة  أاالهتمام  ا  مهيتهإىل 

 وأهدافها، وأخريا النظر يف أبعادها. 
بينما يتناول املبحث الثاين أسس حوكمة اجلامعات من خالل دراسة العناصر التالية: مبادئ ومقومات حوكمة 

 اجلامعات، املرتكزات اليت تقوم عليها ومراحل تطبيقها، مث مؤشرات األداء اجلامعي املستندة عليها، وقياسها. 
ثالث لطرق تطبيق حوكمة اجلامعات واملعوقات اليت تواجهها وسبل تطبيقها ابلتطرق  حث الاملب  وأخريا خصص

 إىل النماذج املختلفة هلا، معوقات تطبيقها والسبل الكفيلة ملواجهة ذلك، ومناذج دولية للجامعات يف جمال احلوكمة.
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 املبحث األول: ماهية حوكمة اجلامعات
الركيزة األساسية لتكوين املتخصصني   العتبارها  تمعات يف كافة اجملاالت وذلكتعترب اجلامعات مصدر تطور اجمل

هام والوصول إىل أحسن  امل والذين يتطلعون إىل أداء    ، مؤهالهتم العلمية  اختالفيف قطاعات احلياة املختلفة وعلى  
 األمر ابملوارد املادية والبشرية. نين سواء تعلق املستوايت وأبقل جهد وتكلفة ممكن  

ابلرغم من ذلك تواجه اجلامعات العديد من التحدايت أمهها الرهاانت املالية وسد الفجوة بني اجلانب العملي 
والنظري فيها بغية تلبية احتياجات سوق العمل من جهة، ومواكبة التطورات العاملية على صعيد تطوير التكنولوجيا  

مة متكاملة للنهوض  نطلق عملت اجلامعات على إجياد منظو ة والعلم من جهة أخرى، ومن هذا املوعوملة أسواق املعرف
 ابلتعليم العايل رفيع املستوى واملضمون، من خالل تبنيها ألسلوب احلوكمة.            

ها سيتم من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على: مفهوم احلوكمة يف املؤسسات بصفة عامة قبل التطرق إلي
تطرق إىل أمهية حوكمة اجلامعات، أهدافها، مة اجلامعات، تعريفها، عناصرها واليف اجلامعات، مث أسباب ظهور حوك

    دون إمهال مبادئ ومقومات حوكمة اجلامعات، وأخريا مؤشرات األداء اجلامعي املستندة على احلوكمة.
 : املؤسسات حوكمة مفهوم 1.1

عديد االهنيارات   لدولية ملا شهدته منؤسسات يف بيئة األعمال العاملية واتزايد االهتمام مبفهوم حوكمة امل
 االقتصادية واألزمات املالية، وذلك هبدف حتسني أدائها االقتصادي واالجتماعي للمنافسة سواء حمليا أو دوليا.  

 : حوكمة املؤسسات تعريف  1.1.1
هبا يف  هناك جمموعة من التعريفات املتعلقة حبوكمة املؤسسات، ويرجع ذلك إىل زايدة اهتمام الباحثني   

 . جماالت وأبعاد عديدة كالتنظيمية واالقتصادية واملالية، مما صعب وجود تعريف متفق عليه
املؤسسات وتراقب من  حوكمة املؤسسات أبهنا:" النظام الذي تسري به   Cadbury  (1992)حيث عر فت جلنة  
اليت تسري    ميث عرفها أبهنا النظا على هذا التعريف هو اختصاره الشديد، ح  بوما يعا ،(1) أجل زايدة كفاءة أدائها "

وتراقب به املؤسسات دون توضيح ملختلف األطراف ذات العالقة ابملؤسسة واليت تلعب دورا هاما يف اإلشراف 
 عليها وإدارهتا. 

 
)1(: Cadbury Rapport, Raport of the Committee om the financial aspects of coporte governance,  London, 

1992,p14.   
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أبهنا:" النظام الذي يتم من خالله إدارة املؤسسات والتحكم   (IFC) بينما عرفتها مؤسسة التمويل الدولية 
 ، يُفهم من سياق التعريف أن احلوكمة نظام إلدارة املؤسسات دون توضيح ملختلف عالقاهتا. (1) راقبتها"يف أعماهلا وم

الدويل   البنك  تقرير  على    1994أما  عرفها  االجتماعية فقد  املوارد  إدارة  السلطة يف  ممارسة  أسلوب  أهنا:" 
تحدد أربعة عناصر للحوكمة تتمثل يف: املساءلة  واالقتصادية للدولة إىل جانب توافر آليات للمساءلة العامة، ومن مث ت 

إدارة خمتلف املوارد  ، فاحلوكمة أسلوب يتم من خالل ممارسة السلطة يف (2) واملشاركة واملسامهة يف التنمية والشفافية "
 مبا يضمن الشفافية واملساءلة ومشاركة مجيع األطراف املعنية. 

جمموعة من القواعد واملمارسات    ": أبهنا 1997  ( OECD)  يةوالتنم  االقتصاديمنظمة التعاون    هافت عر  كما    
بني امللكية والرقابة يف  التصدي ملشكل املعلومات واحلوافز يف الفصل    االقتصادية  املؤسساتاليت تستطيع من خالهلا  

الالزمة    مبعىن أن احلوكمة ترتكز على جمموعة من القواعد اليت تساعد على توفري املعلومات ،(3) "  املؤسسات الكربى
 لتحقيق أهداف املؤسسات االقتصادية من خالل توفري حوافز لألفراد.  

املقابل فإن  املؤسسات أبهنا:" نظام يهتم ابلتأكيد على أن  Franmlin Allen*(2005  )  يف  عرف حوكمة 
تثمرين املس  محاية ، حيث ينظر للحوكمة على أهنا نظام الغاية منه(4)حتقق مصاحل املستثمرين"  املؤسسة تدار بطريقة

 فقط، يف املقابل للمؤسسات عالقات مع العديد من األطراف الداخلية واخلارجية والذي البد من احلفاظ عليها. 
ل الوصول إليها ورقابة األداء إن حوكمة املؤسسات تقدم اإلطار الذي يتم من خالله حتديد أهدافها ووسائ 

 والتنمية  االقتصاديمنظمة التعاون  مع تعريف قما يتواف مبا يضمن حتقيق أهداف أصحاب املصلحة اآلخرين، وهو

(OECD  )2004   املصلحة إدارهتا، مسامهيها وأصحاب  املؤسسة وجملس  إدارة  العالقات بني  أبهنا:" جمموعة من 
اآلخرين، وتوفر أيضا اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف املؤسسة ويتم حتديد وسائل حتقيق تلك األهداف 

 .(5)  يف مصلحة املؤسسة "ألداء مع توفري احلوافز املناسبة جمللس اإلدارة لتحقيق األهداف اليتومراقبة ا

 
)1(: International Finance Coorporation  (IFC),Corporate Governance  Manuel, second edition, IFC, Washington, 

USA, 2010, p06. 

  القاهرة،  ،01، العدد34ة العربية لإلدارة، جملداجملل   ،دوليةدور املشاركة اجملتمعية يف ظل احلوكمة يف صنع القرار واملساءلة دالالت من خربات  عالية عبد احلميد عارف،   :(2)
 .  214، ص 2014جوان  مصر،

)3(: Ebondo Wa Mandzila, La gouvernance de l’Enterprise (une approche par l’audit et le contrôle interne),   

l’harmattan, paris,France, 2005 ,p14, document internet disponible sur le site: 
www.didactibook.com/extract/show/53756, Vu le   )13/04/2015) A:16.30. 
 

العامة   ة من واقع الشركات املسامهةمدى توفر مقومات احلاكمية املؤسسية املتعلقة بتدقيق احلساابت وإدارة الشركة: دراسة ميدانيعبد الرؤوف حممد السناوي وآخرون،    (:4)
 . 414ص  ،2015 األردن، عمان، ،02 ، العدد11لة يف إدارة األعمال، اجمللد ، جميف فلسطني

*Franmlin Allen:  املايل، النظم املايل  واالبتكار وابحث يف جمال: متويل الشركات وتسعري األصول،   اقتصادي . 
 

)5(: OECD, OECD Principles of Corporate Governance2004 , France, October 2004, p11. 

http://www.didactibook.com/extract/show/53756
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التأثري على   *Gérard Charreauxأما   قوة  اليت متلك  املنظماتية  امليكانيزمات  فيعرفها على أهنا:" جمموعة 
إذ يوضح  ، (1)من السلطة التقديرية هلم "  احلدود اليت يستعملها املسريون عند اختاذ القرارات يف املؤسسة وذلك للحد

احلد من السلطة املمنوحة للمسريين عند اختاذ القرارات، وابلتايل تصبح القرارات أتخذ على  أن للحوكمة دور يف  
 أساس املشاركة. 

ألفراد  فعرفتها على أهنا:" القيم والقواعد واملؤسسات والعمليات وا  ( ACDI)  أما الوكالة الكندية للتنمية البشرية
املش  األهداف  حتقيق  خالهلا  من  حتاول  اليت  وممارسة رت واملنظمات  والشرعية  السلطة  وتوليد  القرارات  واختاذ  كة 

فاحلوكمة تقوم بدمج مفهوم القيم مع القواعد والعمليات وارتباط مفاهيم الشرعية والسلطة مع مفهوم   ،(2)السلطة"
 ممارسة السلطة.  

ات على أهنا: نظام مكون من جمموعة القواعد والقيم واآلليات حوكمة املؤسس ميكن تعريف    ممن خالل ما تقد
والعمليات اليت تستطيع من خالهلا حتقيق أهداف كافة األطراف ذات العالقة ابملؤسسة سواء كانت أطراف داخلية 

املؤسس استمرارية  أجل ضمان  من  ذلك  لبلوغ  الالزمة  الوسائل  توفري  مع  ومحاية حقو أو خارجية،  املسامهني ة  ق 
   .وأصحاب املصلحة وضمان املساءلة والعدالة والشفافية 

توضيح اخلصائص اليت متيز حوكمة املؤسسات    سيتمالذكر، ويف هذا السياق  لفة  سا  ريفاتمـن خالل التع
 إليه.ما ميكن اإلشارة  وأهم

  :خصائص حوكمة املؤسسات  2.1.1
    (3) يلي: ذكر منها ما يُ  مميزاتبعدة  املؤسساتتتصف حوكمة 

 االنضباط مثل    ،يف كل شيء  االنضباط: إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح، ويقصد بذلك  االنضباط  -
 يف أداء كل عمل؛ 

 

)1(: Gérard Charreaux, Les théorirs de la Gouvernance: de la gouvernanace des entreprises à la 

gouvernanace des systéme nationaux: Corporate Governance Théories: From Micro Theories to National 

Systems Theorie, cahier de recherche du FARGO n° 1040101, Décembre 2004,p 2. Document internet 

disponible sur le site http://crego.ubourgogne.fr/images/stories/wp/1040101.pdf ,Vu le30/06/2015, A :22.00.  
.املنظمات، نظرية املنظمات واخلصخصةالية موابحث فرنسي يف جمال حوكمة املؤسسات،  يداقتصا : G. charreaux * 

)2(: Isabelle Lacroix et Pier-Olivier St-Arnaud, La Gouvernance: tenter une définition, Cohiers de recherche en 

politique en politique appliqueé, l’Université de Sherbrooke,  Vol IV, Isse03, Québec, Canada, 2012,  p 24.    

 : أنظر كل من: (3)
 . 23، ص 2005 مصر، ، اإلسكندرية، للنشر والتوزيع الدار اجلامعية تطبيقات احلوكمة يف املصارف(، -التجارب -املبادئ-)املفاهيم   اتحوكمة الشركطارق عبد العال محاد،   -
طاهري    جامعة  ،يةاالجتماع  واملسؤولية األعمال منظمات :حول الثالث  الدويل لتقىالم في  مةمقد ورقة حبثية ،الشركات حوكمة ظل يف االجتماعية املسؤولية خضرة، صديقي   -

 . 6-5، ص ص 2012فيفري 15-14يومي  اجلزائر، بشار، حممد،
ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل الثامن حول: دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات    ،املالية األزمات مواجهة يف   ودورها  اإلسالمية البنوك حوكمةلبىن،   معطي و  هللا بوعبد دودا  -

 . 106، ص  2013نوفمرب  20و 19يومي  اجلزائر، الشلف، ،حسيبة بن بوعلي ، جامعة واالقتصادايت
 
 

http://crego.ubourgogne.fr/images/stories/wp/1040101.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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 تقدي صورة حقيقية لكل ما حيدث وجيب أن ترتكز على املصداقية والوضوح واإلفصاح واملشاركة؛  :الشفافية -
 وجود جملس إدارة إشرايف ، مع ن اإلدارة العليايس جملس إدارة مستقل ع تتحقق من خالل وجود رئ :االستقاللية -

 جملس إدارة مستقل؛ وجود جلنة مراجعة يرأسها عضو ، و مستقل عن جملس اإلدارة التنفيذي
تقييم وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، حبيث يتيح نظام احلوكمة مساءلة    يةإمكانتعين    :املساءلة  -

 مراقبة اإلدارة؛ مع    مناسبة هلا  سرتاتيجيةإيف كيفية وضع  وإدارهتا   إرشادات جمللس  ي أمام مجيع املسامهني، وتقد  سةاملؤس
حقوق مجيع األطراف املهتمة   املؤسسة تدرك أن  وتعين جتاه أصحاب املصلحة، االجتماعية املسؤولية: املسؤولية -

، وهذا ما ساهم طرافجع على التعاون املشرتك بينها وبني تلك األواليت تتضمنها اللوائح والقوانني وأيضا تشهبا،  
 يف تغيري النظرة للمؤسسة واعتبارها كمواطن جيد؛ 

مصاحل    حبماية  وتعين أن تتعهد  املؤسسة،موعات أصحاب املصلحة يف  جمحقوق خمتلف    احرتامجيب    دالة:الع  -
 ر املسامهني. املسامهني وتؤكد على معاملتها املتساوية هلم مبن فيهم صغا

 . االهتمام بتطبيق احلوكمة يف املؤسسات يتبادر إىل األذهان تساؤل حول سبب  ،ذكره قما سبمن خالل 
 : أسباب بروز حوكمة املؤسسات 3.1.1

   ( 1) :ي توجد جمموعة من األسباب اليت كان هلا أثر مهم يف بروز حوكمة املؤسسات، ومن أمهها ما يل

: اليت جعلت احلاجة ماسة وعاجلة حلوكمة اإلدارة واملؤسسة، وحترير األسواق  احلدوث العوملة واملتغيات سريعة  -
على   وأتثريها  آاثر املالية  وانعكاس  املختلفة  واخلدمات  املنتجات  تقدي  وأسواق  املؤسسات  بني  املالية  العالقات 

 األزمات العاملية على أمن املعلومات واملخاطر على إدارة املؤسسات؛ 
يضمن جناح املؤسسات واستمراريتها بعد ما شهدته من حتوالت يف النظام   ارة متخصص:د نظام إدضرورة وجو   -

 أمسايل وحتريٍر يف األسواق املالية وتزايد انتقال رؤوس األموال عرب احلدود وبشكل غري مسبوق؛ االقتصادي الر 
لسعي إىل استثمار رؤوس األموال يف  والتحكم يف املؤسسات اململوكة للجمهور وا  الفصل بني امللكية واإلدارة:  -

والبحث عن مصادر جديدة  املؤسسا  اإلدارة  الرقابة على تصرفات  آليات  املشروعات وضعف  واتساع حجم  ت، 
 تصادية وحتدايهتا؛ للتمويل مما أدى لالجتاه إىل أسواق املال ووضع سياسات جديدة ملواجهة آاثر األزمات املالية واالق

واملا  - الثقة ابألسواق  يلالفساد اإلداري  واهتزاز  احملاسبية  املعلومات  الثقة يف  وافتقاد  واحملاسبة  الرقابة  : ضعف 
 واالنسحاب من االستثمار أحياان والتشكيك خبربة املراكز االستثمارية ومكاتب املراجعة والتحليل املايل؛ 

 
  ، ص ص 2013، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، التعليمية احلديثةاإللكرتونية: مدخل إىل اإلدارة اإلدارة : عمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون، (1)

170-171 . 
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املؤسسات  قوم بدر اليت ت  إىل النظم االقتصادية الرأمسالية:  النمو االقتصادي واالجتاه لتحول  - جة كبرية على 
اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي وانطالق األنشطة االقتصادية االحتكارية أحياان 

 والتنافسية أحياان أخرى دون قيود؛
األن  - املالية واالقتصادية واإلدارية يف  املختلفة:سلسلة األزمات  األخري   ظمة  اآلونة  ببعض  اليت حدثت يف  ة 

دولة يف األنشطة االقتصادية أو هتميشه متاما أو اهنيار بعضها، وعدم تطبيق املبادئ احملاسبية  الدول، وحتجيم دور ال
 ونقص اإلفصاح والشفافية. 

مة الكفيلة لتحقيق  والعمل على وضع األنظهذه األخرية  املؤسسات إىل رفع كفاءة أداء  يف    وكمةاحلتسعى  
  أمهية وأهداف   وكمة املؤسساتحل، لذا يظهر جليا أن  هبا بني مجيع األطراف ذات العالقة    ذلك ومنع تضارب املصاحل

 . ابلغة
   :أمهية حوكمة املؤسسات 4.1.1

 األسهم ومحلة واملديرين اإلدارة وجمالس املستثمرين بني العالقة حتديد على أساسا املؤسسات حوكمة تقوم
 حتسني من خالل الطويل، املدى على ممكنة درجة  أقصى إىل سهماأل محلة استثماراتقيمة  زايدة ، هبدفوغريهم 

اليت تواجهل  . سعيافيها القرارات اختاذ وترشيد املؤسسات أداء املايل واإلداري  املتعلقة ابلفساد  املخاطر   تخفيض 
رفع تايل  ابل، و فتح أسواق جديدة هلاو على املنافسة العاملية  هتا  زايدة قدر املؤسسات، وهذا ما ينعكس ابإلجياب يف  

 (1)  . املؤسسات تلك للدول اليت تنتمي إليها االقتصاديعليه دفع عجلة التنمية والتقدم  مما يرتتب أدائهامستوايت 
ن حتدد أهدافها  أ  للمؤسساتاإلطار التنظيمي الذي ميكن من خالله    املؤسساتتوفر قواعد حوكمة  كما    

زايدة    مما يؤدي إىل  الصادرة عنها،يف القوائم املالية  دقة والوضوح  الشفافية واليف ظل احرتام وتطبيق    كيفية حتقيقهاو 
 (2)  القرارات. اختاذعليها يف   واعتمادهمثقة املستثمرين هبا 

احرتام   أن  الالزم، حيث  التمويل  على  احلصول  يف  أكرب  قدرا  للمؤسسات  يعطي  احلوكمة  قواعد  وتطبيق 
لة مرضية للفئات املختلفة ألصحاب املصاحل من خالل احملافظة  وختفيض تكاليف رأس املال وحيقق أداء أفضل ومعام 

ؤسسات أحد احللول املمكنة آلليات حوكمة امل على حقوق محلة األسهم وخاصة األقلية منهم. لذا يعد التطبيق اجليد  
 (3)  حلل مشكلة الوكالة وختفيض تكاليفها.

 
  :، وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع3ص  ، 2008، أوت إرشادية لتحقيق اإلصالح حنصائ  ،CIPEالدولية اخلاصة مركز املشروعات :(1)
  www.cipe.org/sites/...docs/CGToolkit1012arabic.pdf   15.30( الساعة:13/09/2015(   االطالع مت . 
 . 16-15، ص ص 2008 مصر، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ،واملدريني التنفيديني( دور أعضاء جمالس اإلدارة  )حوكمة الشركات : حممد مصطفى سليمان، (2)
دور ، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل الثامن حول: ئم املالية دراسة حالة قطاع الصناعةقدرة احلوكمة على دعم اإلفصاح املايل واحملاسيب يف القوا: حممد عزة عثمان اللحام، (3)

 . 173، ص 2013نوفمرب   20و 19يومي  ،اجلزائر الشلف، ،احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي

http://www.cipe.org/sites/...docs/CGToolkit1012arabic.pdf
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   :أهداف حوكمة املؤسسات 5.1.1
للمؤسس اجليدة  احلوكمة  القتساعد  وزايدة  األداء  دعم  هلا،  ات يف  االستثمارات  التنافسية وجذب  درات 

 وحتسني االقتصاد بشكل عام، وذلك من خالل الوصول إىل األهداف التالية:  
عالة، سيعا  إنشاء جلنة ملراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية تكون هلا مهام وصالحيات لتحقيق رقابة ف  -

للحد من استغالل السلطة يف تفعيل   ق يف مساءلة إدارة املؤسسة للجهات املعنيةاحلومنح  العدالة  لضمان الشفافية و 
 (  1)  املصلحة العامة؛ 

مصاحل العمل    توفري احلماية للمسامهني ومنع تضارب األهداف وتنازع السلطات وتعظيم املصاحل املتبادلة ملراعاة  -
لقانون والعمل  يضمن تعزيز الرقابة والضبط الداخلي، وااللتزام أبحكام اوالعمال وتوزيع الصالحيات واملسؤوليات مبا  

 (2) على ضمان مراجعة األداء املايل وختفيض تكلفة التمويل؛ 
 (3)  : يكما أهنا تسعى أيضا لتحقيق ما يل

اذ قرارات ومساعدة املديرين وجملس اإلدارة على تبين إسرتاتيجية سليمة وضمان اختحتسني وتطوير إدارة املؤسسة،    -
 اءة األداء؛ الدمج والسيطرة بناء على أسس سليمة، مبا يؤدي إىل رفع كف 

تقوية ثقافة اجلمهور يف جناح عملية اخلصخصة، مع ضمان حتقيق الدولة ألفضل عائد على استثماراهتم مما يتيح   -
 سني معدالت النمو االقتصادية ابلدولة؛ فرص العمل وحت 

لني والدائنني واألطراف األخرى ذوي املصاحل خاصة يف ة ابلنسبة للمسامهني والعام ضمان التعامل بطريقة عادل  -
 حالة تعرض املؤسسات لإلفالس؛ 

  حتسني كفاءة وفاعلية املؤسسات وضمان استمراريتها ومنوها يف جمال إدارة األعمال؛  -
 تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة بقراراهتم؛   -
إجياد اهليكل املناسب الذي حتدد من خالله أهداف املؤسسة ووسائل حتقيق تلك األهداف وحتسني األداء الكلي    -
 جلزئي؛ وا
 التوضيح وعدم اخللط بني املهام واملسؤوليات اخلاصة ابملديرين التنفيذين ومهام جملس اإلدارة ومسؤوليات أعضاءه؛   -

 
يف امللتقى الوطين  حبثية مقدمة  ، ورقة  لفساد والرشوة شروط أساسية لتحقيق التنمية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيااحلوكمة اجليدة وحماربة ا  حسيبة،  وزايدي  سارةبركات    :(1)

 .  4، ص 2012ماي  7-6يومي  اجلزائر، ،خيضر، بسكرة حممد حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة 
جامعة    لعلوم االقتصادية والقانونية،، جملة  امهة العامة األردنيةوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الشركات املس قواعد احلة،  ر : فيصل حممود الشواو (2)

 . 128-127، ص ص 2009سوراي، ، 02، العدد 25دمشق، اجمللد 
خليل(3) وارد  عطا هللا  العشماري،و   :  الفتاح  عبد  املؤسسية    حممد  واخلاصةمدخ)احلوكمة  العاملة  املؤسسات  يف  الفساد  ملكافحة  للنشر    (،ل  احلرية  القاهرة،  مكتبة  والتوزيع، 

 . 38-35، ص ص 2008مصر،
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 اقبني ابلنسبة ألداء املؤسسات؛  والدائنني واملقرضني وقيامهم بدور املر إمكانية مشاركة املسامهني واملوظفني  -
 إىل تقليل املخاطر إىل أدىن حد ممكن؛  يحل واإلدارة مبا يؤدإنشاء وتوليد الثقة بني أصحاب املصا -
 متكني املؤسسات من احلصول على التمويل املرغوب من جانب عدد أكرب من املستثمرين احملليني واألجانب  -

 وذلك من خالل بناء ورفع درجة الثقة يف املؤسسات؛ 
لفة معقولة، األمر الذي ميكنها من حتقيق أفضل  حتسني أداء أنشطة املؤسسة وضمان حصوهلا على األموال بتك  -

أداء تنافسي يف نطاق بيئتها االقتصادية، ومن مث االرتفاع ابلعائد على رأس املال اململوك، وحتقيق نسب عالية من 
   قيمة االقتصادية املضافة.ال

ة لتقليل الغش فإن حوكمة املؤسسات تسعى إىل رفع كفاءة أدائها ووضع األنظمة الكفيل  قيف ضوء ما سب
العمل وذلك هبدف   املتعلقة بسري  والقواعد  املصاحل، من خالل هيكل حيدد كافة احلقوق واملسؤوليات  وتضارب 

 مما يستدعي توفر جمموعة من املبادئ اليت تساعد لبلوغ ذلك. التميز يف األساليب اليت تتبعها املؤسسات، 
 مبادئ حوكمة املؤسسات:   6.1.1

نظرا لالهتمام املتزايد مبفهوم احلوكمة، فقد عملت العديد من اجلهات على دراسة هذا املفهوم وحتليله،  
ومت  ،  1999عام    OECD  والعمل على وضع مبادئ حمددة لتطبيقه، إال أننا سوف نركز عن املبادئ الصادرة عن

 . (01.01) يف الشكل رقمجياز تلك املبادئ إن بدأ جديد، وميكمل تهاإبضاف 2004تعديلها عام 
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 ؤسساتــامل كمــــــة حــــــــومبادئ  (:01.01) رقم شكــل

 ز الباحثة ابالعتماد على:مـن إجنااملصــدر: 
 1-OECD, Principles of Corporate Governance, 2004,p30-31,On the Web-Site: www.oecd.org/corporate/.../corporategovernanceprin 

,See On  (21/06/2015), At: 16.40. 
 .4-3، ص ص2012، األردن، ، عمان01العدد، 08 لداجمل ،، جملة يف إدارة األعمالؤسسيةــــاحلكامية امل ئملبادكات املسامهة العامة األردنية  رــر تبين الشـأث، لعبد اجللي حسن توفيقو الشحادات عبد هللا قاسم حممد -2

  238.-237، ص ص 2013كتبة جمتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ـ(، م)جذورها، أسباهبا، تداعيتها وأفاقهاكات  رــالشكمة  وـاألزمة املالية االقتصادية العاملية وحمصطفى يوسف كايف،  -3

4- Abdussalam Mohmoud Abu-Tapanjeh, Corporate gouvernance from the Islamic perspective: ACom parative analysis with 

OECD principles, ELSEVIER, Critical Perspectives on Accounting, Vol20, Iss 5, 2009, p 560, On the Web-Site:  
 https://www.researchgate.net/publication/222527039, See On (21/06/2015), At: 17.40  

 .46-45 ، ص ص 2007الطبعة الثانية،  مصر، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، رف(، اع عام وخاص ومصاــكات قط رــ)شكات  رـالشكمة  وـحطارق عبد العال،  -5
 :، وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع20ص  ـ،2006كز املشروعات الدولية اخلاصة،  رــ، مركاتــكمة الش وــرئيسي حلــأخالقيات العمل: املكون ال ألكسندر شكولنيكوف،وجون سوليفان  -6

 www.cipe-arabia.org/...Governance/Business_Ethics.p 22.30 ساعة: ، (13/09/2015 (االطالع مت. 
، 2013السعودية،  اململكة العربية ، جدةـ،01، العدد27االقتصاد واإلدارة، اجمللد  جملة جامعة امللك عبد العزيز، راسة تطبيقية كات د رــكمة الش وــبالئحة ح زامهاــالتودية عن ـكات املسامهة السع رــــح ش صاـإفعبد هللا علي عسريي،  -7 

 .102ص 

 مبادئ 
كمة  ــوـحــــ

 املؤسسات

 الكلي. قتصادياالالتأثي على األداء 
 ونية.ــاملتطلبات القان

 وين.ـوزيع املسؤوليات يف نطاق قانـت
وارد ـزاهة، املــالسلطة والن على توفر اجلهات التنظيمية

 واجباهتا.ـللقيام ب الالزمة

اإلطار العام الفعال 
 كمة للحــــو

 .األساسية للمسامهني توفي احلقــوق
 .احلق يف احلصول على املعلـومات

 .ابلتصويتاحلق يف املشا ركة 
 احلق يف املشا ركة يف اختاذ القــرا رات

 حقــوق املسامهني

 معاملة املسامهني معاملة متكافئة.
 ابلشفافية. ممنع تداول األسهم بصـورة ال تتس

 اإلفصاح عن العمليات.
 

املعاملة املتكافئة 
 للمسامهني

 االعرتاف ابملصاحل وفقا للقانـون.
 انتهاك احلقـوق.التعـويض مقابل 

 تطوير أليات ملشا ركة أصحاب املصلحة.
 احلصول على املعلـومات يف الوقت املناسب.

دور أصحاب املصاحل 
 كمة يف احلــــو

 املؤسسات
 اإلفصاح عن السياسات.
 قابلية املــراجعة للمساءلة.

 اخلا رجية.املــراجعة 
حصول املستخدمني عن املـعلـومات يف الـوقت 

 املناسب.
 احلق يف التصويت واملسامهة.

 اإلفصاح والشفافية

 ومات الكاملة.ـعلـالعمل وفق امل
 تكافئة للمسامهني.ـعاملة املـامل
 .املصلحة أصحاب االعتباراألخذ بعني  

 ستقل.ـوضوعي املـالتقييم امل
 .واالتصاالتفصاح اإلشراف على عمليات اإل

 

مسؤوليات جملس 
 رة  اإلدا

https://www.researchgate.net/publication/222527039
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اإلطار العام    جند أن حوكمة املؤسسات تقوم على جمموعة من املبادئ وهي: (  01.01)من خالل الشكل رقم  
للحو  اإلفصاح  كمة الفعال  احلوكمة،  يف  املصاحل  أصحاب  دور  للمسامهني،  املتكافئة  املعاملة  املسامهني،  حقوق   ،
وهذه املبادئ متكاملة فيما بينها، كما أهنا تنقسم بدورها اىل عناصر جزئية ،  اإلدارةمسؤوليات جملس    والشفافية،

 اليت تساعد يف عالج كافة املشاكل اليت واجهت املؤسسات.  
بني املؤسسات اليت شهدت اهتماما ابحلوكمة بسبب العديد من األزمات اليت واجهتها واليت  تعد من    اجلامعات

اهر عديدة لعل من أبرزها: ضعف جودة خمرجات التعليم وعدم موائمتها ملتطلبات سوق العمل، وضعف تعكسها مظ
 التسيري وتغليب املصاحل الشخصية على املصاحل العامة. 

 مة اجلامعات: أسباب ظهور حوك 2.1

واجهته يف لقد أصبحت احلوكمة مسألة ابلغة األمهية يف جمال التعليم العايل، وذلك بسبب التغريات اليت  
 (1):ي ما يلالسنوات األخرية، ونذكر منها 

 

يا  مهية العلم والتكنولوجأتنامي    يف  من تطور سريع كنتيجة لثورة االتصاالت واملعلومات ساهم  العامل  هما يشهديف ظل    -
املعرفة" هذا    اقتصادإىل "  االنتقاليف إطار  و ،  واالجتماعية  االقتصاديةة املؤثرة يف حتقيق التنمية  كأحد العناصر املهم 

يف توسيع الدور البحثي للجامعات يف كثري من دول العامل من خالل التنوع غري املسبوق يف مؤسسات   ساهم بدوره
 ارية؛ لتها األكادميية واإلدالتعليم العايل وهيك

 ظهور منتجني جدد للخدمات التعليمية، وتزايد احلراك األكادميي للطالب وأعضاء هيئة التدريس؛  -
ومستوى رفاهية   واالجتماعية  االقتصاديةيف املسار املستقبلي للتنمية    انتظر أن يؤثر ظهور توجهني عامليني رئيسيني يُ   -

 نشطتها؛ اإلنسان، ومها عوملة التعليم والبحث العلمي وتدويل أ
نشاء جامعات ذات توجه حبثي تتكون أساسا من عدد إتطوير أساليب تعليمية أكثر حداثة وتقنية مما ساهم يف  -

 ؛ *من املراكز البحثية املتميزة أو جامعات تركز فقط على مرحلة الدراسات العليا
وت  األكادمييالفساد   - القائمة حاليا،  املتاجرة الذي يعترب أكرب هتديد ملشاريع اإلصالح  أبرز مظاهره يف  تجسد 

املناصب    لالنتفاعابلسلطة األكادميية   اجلامعات   اليتالشخصي فضال عن ظاهرة توريث  تنتقل إىل بعض  بدأت 
مية وغياب تقدير اإلبداع وأصبح البحث واإلضافة السرقة العل  فانتشرتقسام العلمية، وأما على مستوى البحوث  واأل

 داع والتجديد؛ باإل العلمية تقدم قدرا حمدودا من

 
  ص  ، 2009 مصر،  اإلسكندرية، ،للنشر والتوزيع ، مكتبة اإلسكندريةحوكمة اجلامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العايل والبحث العلمي يف مصرمساعيل سراج الدين، إ: (1)

15-18،16 ، 20 . 

 الدراسات العليا أبمريكيا وأورواب وبعض الدول األسيوية اليت تكون على مستوى اجلامعة أو أحد قطاعاهتا األكادميية. مثل جامعيت أومل وبرلني يف أملانيا ومدراس *
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مباشرة يف تزايد الفجوة العلمية بني    انعكسعدم قيام اجلامعات بدورها يف إنتاج العلم واملعرفة خلدمة التنمية،    -
ضم أجهزة بريوقراطية تسيطر عليها سلسلة من القوانني  تحول اجلامعة إىل مؤسسة تبالدول النامية واملتقدمة، مما أدى  

 كل كبري يف هتميش دور اجلانب األكادميي؛ واللوائح اليت تساهم بش
 مل تكن تلك العناصر سالفة الذكر فقط من أاثرت االهتمام حبوكمة اجلامعات وإمنا أيضا:  

على التعليم العايل واملرتبطة بزايدة النمو   االجتماعيتنامي الطلب  مع  تزايد الضغوط على مؤسسات التعليم العايل   -
ضعف بسبب    احملدودة  ةاالستيعابية تلبية الطلب جلميع املتقدمني نتيجة الطاقة  السكاين وخاصة مع عدم إمكاني

راسات العليا البحث العلمي، ويتخذ ذلك عدة أشكال منها: التوسع يف الربامج والسيما الد  فرصالبىن البحثية وقلة  
ات القطاع سواء عامة  اليت تقل متطلباهتا البحثية من خمتربات وإطارات وضعف ثقافة البحث العلمي لدى مؤسس

 (1) ؛واالجتماعية  االقتصاديةلتنمية  أو خاصة كانت، ضعف الصلة بني املشاريع البحثية اجلارية يف اجلامعات وخطط ا

، وهذا بسبب  اجلامعات بني املنافسة عن عاجزة  وجيعلها اجلامعة كياانت يهدد مما املال، رأس جذب يف اإلخفاق -
 على األكادمييني قدرةية من جهة، وعدم  اخلتام  احلساابت إعداد يف والوضوح فيةالشفا ومعايري الدقة توافر  عدم

 (2)  من جهة أخرى. ومقارنتها اجلامعات يف احملتملة االستثمار فرص حتليل
  (3) :كذلك جند ذكره سبق ما إىل ابإلضافة

  ومث تطويرها؛ ون أكثر مرونة مثل: التعليم عن بعد، التعليم اإللكرتوينكوت للتعليم طرق جديدة -
 تزايد الطابع الدويل للتعليم العايل؛  -
 واالبتكار ؤسسات التعليم العايل مسامهة كبرية يف البحث  تقدم م  من إنتاج املعرفة:  واالستفادة  واالبتكارالبحث   -
اجلديدةو  املعرفة  طريق    خلق  املهارات  عن  ذوي  العمال  وتدريب  والتكنولوجي  العلمي  طريق  البحث  البعثة عن 
  .  لتعليميةا

 Salmi Jamilزاد من الضغوط املرفوضة على إدارهتا، حيث يربط    التصنيف اجلديد للجامعاتأن   كما   

املستوى بثالثاجل املوهب  هي:عوامل    امعات رفيعة  الكايفة و تركيز  املناسبة.و   التمويل  كما يرى أيضا أن    احلوكمة 
  (4)  واالستجابة بسرعة ملتطلبات السوق العاملية املتغرية.االستقاللية تسمح للجامعات إبدارة مواردها بشكل كبري

 
مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل حول: عوملة اإلدارة يف عصر املعرفة،   حبثية ، ورقةتحوكمة اجلامعات ودورها يف مواجهة التحداي  أمحد حممد أمحد برقعان، و   عبد هللا علي القرشي :(1)

 .  12-11، ص ص 2012ديسمرب 17-15جامعة جنان، طرابلس، لبنان، يومي 
 السادسورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل  ،اجلامعي العايل التعليم جودة لتحسني اجلامعية للحاكمية الفلسطينية اجلامعات ممارسةمحدونة،  عطية حسن الدين حسام  : (2)

 . 413ص ، 2016فيفريي 11-9 أايم، السودان ، السودان للعلوم والتكنولوجياحول لضمان جودة التعليم العايل، اجلامعة 

)3(: Fabrice Hénard  & Alexander Mitterle, Governance and Quality guidelines in higher education, OECD, 
Paris, France ,2008, pp  18-19 . 

(4):  Salmi Jamil, The Challenge of Establishing World-Class Universities, the World Bank, Washington, 

USA,2009, p 31. 
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إىل تعدد التعاريف املتعلقة هبا كل    ىحوكمة اجلامعات، ما أدسامهت أسباب كثرية يف زايدة االهتمام بتطبيق  
 حسب الغاية الذي يسعى إىل حتقيقها. 

 تعريف حوكمة اجلامعات وعناصرها:  3.1
 أهم عناصرها. وعرض   يف اجلامعات حوكمةلل املختلفة  التعاريفإىل  التطرق سيتم من خالل هذا العنصر

 ة اجلامعات: متعريف حوك 1.3.1
ونتيجة لذلك ظهرت تعاريف  اجلامعات كل حسب وجهة نظره،    حوكمةتناول العديد من الباحثني مفهوم  

 عدد منها:  يوفيما يل، عديدة
ية عرب القضااي ذات األمهية  اختاذ القرارات الرمسأهنا:" هيكل وعملية    على   Gayle & Tewarieعرفها كل من  

، فحوكمة اجلامعات هي الطريقة اليت تعمل أو تدار هبا. (1) ألصحاب املصلحة الداخليني أو اخلارجيني يف اجلامعة "
 مة اجلامعة. وما يعاب على هذا التعريف هو اختصاره الشديد، حيث أنه مل يقدم مفهوم شامال وواضحا حلوك

 فقد حتدث عن احلوكمة اجلامعية أبهنا:  2011املتوسطي، التكامل ومركز العريب العامل مبادرة انمجأما يف بر 
مما يعين أن   ،(2) كادميية"قائمة على التفاعل والتكامل بني قوى رئيسية ثالثة وهي الدول وقوى السوق والنخبة األ "  

 رجات( والنخبة األكادميية. حوكمة اجلامعات هي انتج تفاعل وترابط بني الدولة، قوى السوق)خم
على أهنا:" حتديد منظومة داخل اجلامعات وأنظمة صنع القرار    Marginson & Considineوعرفها الكاتبان 

وعالقة اجلامعة بباقي املؤسسات األكادميية  وختصيص املوارد، املهام واألهداف، مناذج السلطة وتسلسلها اهلرمي،  
جلامعات عبارة عن نظام يتكون من مدخالت وخمرجات والعالقة اليت تربط كمة ا ، فحو (3) وقطاع األعمال، اجملتمع"

 بني كليهما. 
اهليكل  توفر    يف ظلطتها  ل يف إدارهتا وممارسة س  اتاجلامع   الذي تلجأ إليهاحلوكمة عبارة عن ذلك السلوك  ف

مع   ق، وهو ما يتوافيف أدائها  يسمح أبداء األدوار واملسؤوليات بفعالية سعيا لتحقيق اجلودة الذي ءالتنظيمي الكف
البنك عن  الوارد  أبهنا:" التعريف  الذاتية وحتقق السلطة ممارسة كيفية عن تعرب اليت السلوكيات الدويل   الرقابة 

 والتشريعي التنظيمي واإلطار ككل، اجلامعي مؤسسات التعليم ووظيفة هيكل بنية على تركز حبيث للجامعات،

 
)1(: Gayle, D. J, Tewarie, B, & White, A. Q. Jr ، Governance in the twenty-first-century university: Approaches 

to effective leadership and strategic management , ERIC Digest, 2003, Retrieved May 30 2017, On the Web-

Site : http://www.ericdigests.org/2004-4/governance.htm,  See On (22/05/2017), At:17.30. 

مقدمة يف املؤمتر العريب   حبثية  ، ورقةحالة دراسية كليات العلوم االقتصادية واإلدارية يف قطاع غزة:  حتدايت احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني  ماجد حممد الفرا،  :(2)
 . 109ص  ،2013أفريل  4-2 أايمالدويل الثالث لضمان جودة التعليم العايل، جامعة الزيتونة، األردن، 

(3):  Meredith Edwards, University Governance :A  mapping and some issues ,2002,p5, On the Web-Site : 
http://www.atem.org.au/downloads/pdf/Governance.pdf;  See On (17/08/2015),At:22.30. 

http://www.ericdigests.org/2004-4/governance.htm
http://www.atem.org.au/downloads/pdf/Governance.pdf
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 يف والتميز اجلودة لتحقيق ومدى حماولتها ابجملتمع، وعالقتها اجلامعية، اإلدارة لياتومسؤو  عليها، وأدوار للرقابة
   .(1) "اجلامعي األداء

 اجلامعة أداء حتكم ومالية إدارية وآليات معايري  : "فعرفها أبهنا  القيسي رعبد الغفاو  مهدي جواد ابتسامأما  
 فيها واملساءلة اإلدارية والرقابة اجلامعي القرار صناعة يف ةشاركوامل أدائها يف والشفافية استقالليتها حتقيق يضمن مبا

تقوم على جمموعة  حوكمة اجلامعات  ف  ،(2) "خمرجاهتا يف التميز حيقق ومبا هدافهاأو  غاايهتا حتقيق ىلإ الوصول هبدف
،  خمرجاهتايف  ميز  ق التحتقي  إىل  امن خالهل   ىاملبادئ وهي: االستقاللية، الشفافية، املشاركة، املساءلة، واليت تسع  من

 مع عدم التخلي على أسلوب الرقابة الفعالة. 
م  AFI Higher Educationوعرفها   مبوجبها  يتم  اليت  املمارسات  من  "جمموعة  التدريس أبهنا:  هيئة  شاركة 

التقليدي  ، ويعين خروج اجلامعات من األسلوب  (3) واملوظفني يف اختاذ القرارات اهلامة املتعلقة مبجال تشغيل جامعتهم"
 هيئة التدريس واملوظفني يف صناعة القرار.  يف اختاذ القرارات وإشراك

لة الرتتيبات الرمسية وغري الرمسية اليت تسمح للكليات واجلامعات "مج   :أبهنا    Morad Abou- Sabè عرفهاكما    
القرار   هت  واختاذبصناعة  اليت  البارزة  القضااي  ومناقشة  لألهداف،  احملققة  وخارج   ماإلجراءات  داخل  األفراد 

ات واجلامعات  الرمسية وغري الرمسية اليت تساعد الكلي  ح، فممارسة حوكمة اجلامعات يتطلب وجود اللوائ(4) "اجلامعات 
 على صناعة واختاذ القرارات الالزمة مبا يتماشى مع املتغريات احلاصلة ومدى أتثريها على اجلامعات. 

: "املمارسة الرشيدة لسلطات اإلدارة اجلامعية، وعملية اجلامعات هي بينما يرى إمساعيل صاحل الفرا أن حوكمة  
من انحية    اجلامعة والقواعد املنضبطة اليت حتدد العالقة بني إدارة  على القوانني واملعايري  االرتكازصنع القرار من خالل  

  احرتام ى  ة اجلامعات تقوم عل، مما يعين أن حوكم(5)من انحية أخرى"  ابجلامعةوأصحاب املصاحل أو األطراف املرتبطة  
  اختاذ بغية  الرشيدة للسلطة  القوانني والقواعد اليت حتكم عالقاهتا مع كافة األطراف ذات املصلحة من خالل املمارسة  

 صائبة.  اتقرار 
 

 

ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل السابع لضمان  ابجلزائر،   العايل التعليم مؤسسات يف اجلودة حتقيق لضمان اجلامعية احلوكمة آليات تطبيق  اإلمام، ساملةو   ابرة مسري  :(1)
 . 122، ص 2017فيفري 22-20جودة التعليم العايل، جامعة أسيوط، مصر، يومي 

 

 مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر يفورقة حبثية مقدمة ، وتدريسها بغداد جامعة يف العلمية االقسام رؤساء  لدى احلوكمة مفهوم القيسي، رعبد الغفاو  مهدي جواد ابتسام :(2)
 . 06ص ، 2017مارس13-11أايم  ،األوسط، عمان، األردن جامعة الشرق، العايل التعليم

)3(: AFI Higher Education, Shared Governance in Colleges and Universities: A Statement by the Higher 

Education Program and Policy Council, AFI Higher Education, Washington, USA, year not reported, p4.  

 .  318ص ،  2011جانفي ،مصر  ،02، اجلزء  01العدد  ،  19اجمللد  ،لعلوم الرتبية جملة ا،  حوكمة اجلامعات مدخل لتطوير اإلدارة من خالل املشاركةفاروق جعفر عبد احلكيم،    :(4)

  غزة،   عمل بعنوان حوكمة مؤسسات التعليم العايل، جامعة اإلسالمية،  ة يف ورش  حبثية مقدمة  ، ورقة احلوكمة مفهومها وبعض طرق تطبيقها يف اجلامعات صاحل الفرا،    ل إمساعي  :(5)
 . 25، ص 2013مارس 28 يوم فلسطني،
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،  عملية صنع القرارو   على أربعة جوانب وهم: اإلدارة، التنظيم، أساليب تقييم األداءفحوكمة اجلامعات تركز  
الطريقة اليت يتم من خالهلا توجيه أنشطة اجلامعة،    ":ف حلوكمة اجلامعات أبهنا بيومي حممد يف تعري  اتناوهلوهي ما  

وتوجهاهتا العامة، وتطوير نظم إدارهتا وهيكلها   االسرتاتيجيةوإدارة أقسامها العلمية وكليتها ومتابعة تنفيذ خطتها  
 .(1) "القرار اجلامعي  اذختاالتنظيمي، وأساليب تقييم أدائها وأساليب متابعة 

وتعمل داخليا وعالقاهتا مع الكياانت اخلارجية   اجلامعاتالطريقة اليت تنظم هبا    فعرفها على أهنا:"  Harveyأما  
والنقد للتحقيق  العايل ابعتبارها جماال  التعليم  اجلامعات  )2("هبدف ضمان أهداف  الطريقة اليت تدار هبا  ، أي أهنا 

 ات اخلارجية. توح يؤثر ويتأثر ابملتغري داخليا وجعلها نظام مف
اجلامعات،  تطبيق معايري ونظم اجلودة والتميز اليت حتكم أداء    "أما خالد مخيس السر فقد عرفها على أهنا:  

من    مبا حيقق سالمة التوجهات وصحة التصرفات، نزاهة السلوكيات، ومبا يضمن حتقيق الشفافية واملساءلة واملشاركة
وتغليب مصلحة  قبل مجيع األطراف املصاحل الفردية، مبا يؤدي إىل تطوير    اجلامعة،  املؤسسي ومحاية األداء  على 

هذا التعريف هو حتديد املبادئ اليت تقوم   زما ميي  ،(3)باشرة معها"املمصاحل مجيع األطراف ذات العالقة املباشرة وغري  
غليب مصلحتها على املصلحة ، واملشاركة، سعيا لتب املساءلة، الشفافيةعليها حوكمة اجلامعات وهي: النزاهة، أسالي

 الفردية مما يؤدي إىل تطوير األداء املؤسسي من خالل تطبيق معايري اجلودة . 
جمموعة من القوانني واألنظمة والتعليمات اليت هتدف إىل حتقيق    :"أما خوريشيد ومعتز يوسف فعرفها على أهنا 

ات املناسبة والفعالة لتحقيق غاايت اجلامعة وأهدافها  ق اختيار االسرتاتيجيميز يف األداء عن طريالشاملة والت اجلودة
، فاحلوكمة هي النظم اليت حتكم العالقات بني األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء، كما تشمل  (4) "االسرتاتيجية

 ؤولية. مقومات تقوية اجلامعة على املدى البعيد وحتديد املسؤول واملس
يتف ما  من ه كمع  قوهو  عرفها    "Berman & Jekowskiل  أهنا:"  حيث   والنظم القوانني من جمموعة على 

والفعالة األساليب اختيار طريق عن األداء يف والتميز اجلودة،  حتقيق إىل هتدف اليت والقرارات  لتحقيق املناسبة 
 العمليات، والعالقات تنظيم نباج إىل املتميزة، اجلامعية واإلدارة النجاح التنظيمي، وحتقيق ،اجلامعة وأهداف خطط

 
 . 25، ص مرجع سبق ذكره صاحل الفرا، لإمساعي :(1)

(2):  Harvey Lee, Analytic Quality Glossary, Quality Research International, 2004, On the Web-Site: 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/governance.htm, See On (01/08/ 2017) At :16.30. 
عمل بعنوان حوكمة مؤسسات التعليم   ةيف ورش   حبثية مقدمة  ، ورقةوسبل التغلب عليها عوائق تطبيق احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني  يس السر،  خالد مخ  :(3)

 . 38، ص 2013مارس28يوم فلسطني، العايل، جامعة اإلسالمية، غزة،
، وثيقة أنرتنت متوفرة على 04ص ،  واإلدارية العاملة فيهاشرق األوسط من وجهة نظر أعضاء اهليئتني التدريسية  واقع تطبيق احلاكمية يف جامعة اليعقوب عادل نصر الدين،    :(4)

 . 15.30 : الساعة، (01/01/2015( االطالع مت www.yacoubnasereddin.com/data.php?s=6 املوقع
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وابلتايل فإن حوكمة اجلامعات تعين النظم والقواعد اليت تنظم خمتلف    ،(1) "األخرى املعنية واجلهات اجلامعات، بني
األداء ابختيار االسرتاتيجيات عالقاهتا سواء كانت داخلية أو خارجية اليت تسعي من خالهلا لتحقيق اجلودة والتميز يف  

 بلوغ ذلك. املناسبة ل
ميكن تعريف حوكمة اجلامعات على أهنا: نظام مكون من جمموعة القواعد والقيم واآلليات    قمن خالل ما سب

والعمليات واملبادئ اليت تستطيع من خالهلا حتسني أدائها من خالل توفري االسرتاتيجيات املناسبة لتحقيق الكفاءة  
مشار واألدا مع ضرورة  أهدافها،  أعضاء سعيا حنو حتقيق  من  هبا  العالقة  ذات  األطراف  التدريس كة كافة  هيئة  ء 

واملوظفني يف عمليات إصالح برامج التدريس، وعملية صنع القرار مع توفري اهليكل التنظيمي الفعال تبعا لتغريات  
 واالستقاللية والفعالية واملشاركة.  بيئة اجلامعة يف ظل توفر املبادئ التالية: الشفافية واملساءلة

   ة اجلامعات:م وكحل العناصر األساسية 2.3.1
حتتاج املمارسة اجليدة حلوكمة اجلامعات إىل توفري كافة العناصر املختلفة والضرورية، واليت تضم أطراف ذات  

وميكن  )داخليون، خارجيون(، الشؤون اإلدارية، املشاركة، اإلدارة العليا، املستوى والسياق، عناصر احلوكمة،   املصلحة
 . (02.01)يف الشكل رقم  العناصرلك جياز تإ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 122ص  ،مرجع سبق ذكره اإلمام، ساملةو  ابرة مسري  :(1)
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( تقوم حوكمة اجلامعات على جمموعة من العناصر الضرورية وهي: األطراف  02.01رقم )من خالل الشكل  

د  ذات املصلحة، املشاركة، اإلدارة العليا، املستوى أو السياق، الشؤون اإلدارية، وكل عنصر منهم موضح يف أبعا
 خاصة به من أجل ضمان الفهم الصحيح لعناصر حوكمة اجلامعات وهم: 

ذات  - العالقة األطراف  ذات  األطراف  وحتدد كافة  توضح  اجلامعات، ألهنا  مهم حلوكمة  تعترب عنصر  املصلحة: 
الدو  اخلرجني،  يف:  متمثلة  اخلارجية  املصلحة  ذات  األطراف  إىل  وتنقسم  فيه،  تتواجد  الذي  واحمليط  لة  ابجلامعة 

بشكل عام، أما األطراف ذات املصلحة واحلكومات املتوسطة واحمللية، رجال األعمال، املنظمات االجتماعية، اجملتمع  
 الداخلية معرب عنها بــ: األساتذة، اإلدارة، اجملالس، الطلبة، االحتادات والنقاابت العمالية؛ 

 ؤسسات التعليم العايلـكمة يف م وــــاصر احلعن :(02.01) رقـــم شكل

ـــــة ـــ  امليــزاني

 األجندة األكادميية

السياسات األكادميية 
 والبحثية

سياسات التنمية 
 البشرية

ـــداف تعليمية ــــف أهـ ـــ  كي

 وقت املشا ركة

 ــانمكــ

ــــدود للمشا ركة  حــ
 ذات املصلحة رافــطاأل

 املشـــــا ركة
 

ـــةالشؤون اإلدا  ـــ ـــ ـــ  ريـ

 الداخليـون

ــــاتذة  األســ

 اإلدارة

ــــالس  اجملــ

ــــة ـــ  الطلب

االحتادات والنقاابت 
 العمالية

ـــــة وــح ــــة اجلامعــ ـــ  كمـــ

ــرجيــاخل ــ  نــ

واحلكومات  الدولة
 وسطة احملليةــاملت

ــــرج ـــ  ال األعمالــ

 االجتماعيةاملنظمات 

 اجملتمع بشكل عام

 اخلا رجيــون

 عناصر احلــو كمة املستوى أو السياق

 اهلياكل واإلجــراءات

 السياســـــة واخلطط

 رارــة اختاذ القــــعملي

ــــادة ـــ ـــ  ؤسسةــوع املــن القيـ

ـــــياحلـــ ـــ  ـرم اجلامع

ـــــة  الكليـ

 القـــسم

 وظائف أو مهن

Source : Francisco Gangaet al, A synchronic analysis of university 

governance: a theoretical view of the sixties and seventies, Educ. Pesqui., 

São Paulo, v. 43, n. 2, 2017, Bazil, p 563 ،باحثةرمجة الــت.   
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يد األمور التايل املتعلق هبا وهي: كيفية املشاركة، املشاركة: تعد عنصر ومبدأ مهم حلوكمة اجلامعات، لذا مت حتد-
 كة؛ مكان وحدود املشار  ووقتها،

ــ: القيادة، اهلياكل واإلجراءات، السياسات واخلطط، عملية اختاذ القرار؛ -  اإلدارة العليا: معرب عنها بــ
 املستوى أو السياق: يضم: نوع املؤسسة، احلرم اجلامعي، الكلية، القسم؛ -
ميية والبحثية، سياسات تطوير : امليزانية، األجندة األكادميية، األهداف التعليمية، السياسات األكاداإلداريةالشؤون  -

 املوارد البشرية. 
توفر العناصر سالفة الذكر جيعلها حتظى ابهتمام أكرب من قبل اجلامعات من أجل بلوغ األمهية واألهداف 

 املرجوة من حوكمة اجلامعات.  
 : اجلامعاتداف حوكمة أمهية وأه 4.1

توفر عناصر ومبادئ لتطبيقها، البد من معرفة األمهية تتطلبه من   وحىت يتم الفهم اجليد حلوكمة اجلامعات وما
 . واألهداف اليت تساعد على ذلك

 : ة اجلامعات محوك أمهية .1.41
يق أهدافها ووسائل  حلوكمة اجلامعات أمهية كبرية، ألهنا توفر اهليكل التنظيمي الذي ميكن من خالله حتق

 (1) إدارة اجلامعات كمايلي:بلوغها ورقابة األداء، وميكن حتديد أمهيتها يف 
والتأكد  ا هل االسرتاتيجي االجتاهمستقلة، هلا جمالس وهيئات حاكمة مسؤولة عن حتديد  د جامعاتتسهم يف إجيا -

  اإلسرتاتيجية بعيدة املدى، واملسؤوليات التشغيلية   وقراراهتا املتخذة، وضمان التوازن بني املسؤوليات  من فعالية إدارهتا
 اجلامعات يف حتقيق أهدافها ابختيار أفضل السبل املمكنة؛  دا يساعقصرية املدى م

 تساعد احلوكمة يف تعزيز القدرة التنافسية وجتنب الفساد اإلداري واملايل للجامعات واالستثمار اجليد ملواردها؛  -
 للتشريعات وابلتايل حسن اإلدارةدي إىل سالمة التطبيق القانوين  ة وإشراف ذايت، والذي يؤ تعترب احلوكمة نظام رقاب -

وضمان حقوق ومصاحل العاملني من اهليئتني اإلدارية واألكادميية دون متييز من جهة، والكشف عن أوجه القصور  
 ت وأدائها؛ يف األداء وضعف املخرجات من جهة أخرى، وهذا ما حيقق رضا اجملتمع عن اجلامعا

 
 أنظر كل من:  :(1)
، اجمللة الدولية  احلوكمة من وجهة نظر أعضاء اهليئتني اإلدارية واألكادميية العاملني يف جامعة االمام حممد ين سعود اإلسالميةتطبيق    واقع،  نال بنت عبد العزيز علي العريين م-

 . 119-118، ص ص 2014، ديسمرباألردن ، عمان، 12 العدد ، 03 املتخصصة، اجمللد
 .26ع سبق ذكره، ص إمساعيل صاحل الفرا، مرج-

  جامعة،    Journal of Economics Business (Islamic University of Gaza)،الفلسطينيةواقع حوكمة اجلامعات  مروان محودة الدهدار وآخرون،  -
 . 67 ص ، 2017  فلسطني، ،  غزة  ،01 العدد ، 25 جمللدا اإلسالمية،
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 عة تعوق جودة األداء؛ جتنب حدوث أية خماطر أو صراعات داخل اجلام  -
حتسني املمارسات الرتبوية واإلدارية يف اجلامعة، وحتقيق العدالة والنزاهة والشفافية يف مجيع تعامالهتا ابلفصل بني   -

 امللكية التنظيمية واإلدارية والرقابة على األداء؛  
 مارسات القياسية. قيق االلتزام األفضل ابملعايري واملجامعات حول كيفية حتتوفري اإلرشادات لل -

 إذا كانت هذه هي األمهية اليت ترغب اجلامعات يف حتقيقها عند تبين احلوكمة، فماهي األهداف املرجوة منها.  
   :ة اجلامعاتمحوك أهداف .1.42

اجلامعا  احلوكمة يف  األزما  تظهرت  ملعاجلة خمتلف  أمثل  لتحقيق مجلة  كمنهج  هبا سعيا  متر  اليت  من  ت 
 (1):األهداف، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما أييت 

 تعزيز فاعلية اجلامعات وزايدة كفاءهتا الداخلية واخلارجية من خالل تكوين بيئة صاحلة للعمل؛  -
ال - هبا  تسرتشد  اليت  والقواعد  القوانني  اوضع  تويل  يف  اجلامعات  ومسؤويل  يكفل قيادات  مبا  اإلدارية،  ألعمال 

 اطية والعدالة جلميع األطراف املعنية؛ الدميقر 
 تعزيز مشاركة مجيع األطراف من األعضاء األكادمييني واإلداريني، القيادات والطالب يف عمليات صنع القرارات؛  -
 لفئات؛ ت للحصول على أداء مرتفع من مجيع احتقيق العدالة واملساواة بني العاملني يف اجلامعا  -
حتقيق الشفافية من خالل العمل وفق آليات وأطر تتسم ابلوضوح ومتكن العاملني من ممارسة أعماهلم بشكل  -

 كامل ومساعدهتم على العطاء واملشاركة الفاعلة يف مجيع األنشطة داخل وخارج اجلامعة؛ 
مد من وجهات نظر على مستوى دميية واالدارية على نطاق واسع مستتسهيل عملية صنع واختاذ القرارات األكا -

 واجلامعة وتعزيز آليات النقاش املشرتك بينهما؛ الكلية 
تقوية قدرة اجملالس واللجان األكادميية على هتيئة أحسن الظروف املمكنة للتعليم والبحث العلمي وضمان التناسق -

 ايت؛ يف مراحل اختاذ القرارات على خمتلف املستو 
 ، وإعطائهم احلق يف حماسبة اإلدارة التنفيذية هبا؛ ع املستفيدين بوجود اجلامعة توفري حق املساءلة أمام مجي -
توسيع نطاق اخلربات اإلدارية املتاحة داخل اجمللس لضمان اختاذ القرارات وحل النزاعات وحتديد الفرص وواجبات  -

 األفراد. 
 

 : انظر كال من: (1)
 . 119رجع سبق ذكره، ص منال بنت عبد العزيز علي العريين، م-
أطروحة  ،  واقع تطبيق احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات األهلية السعودية وعالقتها ابلرضاء الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس فيهاخدجية مقبول مجعان الزهراين،  -

 . 61، ص 2009 ،السعودية  القرى،دكتورا، ختصص اإلدارة واخلطيط الرتبوي، جامعة أم 
- University of Ox ford, white paper on university governance,2006,p2, On the Web-Site:  
https://www.ox.ac.uk/gazette/2005-6/.../whitepaper.pdf, See On  (17/08/2015), At :18.30. 

 

https://www.ox.ac.uk/gazette/2005-6/.../whitepaper.pdf,%20See
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 (1) فهي كالتايل: اجلامعات يف احلوكمة لفوائد ابلنسبة ماأ
 ؛ املوارده  مثلاأل االستخدام على اجلامعات حوكمة تشجع -
 ؛ اإلنتاجية وتشجيع املستدام والنمو التطور حتقيق على اتاجلامع وكمةح تساعد -
 للموارد؛  مثلاأل اهلدر واالستثمار وتقليص اجلامعة على املال سأر  كلفة من احلوكمة تقلل -
 ؛ جاهتار وخم اجلامعة داءأ على واالشراف الرقابة عملية احلوكمة تسهل -
 لكل املمنوحة السلطة بني التوازن  حتقيق على  تساعد احلوكمة عملية ن واملسؤولية: إ السلطة بني التوازن  حتقيق -

 ؛ هبا  املنوطة واملسؤوليات إدارية حلقة
 على السلطات توزيع  على تساعد احلوكمة اإلداري، إذ أن عملية اهلرم يف اإلدارية احللقات على السلطة توزيع -

 اهلرمي؛  اإلداري التنظيماعتماد  من بدال الشبكي اإلداري التنظيم اعتماد خالل من السلطة املختلفة فأطرا
 .األداء على الرقابة من على التحقق تساعد احلوكمة عملية إن  -

 يتطلب على اجلامعة البحث عن األبعاد املكونة حوكمة اجلامعات.   األهدافن بلوغ تلك  إف  قما سبمن خالل  
 : وكمة اجلامعاتاد حأبع 5.1

الذي التالية حلوكمة   وفرته حسب دليل  األبعاد  اجلامعة فقد حدد  دراسة االحتاد األورويب حول استقاللية 
اجلامعات وهي: البعد االقتصادي، البعد التنظيمي والبعد التوظيفي، وأخريا البعد األكادميي وفيما يلي شرح كل بعد  

   )2(على حدى:

لنظام اجلامعي  اأقصى قدر من فعالية وكفاءة    إىل حتقيق  يف اجلامعات  نظام احلوكمة  عىيس:  البعد االقتصادي -
، ولبلوغ ذلك فإنه يتطلب حتقيق مبدأ  ضمان أقصى قدر من االستقاللية املؤسسية واملراقبة واملساءلة أمام اجملتمعل

الذايت   املايل  اجلامعية، مع عدم  )االكتفاء  املالية( للمؤسسات  إيديولوجية أو  االستقاللية  اعتبارات  خضوعه ألي 
ادية أو دينية. ألن االستقاللية املالية للجامعات مبدأ أساسي الستقاللية اجلامعة، من وجهة النظر هذه كان  اقتص

دائما اخليار األورويب األساسي هو التمويل العام للجامعات الذي ينظر إليه كوسيلة لضمان االستقاللية، إال أن هذا  
امعات واحلكومات اليت تزداد تعقيدا مع اكتساب اجلامعات  ن يتعني عليه أن يتصدى للعالقات بني اجل اخليار اال

للمزيد من الوظائف هذا من جهة، وبسبب الصعوابت االقتصادية اليت تواجه مجيع احلكومات يف تغطية تكاليف 

 

جامعة  ،  العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  ورقة حبثية مقدمة يف،  األردنية اجلامعات يف الرشيدة احلوكمة معايي تطبيق درجة تقدير،  اخلطيب  دأمح  :(1)
 . 12-11، ص ص2017مارس13-11أايم  ،األردناألوسط، عمان،  الشرق

)2(: Francesc Xavier Grau Vidal, University Autonomy and the Governance System, Publications 

URV(Universitat Rovirai Virgili),1st Edition ,Tarragona, Espagne, April  2013,pp 920-16؛14-13 ؛( صرفبت   )   
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ء  للمنفعة اخلاصة تدرجييا وابلتايل إعطا اخلدمات العامة من جهة أخرى، لذا فإن االجتاه العام هو إعطاء قيمة أكرب
 هاملزيد من األمهية تدرجييا للمسامهات اخلاصة لتغطية تكاليف تشغيل اجلامعات عوضا عن التمويل العام، أي التوج

أكثر حنو التمويل اخلاص الذي حيقق استقاللية اجلامعات يف إدارهتا وعدم تدخل احلكومات بكوهنا مل تعد املمول  
 هلا.  

إن نظام احلوكمة الذي حيدد هيئة تعمل كمالك للجامعة نيابة عن اجملتمع تقريبا جيعل من غري  بعد التنظيمي:لا -
الضروري حتديد أي عناصر أكثر من احلوكمة الداخلة، ومع هذه اهليئة الواحدة ينبغي أن تكون اجلامعة قادرة على  

هة النظر هذه ميكن تطبيقها أيضا على  ا اجملتمع. ووجتنظيم نفسها كما تراه مناسبا لتحقيق األهداف اليت وضعه
الكليات واإلدارات واخلدمات،   املتعاقدين وحتديد هيكل  للموظفني  املعايري  التنفيذية ووضع  اهليئة  حتديد وتكوين 
  وبعبارة أخرى جيب أن يكون لدى اهليئة السياسية للجامعة القدرة على صنع القرارات مع املسؤولية الكاملة عنها، 

معة تعمل لصاحل اجملتمع ملا يف ذلك من تطور اإلجيايب للجامعة نفسها والتقليل من هيمنة وضغط  وضمان أن اجلا
 اجلماعات سواء كانت داخلية أو خارجية.

سلطة الاليت حتكم اجلامعة وتشرف على إجراءاهتا التنفيذية جيب أن تكون هلا    ةكما أن اهليئة االسرتاتيجي
التنفيذي للجامعة، والذي جيب أن يكون ختاذ القراإلى  الكاملة أو القدرة ع  الرئيس  آلية ومعايري اختيار  ر بشأن 

الكاملة يف ممارسة مسؤوليات اجلامعة ذاهتا، وأن يتمتع ابالستقاللية    ه أكادمييا وليس ابلضرورة أن يكون عضوا يف 
ا القدرة على إنشاء هياكل  ى. كما تكون هلاألكادميية واإلدارية وميثل اجلامعة يف تعاملها مع مجيع السلطات األخر 

 حمددة. 
تثقيف املواطنني على أعلى مستوى و   ،نه السبب الرئيسي لوجودهاإلالبعد األساسي للجامعة  : يعد  البعد األكادميي-

 عرفة. يربر هذا املستوى اجلهد املتزامن يف البحث الذي يرمز إليه يف تعليم الدكتوراه ابعتباره تتوجيا لتقدم املو ممكن. 
   -ما يسمى بعملية بولونيا    - كانت عملية مواءمة نظام التعليم العايل األورويب    الفهم، لرغم من كل املشاكل وسوء  اب

بشكل مثايل مستوايت  ، بتحديدهااملبادرات األوروبية اليت أثرت على النظام يف مجيع أحناء العامل واحدة من أفضل
 الكفاءات إىل مستوايت  ملاجستري والدكتوراه( من خالل تعيني خمتلف وريوس واالتعليم اجلامعي الثالثة )درجة البكال

 القيام مبايلي:  . وهذا يعين أنه جيب على اجلامعاتأعلى
حتديد حمتوى الدورات الدراسية فحسب، بل تضمن أيًضا حصول الطالب على هذه الكفاءات ووضع    ليس -

 ؛ أنظمة لضمان اجلودة
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ب أن تكون اجلامعات قادرة على اختاذ مجيع القرارات املتعلقة مبناهجها،  جي: ناهجالقدرة على حتديد حمتوى امل -
 ؛ وعامل التكييف اخلارجي الوحيد هو اعتماد الوكالة الذي يضمن يف حد ذاته االعرتاف الدويل

        . اجلامعة  تعد أعداد الطالب واختيارهم أيًضا جزًءا من استقاللية: القدرة على حتديد أعداد الطالب واختيارهم -
 وخاصة يف أورواب القارية، إىل امتالك ميزات مركزية مييل نظام القبول ابلتعليم العايل يف اجلامعات احلكومية 

 ضمان عدالة عملية القبول. هذه اآللية ضرورية إذا أريد استغالل املواهب وحتقيق العدالة االجتماعية.  ل
ل االستقاللية الكاملة الختاذ القرار بشأن التوظيف مثل االختيار  املستقب  : قد يكون للجامعات يفالبعد التـوظيفي -

واملكافأة يف إطار جداول املرتبات اليت تستخدم كمرجع كامل للبلد وتشريعات العمل وهذا هو الوضع السائد يف 
معة ليس موضوع  لية اجلا النظم اليت تعتمد بقدر كبري من االستقاللية وأيضا األكثر إنتاجية. كما أن احلاجة الستقال

شك، والسيما من خالل نص القوانني اليت حتكم اجلامعات إال أن الواقع يدل على توتر دائم وامليل إىل تقييد هذه  
الداخلية اليت تشكل  تاألكادمييني أو الفنيني أو اإلداريني وحتديد السياسا االستقاللية خاصة عند اختيار املوظفني

 فراد اجلامعة.  اإلطار الذي يعيش فيه أ
     (1)  ابإلضافة إىل أبعاد سالفة الذكر ميكن إدراج األبعاد التالية:

 التنفيذية، اإلدارة أداء على اإلدارة جمللس اجلامعي اإلشرايف  الدور وتفعيل بتدعيم ويتعلق :اجلامعي اإلشرايف البعد -
 املصلحة؛  ذات رافواألط 
 هلا،  اخلارجي أو الداخلي املستوى على سواء  اجلامعية الرقابة وتفعيل بتدعيم  ويتعلق  :اجلامعي الرقايب البعد  - 

 فيتناول  اخلارجي املستوى على أما اخلطر، رةإدا ونظم الداخلية الرقابة  نظم تفعيل يتناول هفإن الداخلي املستوىفعلى  
 يف املصلحة ذاتراف واألط  األسهم حلملة الفرصة اتحةإو  اخلارجية اجلامعات يف التسجيل وقواعد واللوائح القوانني
 الرقابة؛ 

 ونزاهة أخالقية، قواعد من تشمله مبا اجلامعية  الرقابية البيئة وحتسني خبلق ويتعلق:  اجلامعي األخالقي البعد -
 ؛ عامة  بصفة األعمال وبيئة اجلامعاتإدارات  مستوى على اجلامعية احلوكمة ثقافة ونشر وأمانة

 مناءاأل  جملس يف ممثلة اجلامعة بني العالقات وتنظيم بتصميم ويتعلق:  امعاتجلا بني التوازن وحفظ االتصال بعد -
 من التنظيمية أو والرقابيةرافية  اإلش  اجلهات أو املصلحة ذاتكانت األطراف   سواء  اخلارجية واألطراف جهة من

 أخرى؛ جهة

 
 السادس الدويل ، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريباجلامعي ايلالع التعليم جودة لتحسني  اجلامعية للحاكمية الفلسطينية اجلامعات ممارسةمحدونه،  عطية حسن الدين حسام :(1)

 . 415، ص 2016 فيفري11و 9يومي السودان،  العايل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، التعليم جودة لضمان
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 االسرتاتيجي، التفكري على والتشجيع اجلامعاتاسرتاتيجيات   بصياغة ويتعلق:  اجلامعي االسرتاتيجي البعد -
 واحلاضر؛  املاضي أدائها عن كافية ومعلومات متأنية راسةد على ااستناد املستقبل ىلإ والتطلع

 املسامهني أمام والعرض اجلامعة وأداء نشطةاأل عن اجلامعي  ابإلفصاح ويتعلق:  اجلامعية لة ء ابملسا املتعلق البعد  -
 ؛ اجلامعة مساءلة انقانو  هلم ممن وغريهم

قرارات  لرتشيد الالزمة  املعلومات عن فقط ليس والشفافية ابإلفصاح  ويتعلق: اجلامعات يف والشفافية اإلفصاح -
  عن  العامة التقارير ضمن اإلفصاح ليشمل املفهوم يتسع بل،  اجلامعات  مستوى على املصلحة ذات األطراف كافة

 . اجلامعية  احلوكمة مببادئ االلتزام على الدالة املؤشرات
فإن حوكمة اجلامعات هي الطريقة اليت تستطيع من خالهلا أداء مهامها بكفاءة وفعالية عن    قيف ضوء ما سب

دالة واملساواة بني مجيع  طريق خلق بيئة عمل صحية تضمن مشاركة كافة األطراف يف صنع القرارات، وحتقيق الع
هبا، مما يستدعي توفر جمموعة من املبادئ اليت    العاملني ابجلامعة مع ضمان حق املساءلة عن كافة األمور املتعلقة

الداعمة للقيام مبراحل تطبيقها، يف ظل توفر جمموعة من املؤشرات اليت تساعد على بلوغ ذلك، وكذا توفر املرتكزات  
 فعالية احلوكمة يف اجلامعات.  يتم مبوجبها قياس مدى
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 املبحث الثـاين: أسس حوكمة اجلامعات
املثلى إلدارة اجلامعة ملا تقدمه من حلول ملعاجلة األزمات    األساليب اإلدارية  إحدى  اجلامعات  كمةتعترب حو 

اليت تعيشها، سعيا حنو حتقيق اجلودة يف خمرجاهتا واملنافسة الدولية للحصول على مراكز وتصنيفات متقدمة ولبلوغ  
ند عليها املبادئ اليت تست سة النقاط التالية:خصص هذا املبحث لدراكل ذلك البد من إتباع منهجية حمددة، ولذا 

 حوكمة اجلامعات، وكذا مؤشرات األداء اجلامعي املستندة للحوكمة، وكيفية قياسها، وأخريا مراحل تطبيقها. 
 مبادئ حوكمة اجلامعات:  2.1

عدة،  تعمل مؤسسات التعليم العايل على تطبيق اجليد للحوكمة ملا حتقق من أمهية كبرية على مجيع األص
عن تلك   دعليها عن طريق إدراجها ومراعاهتا يف سياساهتا اإلدارية والتنفيذية. وأهم ما ور ابحرتام املبادئ اليت تقوم  

 (. 03.01املبادئ كما يوضحه الشكل رقم )
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بادئ املرتابطة واملتكاملة فيما ( تقوم حوكمة اجلامعات على جمموعة من امل03.01من خالل الشكل رقم )
اجلامعات من خالهلا إىل ضمان السري وهي: املساواة، املساءلة، الشفافية والفعالية واملشاركة، حيث تسعى  بينها  

اجليد ألدائها ومواكبتها لتطورات احلاصلة من خالل سعيها إىل ضمان املساواة بني مجيع األطراف ذات املصلحة 
نوع من الطمأنينة والراحة يف أداء األعمال من قبل   قمساءلتها للجميع مهما كان منصبه، ما خيل   تفاداي للتمييز وكذا

 فع من فعالية أدائهم من خالل إشراكهم يف القرارات والقضااي املهمة للجامعة. املوظفني، وير 
   :مؤشرات األداء اجلامعي املستندة للحوكمة 2.2 
  (1)  وهي: ات احلوكمةداء اجلامعي املستند على ضوابط وآليهناك عدد من املؤشرات املعربة عن األ  

والتقومي:   - والسلوك  االنضباط  يف  القدوة  اجلامعية  يف القيادة  احلوكمة  وآليات  ضوابط  اعتماد  على  يرتتب 
تم اختيار  اجلامعات اختيار القيادات اجلامعية وفقا للمعايري املعتمدة واملقررة من الناحية القانونية والتشريعية، إذ ي

القائد قدوة   وآليات احلوكمة وابلتايل سيكون  وااللتزام بضوابط  والكفاءة  اجلامعة على أساس اخلربة  يف القائد يف 
 انضباطه وسلوكه وأتدية مهامه أبفضل حال؛  

لكل مهمة أو عمل أخالقيات خاصة هبا ولذلك فإن االحتكام إىل الضوابط واآلليات أتصيل أخالقيات املهنة:   -
  عمل على تعزيز هذه األخالقيات وسيؤدي إىل الضبط املهين والوظيفي؛سي
االلتزام    تنمية االجتاهات والقيم اإلجيابية: - والقيم  إن  وآليات احلوكمة سيعمل على تنمية االجتاهات  بضوابط 

جلامعية إذ أن تطبيق  اإلجيابية لدى العاملني من خمتلف املواقع، كما سيرتتب على ذلك االلتزام ابلتقاليد واألعراف ا
   ؛ هالضوابط لن تدع أي أحد يطلب خبالف ما حددت

 (2)  كما ميكن إضافة أيضا:
وابلتايل أتهيلهم للعمل بكل كفاءة يف مراحل الدراسات العليا األولية  حتمل اجلامعات دور كبي يف تعليم الطلبة:   -

دوليا سيكون له األثر الواضح على اخلرجني الذين  والتأكيد على حسن التأهيل وفق أحدث املعايري املعتمدة حمليا و 
االعتبار، ولذلك فهي تعمل على حتديث    سيعملون يف اجملتمع ووفق دراسة لسوق العمل وأخذ احتياجاته بعني 

  املناهج وفق أحدث التطورات العلمية والتقنية؛

 
املغربية،  مراكش، اململكة    وطموح،العربية: حتدايت    الثاين اجلامعاتريب  ، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العضوابط وآليات احلوكمة يف املؤسسات اجلامعيةحاكم حمسن حممد،    :(1)

 . 325-324، ص ص 2008ديسمرب  24-21 يومي
 ملؤمترا  ، ورقة حبثية مقدمة يفهيئة التدريس أعضاء  نظر وجهة من األوسط الشرق جبامعة املؤسسية للحوكمة مقرتح امنوذج  العساف، حعبد الفتا  محزةو   درادكة حممود أجمد  :(2)

 . 06ص ، 2017مارس13-11 أايم، األوسط، عمان، األردن  جامعة الشرق، العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل
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بية واالطالع على أحدث التجارب العلمية  التدريبية والتطورية وذلك من خالل االتفاق مع اجلامعات العربية أو األجن
األنشطة من خالل دعمها من الناحية املالية، وكذا إصدار  ليف والنشر وتشجيع هذه  ومستوى احلداثة يف اإلدارة والتأ
 اجملاالت العلمية املتخصصة.  

ساعد أيضا على  إن توفر تلك املؤشرات يساهم يف تقييم األداء اجلامعي املستند لضوابط احلوكمة، إذ أهنا ت
املايل   للفساد  وأداة وعالجا انجحا  اجلامعات وجعلها وسيلة  يتم كل ذلك إال عرب   واإلداري، والتطبيق حوكمة 

 قياسها. 
 :   ة اجلامعاتمحوك كيفية قياس  3.2

على بطاقة فحص حوكمة اجلامعات املعتمدة من قبل البنك الدويل،   االعتمادلقياس احلوكمة يف اجلامعات مت  
مع األخذ بعني االعتبار أدوات القياس املرجعية مثل: أدوات قياس األداء للجامعات   وصفت هذه البطاقةحيث  

نة رؤساء  األسرتالية، وبطاقة نقاط االستقالل الذايت للجامعات األوروبية، ومدونة املمارسات اجليدة اليت وضعتها جل
 (1)ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. اجلامعات، وكذا املبادئ التوجيهية للحوكمة اليت استعرضته 

 آلية وتوفر األدوات، هذه بعض استخدام من املستفادة الدروس اجلامعات حوكمة  فحص بطاقة وتدمج
 أببعادها احلوكمة طبيعة البطاقة هذه تراعي كما، و وهياكلها احلوكمة  ممارسات على  إدخاهلا يتم اليت التغيريات  لرصد

   .االجتاهات حتديد هو هدفها وإمنا ،للحوكمة  مثاليا منوذجا حتدد وال املتعددة،
 أو الوطنية األنظمة بعكس العايل التعليم ومؤسسات اجلامعات على يركز  مؤسسي  هجكن والستخدامها

   (2)  :على ابلقدرة تتمتع البطاقة هذه فإن  البلدان، تقديرات
 ؛ الوطين املستوى على احلوكمة نظم اجتاهات حتديد ا،حد على جامعة لكل الضعف وجوانب القوة جوانب حتديد -
 اجلامعة؛ نوع حسب وممارساهتا احلوكمة نظم اجتاهات حتديد -
   .واإلقليمية والوطنية اجلامعية املستوايت  على اإلصالحات تنفيذ يف ابلبدء االهتمام إاثرة -

 :اجلامعات  حوكمة فحص بطاقة تراعيها اليت للحوكمة اخلمسة ألبعادل شرح يلي وفيما
 
 

 

 (1): Adriana Jaramillo et al, Universities through the Looking Glass: Benchmarking University 

Governance to Enable Higher Education Modernization in MENA (Validation of the Governance Screening 

Card: First Benchmarking Results in 41 Universities in Tunisia, West Bank and Gaza, Morocco, and Egypt), the 

Word  Bank and  Cmimarseille highereducation, March2012, p 05. 

، مركز مرسيليا التكامل املتوسطي،  جامعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا متهد الطريق  100ظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغيي: مقارنة نأدرايان جاراميلو وآخرون،   : (2)
 . 02 ، ص 2013 البنك الدويل، جوان 
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 السياق العام، األهداف، الرسالة:   1.3.2
 بني والتفاعل العايل التعليم ملنظومة العام اإلطار هو اجلامعات حوكمة نظم تقييم يف الرئيسية العناصر أحد

 مراقبة لكوكذ  ورسالتها، اجلامعة  أهداف لتنفيذ الالزمة املوارد أتمني يف احلوكمة من جانبويشمل   .والدولة اجلامعة
عن طريق حتديد اإلطار القانوين للجامعات   (1)   للمساءلة وإخضاعهم املستوايت أعلى على اجلامعات  مديري أداء

متلك األراضي واملباين اليت تعمل هبا. ويقضي االجتاه العام إبعطاء  الذي ميكن من أن حتدد أهدافها، قدرهتا على  
وذلك بتعريف رسالة اجلامعة. وبشكل   ارة مواردها وحتقيق أهدافها مزيد من االستقالل للجامعات لتمكينها من إد

  (2)  :يأدق حتديد املزيج املناسب من خالل الرتكيز على ما يل
 لى البحوث التطبيقية بدل من البحوث األساسية؟ هل يتعني تركيز رسالة اجلامعة ع  -
 هل ينبغي الرتكيز على البعد الدويل بدل من احمللي واإلقليمي؟ -
 بدل من تدريب العمال أو املوظفني يف القطاع؟  هل رسالتها تركز على تدريب اجلامعيني واألكادمييني -
هيئة التدريس ) يت تتم مبشاركة مجيع أفراد اجلامعة  حتديد الرسالة وتعديلها من حني آلخر من وظائف احلوكمة وال -

 واإلداريني، الطالب(؛ 
لتها، مع ضرورة إقامة اهلياكل اإلدارية  ردها للتغيري أو التوسع املقرتح يف رساحتديد مدى مواءمة رسالة اجلامعة وموا  -

لة الستخدامها من خالل هذه اهلياكل  لتنفيذ املهام املتعددة: وتضم املعاهد والكليات، األقسام، موقع السلطة واملساء
 بغية حتقيق أهدافها، ومع توفري األموال الكافية لبلوغها. 

 ارة: توجيه اإلد 2.3.2 
 واعتماد وتسجيلهم الطالب قبول :املثال سبيل على ،اجلامعة   شؤون لتسيري اليومية القرارات إىل اإلدارة تشري

 ويشمل .املنشآت  وصيانة وإنشاء ،اآلخرين واملوظفني التدريس هيئة أعضاء وترقية ومكافأة وتعيني ،العلمية درجاهتم
 وتسلسلهم ومسؤولياهتم، مهامهم وحتديد اإلدارية، هيئاهتا وأعضاء عةاجلام رئيس اختيار كيفية :اإلدارة آليات  أيضا

 (3) .ذلك  إىل وما اإلداري،
   االستقاللية: 3.3.2
 هي  املالية فاالستقاللية ، وكذا التنظيمية وأخريا الوظيفية.واألكادميية  املالية االستقالليةالبعد  هذا يتناول

 
)1(: The World Bank,  The University Governance Screening Gard Atool for Benchamarking University 

Governance, The World Bank, year not reported, p 01. 

، ص ص  2013  مارس  28يوم    فلسطني،  زة،غ حول حوكمة مؤسسات التعليم العايل، اجلامعة اإلسالمية،    ورشة عملورقة حبثية مقدمة يف   ،احلوكمة اجلامعية: حامت العايدي،  (2)
63-64 . 

 . 02أدرايان جاراميلو وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  :(3)
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 واقرتاض الفائض، احلكومي التمويل وترحيل االحتياطات وجتميع الدراسية، الرسوم حتديد على اجلامعات قدرة
 خدمات وتقدي  وبيعها، واملباين األراضي وامتالك ،)املادية  أو املالية سواء (األصول يف األموال واستثمار  األموال،
 .تعاقدية

ديد الدورات اليت  فتهتم ابألمور التالية: جيب أن تكون اجلامعة مسؤولة عن حت  األكادميية االستقالليةأما  
وضعتها  تخصيص وجمال نفوذها، وما إذا كانت حتقق األهداف العامة اليت  تقدمها واليت تعتمد على قدرهتا على ال

 أو الدراسية املناهج تصميم على قدرهتا  مدىاحلوكمة بكفاءة وفعالية من خالل عقود األداء مع وكالة التمويل، و 
 الكلي، الطالب عدد تقرير األكادميية، اهلياكل وحتديد إلغائها،  أو العلمية تالدرجا برامج وإدخال تصميمها، إعادة

  التدريس  وطرق التعليم، عملية نواتج وتقييم الربامج،  وتقييم ختصص، كل يف الطالب وعدد القبول معايري وحتديد
 (1)  .ف القدرات واإلنصاوكما ينبغي أن تستند على نظام للحصول على التعليم العايل يضمن املساواة يف املزااي و 

فيما خيص   التنظيمية  وأما  اجلامعة    فإن االستقاللية  اليت حتكم  االسرتاتيجية  إجراءاهتا اهليئة  على  وتشرف 
التنفيذية جيب أن تكون هلا صلة يف آلية ومعايري اختيار رئيس اجلامعة، والذي جيب أن يكون أكادمييا ولكن ليس 

ختياره، وميتع رئيس اجلامعة ابالستقاللية الكاملة يف ممارسة مسؤولياته األكادميية ابلضرورة عضو يف اجلامعة يف حلظة ا
جيب أيضا دمج رؤساء الكليات يف فرق إدارة اجلامعة   اعاملها مع مجيع السلطات األخرى. كمواإلدارية، وميثل يف ت

 سي، والبد من تفادي االشتباكالذي يعينه رئيس اجلامعة عن طريق آليات تشاركية منصوص عليها يف النظام األسا
مع ضرورة القيام بتجهيز اجلامعة احلايل بني املشروعات وإعطاء املسؤولية الكاملة للشخص املسؤول أمام اجلميع  

 (2)  بكافة اهليئات االستشارية والتشاركية اليت حتتاجها.
ت ألعضاء هيئة التدريس : يكون من خالل قدرهتا على إضافة الزايداالوظيفي للجامعة  الستقاللوأخريا ا

، ومتكني العمداء من اختاذ  خال أقساط قائمة على النتائج وينبغي االعرتاف ابلقيادة العلميةوالبحث عن طريق إد
إعادة حتديد رقم اخلدمة املدنية العامة )إدخال القوة احلقيقية    قرار بشأن أقساط الرواتب وتقييم الرتقية املهنية، وكذا

ي مهين  ماانت املناسبة والضمان النهائي للحرية األكادميية(، وكذلك ينبغي حتديد مسار وظيفللمطالبة أبداء الض
اإلدارة ينبغي وضع جدول    واخلدمة يف  ملوظفي  األداء كما  تقييم  على  الرتقية  تتوقف  احلكومية، حيث  اجلامعات 

ة إىل حتقيق االستقالل الذايت يف  وتسعى اجلامعات من خالل األنواع سالفة الذكر من االستقاللي (3) تفاوضي واحد.

 
 : أنظر كل من  :(1)

Francesc Xavier Grau Vidal, Op.cit, p 24-25- 

 . 02ص أدرايان جاراميلو وآخرون، مرجع سبق ذكره،  -

(2) : Francesc Xavier Grau Vidal, Op. cit, p 24-25. 

(3): Idem, p 25.   
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االستقاللية الذاتية للجامعة كانت هناك ثالث وجهات نظر  بشأن   Sni lankasناقشاتمجيع جوانبه، حيث أن يف م
 )1( وهي:

اجلامعني: والذين يدعون إىل املزيد من االستقاللية الذاتية للجامعة مع تدخل ضئيل    : هي وجهة نظر األكادميينيأوال
ن ضمن إطار  ، وهو ينص أيضا حىت هذا التدخل الضئيل البد أن يكو لسياسيني واملسؤولني احلكوميني من قبل ا

 جتازوه ويدعم مبدأ استقاللية اجلامعة.  مقانوين حمدد جيد حىت ال يت
واملسؤولني وهو أن االستقاللية الذاتية قد تكون موجودة، ولكن    هو هنج اثين والذي يرتافق مع السياسيني  اثنيا:

أن  فيبغي  احلكومة،  قبل  من  متول  مؤسسات عامة  ل  اجلامعات ابعتبارها  قبلها  ختضع بشكل صارم  من  لمساءلة 
 واملوظفني، الطالب، املقررات الدراسية.  ويشتمل نظام املساءلة اجملاالت التالية: اإلدارة املالية، األكادمييني

ة ومع ذلك هناك شكوك حول قدرة اجلامعات على : يتم االعرتاف هبدف االستقالل الذايت للجامعة كمثالياثلثا
ابالستقالل الذايت، وترى أيضا اخلطر يف فكرة االستقالل أكثر مما تتمع به اجلامعات اآلن، ألن االلتزام  الدفاع عن

 املزيد من االستقالل الذايت من شأنه أن يعرضها ملخاطر كبرية أمهها: 
 ت، ميكن أن تصبح غري قابلة للحكم؛ بدون سيطرة احلكومة واإلشراف على اجلامعا  -
 التعليم العايل.  ةط التزاماهتا يف اجلامعات احلكومية والسيما يف سياق خصخصسيتيح الفرصة للحكومة لتسلي -

 )2( ولضمان ذلك البد من القيام بـ: 
 فيضها أو إلغائها متاما على إلغاء القيود التنظيمية مما يعين أن اللوائح واملتطلبات املتعلقة ابلتعليم العايل قد مت خت -

 متطلبات القبول اجلامعي، املرافق اجلامعية، امليزانية اجلامعية؛ سبيل املثال يف جماالت: 
أن اجلامعات تعمل مثل األعمال التجارية، وهي متطلبات يسمح هلم ابالخنراط يف    التخصيص: وهو ما يعين -

 احلكومة.  السوق، وأن حيكمها جملس إدارة أو أمناء مستقلني عن
 املساءلة:  4.3.2 

مستمرة من قبل احلكومات للقيام مبساءلة اجلامعات على حنو قياس اإلجناز والتقدم احملرز يف هناك مطالبة 
 حتقيق أهدافها. فمثال هدف اجلامعة التقدم يف جمال العلوم األساسية: فيتم قياس عدد املقاالت املقبولة يف اجملاالت 

 ال العلوم التطبيقية: فيتم قياس عدد عقود ن هدفها التقدم يف جمألكادميية، أما إذا كااملتخصصة يف اجلامعة ا

 

(1) : Report of the Workshop Organized by University of Colombo And Held at Sri Lanka Foundation Institute 

Colombo, University Governance, Autonomy and Accountability: Directions for Change, 03-04 September 

2015, p 04. 

)2(: Molly N. N. Lee, Reforms Of University Governance and Management in Asia: Effects on Campus 

Culture,  The Palgrave Handbook of Asia Pacific Higher Education, Asia,2016, p 264. 
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 (1) االستثمارات املمنوحة من خالهلا، عدد املنح املقدمة، عدد براءات االخرتاع املقدمة للتسجيل أو املمنوحة. 
 فإن  االستقاللية، مزيدا من وميةاحلك اجلامعات مبنح العامل أحناء خمتلف يف  والوزارات احلكومات قيام  ظل ويف

 إجناز من إحرازه يتم ملا للقياس القابلة اإلثبااتت شكل يتخذ املساءلة من أكرب بقدر الغالب يف األخرية تقرتن هذه 
هيئة  اجلامعات.   أهداف صعيد حتقيق على وتقدم أعضاء  مساءلة  إىل  احلوكمة  أبعاد  أحد  هذا، ابعتباره  ويشري 

 ونشر ،اجلامعة أهداف إجناز تقييم بعملية يرتبط كما  . واجملالس اإلداريةاإلداريني،    واملوظفنيالتدريس، واملديرين،  
 وتقييمات العمل، سوق اخلرجيني وإدخال للطالب، العلمي والتحصيل  ،اجلامعة أهداف ذلك يف مبا (املعلومات 

 واملوظفني واملديرين التدريس هيئة اءعضوأ الطالب أداء لتقييم املستخدمة واألساليب(، واخلارجية الداخلية اجلامعة
 (2) .السلوك  سوء مع والتعامل املخاطر إدارة وعملية املالية، واملراجعة اإلداريني،

   املشاركة: 5.3.2
 يف يلعبونه الذي الدور وكذلك ومصاحلهم املباشرة املصلحة أصحاب  مراعاة مدى اخلامس البعد  حيلل

 واإلطار اجلامعة لنوع اتبع اجلامعية األمور يف املصلحة أصحاب جمموعة اتساع من الرغم وعلى .القرار اختاذ عملية
 الصناعة، وممثلي واحلكومة، التدريس، هيئة وأعضاء الطالب، هم املصلحة أصحاب يكون  ما فعادة  ملنظومتها، العام

 (3) .واخلرجيني واالحتادات، اجملتمعية، واجلمعيات واملاحنني،
تلك   السابحتقيق  توفراألبعاد  يتطلب  مستوايت   قة  من  التحقق  الشفافية، وميكن  هاما جدا وهي  عنصرا 

 )4(ممارستها من قبل اجلامعات من خالل قياس معايريها يف عدة جماالت رئيسية ميكن حتديدها فيمايلي:

البريوقراطية    ترتبط الشفافية ارتباط وثيقا ابألنظمة والقوانني كوهنا تساعد على إزالة العوائق :اللوائح واألنظمة -
العامة واملصداقي الثقة  وتنمية  املركزية  وتعزيز  واللوائح وتبسيط اإلجراءات  األنظمة  املهم أن تكون تلك  ة، لذا من 

منتسبي جلميع  ومعلومة  واضحة  اجلامعات  يف  واألكادميية  واملوظفني، اإلدارية  طلبة  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  ها 
 ا يسهم يف اختاذ القرارات املوضوعية ومشاركة اجلميع يف صياغتها؛ جلامعة، مبمن خارج ا  نأصحاب املصلحة املستفيدي

 ن: تتطلب إجراءات العمل اإلداري واألكادميي يف اجلامعات أن تكون معلومة لدى املستفيديإجراءات العمل -
اجلامعة، خططها طرق احلصول عالداخليني   تنفيذية توضح سياسة  أدلة إجرائية  لى خدمات  واخلارجني وإصدار 

 حتقيقه أو إجنازه من أهداف الربامج  املقدمة جلميع املتعاملني معها، إضافة إىل نشر تقارير سنوية توضح ما مت 

 
 . 67مرجع سبق ذكره، ص  حامت العايدي، :(1)

 . 3-2ص  أدرايان جاراميلو وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  :(2)

)3(: The World Bank,  The University Governance Screening Gard Atool for Benchamarking University 

Governance, Op. cit, p 02. 

،  01، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللددرجة اإللتزام مبمارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام األكادميية يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،احلريب  أمحد حممد بن حممد:  (4)
 . 319-318، ص ص 2012جويلية عمان، األردن، ،06العدد
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 املوضوعة وكذا اسرتاتيجياهتا املستقبلية؛  
: وتشكل تقنيات االتصال اإلداري ونظم املعلومات أحد املعايري املهمة  علوماتاالتصال اإلداري وتدفق امل -

رجي واملستفيدين واملهتمني مبا  س قدرة اجلامعات للتواصل مع منتسبيها وكذا مستوى تواصلها مع اجملتمع اخلالقيا
زادت ثقة هبا ومبا تقدمه   تقدمه من خدمات، فكلما كان االتصال اإلداري فعاال على مجيع املستوايت اإلدارية كلما

املتعلقة إب متنوعة هتم اجملتمع، كاملعلومات  الربامج األكادميية وكذا فرص  من خدمات  والتسجيل،  القبول  جراءات 
 ىل تعزيز النزاهة والشفافية يف اجلامعات؛ العمل املتاحة ابإلضافة إ

مستوى األداء يف اجلامعة، حيث حيتاج مجيع    يعد التقييم اإلداري أحد أهم العوامل املهمة لقياس  تقييم األداء: -
قييم وتنوعها وعدم االقتصار فقط على أساليب التقييم التقليدية وإمنا االعتماد املتعاملني معها على وضوح أساليب الت

 االستعانة أيضا على أساليب التقييم احلديثة.  وأ
 مراحل تطبيق حوكمة اجلامعات:  2.4

        (1)اجلامعات بعدة مراحل تتمثل يف:مير تطبيق حوكمة 
التعريف ابحلوكمة - يمرحلة  التفرقة بني احل: وهي أول مرحلة، حيث  فيها  إداري يتم تم  وكمة كثقافة وكأسلوب 

االلتزام به، ويتم فيها توضيح طبيعة احلوكمة ومعاملها وجوانبها، إضافة إىل حتديد األبعاد واملفاهيم اخلاصة هبا وأدواهتا  
 وأساليبها؛  

ة قادرة على إستعاب حركتها  حيث حتتاج احلوكمة إىل بنية أساسية قوي مرحلة بناء البنية األساسية للحوكمة:   -
 ؛ التفاعل مع متغرياهتا ومستجداهتاوقادرة على 

حتتاج احلوكمة إىل برانمج زمين حمدد األعمال واملهام  مرحلة عمل برانمج قياسي للحوكمة املؤسسية وتوقيته:   -
 ؛ ابعة مدى التقدم يف تنفيذ احلوكمة اجلامعيةـ وحتديد املعوقات والصعوابت حىت ميكن مت

احلقيقية، وقياس مدى استعداد ورغبة  حلة تنفيذ وتطبيق احلوكمةر م - فيها االختبارات  اليت تبدأ  املرحلة  : وهي 
الشف السلطة،  املمارسات كاستقاللية  من  عدد  التنفيذ  يتطلب  احلوكمة، حيث  تطبيق  املساءلة األطراف يف  افية، 

 يف التنفيذ؛ واملسؤولية، املساواة، ودراستها وحتليلها لتحديد مواطن الضعف
  : تعد من أهم املراحل حيث يتم فيها حماولة ضمان وأتكيد حسن تنفيذ مجيع مرحلة متابعة وتطوير احلوكمة -

  . آلية تنفيذ اإلجراءات والعمليات املراحل السابقة، من خالل الرقابة واملراجعات الداخلية واخلارجية والتدقيق يف
 

 كل من:   : أنظر(1)
 . 30-39ص ص  إمساعيل صاحل الفرا، مرجع سبق ذكره،-
 . 122منال بنت عبد العزيز علي العريين، مرجع سبق ذكره، ص -
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يست املراحل،  لتلك  اجليد  التطبيق  وهم:  ولضمان  لذلك  داعمة  جلان  توفر  اجمللسدعي  وينعكس  جلان   :
اليت تلخيص لعمل اللجان الرئيسة، و   يوفيما يل،  األنشطة اليت تقوم هبااجلامعات من خالل    حوكمةيف    تهامسامه

 (1)  :تضم األنواع التالية
قات، مراقبة إدارة املخاطر نفال  من  الرقابة الداخلية  فعالية آليات  وتتمثل مهمتها فيما يلي: ضمان   *جلنة املراجعة:

، واملهام اليت أوكلت إليها املدققني اخلارجيني إعداد التقارير املالية جودة واثئق اجلامعة، والتحقق من سري أعمال يف
 ؛ احملاسبة والتمويليف جمال  أعضاء خارجيني خرباتو 

املراجعة، تركز  منفصلة عن  وهي  *جلنة املالية: امل  على ضمان   جلنة  السلاإلدارة   ابعتماد  يمة، ويوصي اجمللسالية 
   ؛والفروق احلاصلة فيها النتائج الرئيسية السنوية، ورصد املبادئ التوجيهية للميزانية

اإلدارة على حتديد    :جلنة املوارد البشرية* األمر يرجع جمللس    املفاوضات اجلماعية مع جمموعة من   أولوايتهنا 
 عضاء من موظفيها، أتتعلق بظروف العمل ومعايري مكافآت    تأو سياسا اللوائح    واعتماداملوظفني لتقييم األثر املايل  

 ؛ اللجان ختتلف من جامعة ألخرىوهذه  
 الشفافية ومدوانت قواعد  :حول  توصيات وضع اخلصوص وجه على تضمن اللجنة هذه إن  :*جلنة احلكم واألخالق

 وتعيني للعضو اجلديد، واخلربات الالزمة املهارات ذاكو  واملوظفني اجلامعة إدارة جملس أعضاء على املطبقة األخالق
 وجدت إن  رئيس اجمللس، ونواب الرئيس ملنصب والرتشيح املطلوبة، البياانت إىل استنادا جديد، إدارة جملس عضو

 جملس أعضاء بني تضارب املصاحل عن الناجتة الصراعات على حل والعمل تقييم اجمللس، وآليات معايري توفر ظل يف
 العقارات، جلنة :مها جلنتني إضافة على يركز من هناك اجلامعات يف اجلديدة لالحتياجات األقسام وفقا وابقي ارةداإل

 .املسؤولية االجتماعية جلنة
إن تطبيق حوكمة اجلامعات ليس عملية سهلة وال تتم عشوائيا، وإمنا من خالل إتباع جمموعة من املراحل 

فري املقومات الداعمة لذلك مع احرتام املبادئ اليت تقوم عليها، والعمل على تقييم املتكاملة فيما بينها يف ظل تو 
وهي: السياق العام، اإلدارة، االستقاللية واملساءلة، املشاركة، وذلك بغية   ذلك استنادا على مخسة أبعاد أساسية

فة السبل لتجاوز ذلك من جهة  التعرف على العراقيل اليت حتول دون تطبيقها هذا من جهة، والسعي إىل توفري كا
 أخرى يف ظل توفري منوذج األنسب حلوكمة اجلامعات. 

 

 
  (1) : La gouvernance et le financement des universités, Sommet sur l’enseignement supérieur portant sur la 

niversités québécoises, 18 janvier 2013, Sur le site: 

ifgu.auf.org/.../La_gouvernance_et_le_financement_des_universités.pdf, Vu le ) 07/07/2015), A:11.20. 
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 اجلامعات ومعوقاهتا وسبل مواجهة ذلكاملبحث الثـالث: طرق تطبيق حوكمة 
توجه اجلامعات حنو تبين احلوكمة يف إداراهتا ابعتبارها من أحدث األساليب اليت متكنها من حتسني أدائها  

عرب تبنيها لنموذج األنسب الذي يتالءم مع توجهاهتا ويتكيف مع خمتلف العراقيل اليت حتول دون وحتقيق أهدافها، 
سة خمتلف مراحل تطور مناذج احلوكمة يف مؤسسات  هلا. لذا خصص هذا املبحث لدراالوصول إىل األهداف املخطط  

اليت توجهها عند تطبيقها وأخريا السبل    التعليم العايل وأهم النماذج املتبناة من قبل اجلامعات مث خمتلف املعوقات
 الكفيلة ملواجهة كل ذلك.  

 :  مراحل تطور مناذج احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل 1.3
أنظمة إدارة مؤسسات التعليم العايل، وخاصة اجلامعات بعدد من املراحل حىت وصلت إىل الشكل    مرت

ىل أن هذا التطور الزال مستمرا حىت يومنا  إدارية. وجتدر اإلشارة  احلايل واحلديث الذي يعتمد مبادئ الالمركزية اإل
ا آليات إدارة مؤسسات التعليم العايل أمهها: منوذج  بينت األحباث أن هناك عدد من املراحل اليت مرت هب  دهذا. ولق 

-1960  ة الدميقراطيةمنوذج اإلدار   ، 1960-1920منوذج اإلدارة األكادميية  ،  1900وبداية    1800اإلدارة املدنية هناية  

الزمالة األكادميية  ،  9701 االداري  1990-1970منوذج    رقم والشكل     )1(إىل اآلن.  1990، وأخريا منوذج االحرتاف 
 يوضح مراحل تطور مناذج حوكمة مؤسسات التعليم العايل.  (01.40)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
م التعليم العايل يف  )دراسة وصفية حتليلية لنموذج احلوكمة يف نظا العايلحنو رؤية حديثة لنموذج احلوكمة يف مؤسسات التعليم  خمتار حممد امسيو،    و  نبيل حممد اجلعيدي:  )1(

 . 5ص ، 2015ديسمرب ليبيا،، 02د العد، 03 اجمللد جامعة مصراتة،  ، جملة دراسات االقتصاد واالعمال،( ليبيا

 كمة مبؤسسات التعليم العايل وــتطور مناذج احل مراحل (:04.01)رقم شكل
 ري راف االداــاالحت

1960- 

1970 

 رة املدنية اإلدا

1990- 

 األن

 رة األكادميية اإلدا

 رة الدميقراطية اإلدا

 كادمييةزمالة األــال

1970- 

1990 

1920- 

1960 

 1800هناية 
 1900وبداية 

     )دراسة وصفية حتليلية لنموذج  كمة يف مؤسسات التعليم العايل وــحنو رؤية حديثة لنموذج احلحممد امسيو،  خمتارو حممد اجلعيدينبيل  املصدر:
 .5ص، 2015ديسمرب ليبيا، ،02د العد، 03 اجمللد جامعة مصراتة، ، جملة دراسات االقتصاد واالعمال،(كمة يف نظام التعليم العايل يف ليبيا وــاحل
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 :(1900وبداية  1800)هناية   اإلدارة املدنية .1.31

االبداية مع مر كانت   اإلدارة  إدارة مؤسسات   ملدنيةحلة  العايل من أطراف مدنية واليت تشري إىل  التعليم 
ابجملتمع، حيث كانت هذه األطراف مؤثرة جدا على آليات إدارة تلك املؤسسات التعليمية. ومتيزت هذه األخرية 

عيت )أدنربه وجالسكو( يف  يف تلك الفرتة إبدارات غري أكادميية، إمنا كانت سياسية أو مدنية. فمثال: كانت جام
من خالل جم تدار  من خالل  بريطانيا  يدار  األخرى  اجلامعات  من  عدد  بينما كان  هلما،  التابعني  البلدايت  الس 

 (1) السياسيني واألمراء وامللوك والناس ذوي الثقل االجتماعي والسياسي.
 : 1960-1920 كادمييةاإلدارة األ .1.32

يات العمل األكادميي، واليت طاملا ميزت مؤسسات  منوذجا مهما نظرا لتضمنه آلمنوذج اإلدارة األكادميية    يعترب
التعليم العايل عن غريها من املؤسسات األخرى. حيث نشأت مرحلة اإلدارة األكادميية نتيجة لكرب حجم ملكية  

تعتمد على    د الدخل للجامعات، حيث كانتالدولة ملؤسسات التعليم العايل والذي أدى إىل تغري يف حجم موار 
ما حتصل عليه مؤسسة التعليم العايل من الدعم الصناعي ورسوم الدراسة. كما متيزت هذه املرحلة جمالس البلدية و 

بكرب حجم ميزانية اجلامعات وتويل الدولة إدارة وتغيري وتكوين اجلامعات. هذا التكوين جعل منها مكاان لالنتفاع  
والسياسية والتفاعل بني الساسة واألكادمييني  طبقات الفكرية واالجتماعية  ل الساسة هبا ودخول فكرة ال والربح وتدخ

الذي أنتج مفهوم النخبة ورغبة أفراد اجملتمع يف خوض غمار التعليم العايل، مما أدى إىل قلة التجانس بني األكادمييني  
 )2(ية.والطالب نتيجة كثرة االفكار واملداخل واملناهج الفكر 

 : 1970-1960ة قراطيالدمياإلدارة  .1.33
اإلدارة  مرحلة  ظهرت  فقط  مرونته،  وعدم  السابق، كالتعقيد  النموذج  تلقاها  اليت  لالنتقادات  كنتيجة 
الدميقراطية ملؤسسات التعليم العايل اليت امتدت لفرتات قصرية خالل ستينات وسبعينات القرن املاضي، إذ سرعان  

التعليم العايل، ولقد متيزت هذه املرحلة إبعطاء  ج يف إدارة مؤسسات ما مت رصد عدد من النتائج السلبية هلذا النموذ 
الفرتة دخول  للعمل. فمثال شهدت تلك  املنظمة  القرارات  اختاذ  التعليمية يف  املؤسسة  صالحيات كبرية ألعضاء 

النموذج    أنظمة الفصل املفتوح وعمليات انتخاب رؤساء األقسام ورؤساء املؤسسات التعليمية. وقد مت انتقاد هذا
ا العتماده على فرضيات تقوم على أن أمناط إدارة األنظمة التعليمية حيب أن تكون دميقراطية لكي تنجح فكراي نظر 

 

 . 6 ، ص ، مرجع سبق ذكره حممد امسيو  خمتارو  نبيل حممد اجلعيدي :)1)

 )2(: Fielden, Johin, 'Global Trends in University Governance', Education Working Paper Series, The Word 

Bank, No:9, Washington, D.C. – U.S.A, March 2008,pp 23-27 ( )ابلتصرف . 
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النتائج جاءت لألسف مغايرة هلذه الفرضيات مما أدى إىل تطور مناذج إدارة أنظمة    نخمرجات مرتفعة اجلودة. لك 
 )1(التعليم العايل لتصبح أنظمة كفؤة وفٌعالة.

 : 1990-1970 كادمييةالزمالة األ .1.34
يعد منوذج الزمالة األكادميية من أهم مناذج احلوكمة اليت انتشرت بني مؤسسات التعليم العايل يف الدول  
مناذج جامعيت   على  بناء  الربيطاين  النظام  األكادميي يف  الزمالة  منوذج  تطور  وقد  قريبة سابقة.  فرتات  املتقدمة يف 

التعليمية يف املشاركة يف ج، حيث يأكسفورد وكامربد  املؤسسة  قوم على تبين هياكل تسمح ابملساواة بني أعضاء 
ممارسة السلطة. وبذلك فهو منوذج يتضمن قدر كاف من التقدير الفردي ملا جيب عمله وكيف جيب عمله مع أقل  

مة تعتمد على درجات عالية من املهارة من الرقابة من إدارة املؤسسة. استناًدا على املبدأ القائل أبن أي منظ  نما ميك
داري على درجة عالية من املشاركة يف اختاذ القرارات، فإن سلطة املعرفة والتخصص  املهنية جيب أن يعتمد نظامها اإل

 )2 (أهم أسس هذا النموذج، وهي كما يلي: واملشرتكة يف اختاذ القرارات تعترب بشكل واضح عن
رات، إذ طورت هذه الفكرة يف مثانيات وتسعينات القرن  ماعي املشرتك يف اختاذ القرااالعتماد على مبدأ العمل اجل  -

هذا املبدأ ذا أمهية ابلغة ينبغي على مؤسسات التعليم العايل تبنيه   راملاضي كأداة إلدارة الكليات ابجلامعات، ابعتبا
مل اإلدارة.  أنظمة  وذل  ايف  األهداف،  وحتقيق  تنفيذ  الفاعلية يف  من  ن  ع   كيضمن  طريق تكوين مجاعات صغرية 

ذ القرارات  كالقسم العلمي مثال( لكي يسمح ابحلوار واالستماع إىل وجهات النظر املختلفة يف اختا)متخذي القرارات  
   إبمجاع مجيع األعضاء األكادمييون؛ 

والالم   - الدميقراطية  مبفاهيم  ارتباطه  من حيث  احلديثة  احلوكمة  مع خصائص  النموذج  هذا  اإلدارية اشرتاك  ركزية 
 ت العمل اإلداري؛ والتعددية من خالل توفري السلطة املناسبة واالستقاللية ألخر مستوى من مستواي

النموذج  - السياسات األكادميية   يتكون هذا  والذي خيتص بوضع  من عدد من جمالس أمهها اجمللس األكادميي 
املؤ  بيئة  لتطور  التعليمي. نتيجة  العمل  العايل، فقد طورت بعض وتصميم اسرتاتيجيات  التعليمية ابلتعليم  سسات 

جلامعات األسرتالية. يف  املؤسسات أنظمة خاصة هبا جتمع بني عدد من النماذج كنموذج األمناء الذي طورته بعض ا
مل اجلانب اآلخر يوجد اجمللس التنفيذي، والذي يتوىل مهام إدارة املوارد وامليزانيات والتنفيذ والقيادة واإلدارية للع

اجلماعي للمؤسسة التعليمية كما يعتمد على تويل املسؤولية عن األداء من قبل رئيس اجلامعة حيث يقل الشعور 
 من قبل األعضاء. ابملسؤولية التضامنية 

 
 . 6مرجع سبق ذكره، ص  حممد امسيو، خمتارو  حممد اجلعيدي نبيل :(1)

 . 7-6 مرجع نفسه، ص ص  :(2)
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يتطلب تبين هذا النموذج وجود حتديد عام للقيم اليت يتبناها أعضاء اجلامعة، حيث أن هذه القيم تلزم العمل   -
عة كما تلزم األساتذة اجلامعيني وتدعم أيضا إمكانية االتفاق على أهداف اجلامعة. ابإلضافة إىل ما  اإلداري ابجلام

اد متخصصني وحمرتفني ملهنة التعليم والبحث العلمي والعمل على تبادل املعرفة  فإنه يتطلب االعتماد على أفر   قسب
 )1(ممارسة متميزة للحوكمة.فيما بينهم للوصول إىل التوافق داخل القسم العلمي مطلوب ويعد 

 : إىل يومنا هذا 1990اإلداري االحرتاف  .1.35
واالعتماد على استخدام مديرين حمرتفني مؤسسة ما أو التخطيط   دويعرف االحرتاف اإلداري أبنه: "االعتقا

ن وجود يضع املديرون قواعد العمل ويتخذون القرارات واألهداف اإلسرتاتيجية مع ضما  ثللقيام بعمل ما". حي
كد ممارسات هذا النموذج أن تصرفات قدر من االستقاللية لألكادمييني حول كيفيات حتقيق تلك األهداف. وتؤ 

وا اإلدارة ابملشاركة  من خالل  األكادميية  الزمالة  منوذج  تدعم  اإلداري  االحرتاف  التمكني منوذج  وبرامج  ألهداف 
ن املستوايت اإلدارية العليا تبدي اهتماما أكرب  حرتاف اإلداري فإوفقا لنموذج اال  )2(اإلدارية.  ةوالتفويض والالمركزي

خيص  فيما  األكادميي  ابلعمل  اهتمام  الدنيا  املستوايت  تبدي  بينما  وامليزانيات،  اإلسرتاتيجيات  ووضع  ابلتسويق 
    )3(ملناهج واألسبقيات وممارسات اجلودة وقبول األعضاء اجلدد.املقررات الدراسية وا

اإلداري مبادئ قوية للسيطرة اإلدارية وتوجيه العمل مبؤسسات التعليم العايل،    وذج االحرتافكما يتضمن من
ة أقل  إضافة إىل مبادئ املعاينة لكل التصرفات واألنشطة داخل وخارج مؤسسات التعليم العايل.  كما أنه حيمل ثق 

االعتماد على فكرة إجياد نظام شامل يضمن  يف اهليئة األكادميية مقارنة ابلنماذج األخرى للحوكمة، ويتيح إمكانية  
 )4(سسات التعليم العايل.خدمة مجيع األطراف املتعلقة بعمل مؤ 

ا ما تتمايز أنظمة تتبع دول العامل أساليب خمتلفة يف حوكمة التعليم العايل وغالب مناذج حوكمة اجلامعات:  2.3
، وهذا ما  (5) ، من حيث كوهنا كلية منفردة أو جامعة  حوكمة اجلامعات أو موردها بني أنواع التعليم العايل الدويل 

 (6)  : يساهم يف تنوع مناذج حوكمة اجلامعات ونذكر منها ما يل

 
(1): Fielden, Johin, Op.cit, p 27. 
(2):  Matthews, David, University Managerialism can boost Academic Freedom, accessed on Monday ,2015, 

On the Web-Site: www.timeshighereducation.com, See On 09/04/2016, At :8:30.  

(3) :Imed. 

(4):  Havergal, Chris, Cukoo managers are throwing out academy traditions accessed on Wednesday,2015, 

On the Web-Site: www.timeshighereducation.com, See On  11/04/2016, At 10:00.  

 . 02ص  ، 2015اململكة العربية السعودية، ،59 نشرة علمية، العدد  ،حوكمة التعليم العايل قراءات خمتارة يف التعليم العايل:مركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل، : (5)

 كال من:   رأنظ :(6)

 . 124 ساملة األمام، مرجع سبق ذكره، ص مسري ابرة، -

أطروحة دكتوراه، ختصص اإلدارة الرتبوية والتخطيط،   ،()تصور مقرتح  احلوكمة الرشيدة كمدخل لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف اجلامعات السعوديةعلي بن حممد السوادي،  -
 . 35-33ص ص  ، 2015 ،كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية 

http://www.timeshighereducation.com/
http://www.timeshighereducation.com/
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يف ظلها تقوم املؤسسات اجلامعية،  : وهي جمموعة من املمارسات والنشاطات اليت احلوكمة األكادميية التشاركية  -
عالة يف عمليات صنع القرار املرتبطة ابلعمل، حيث تؤكد على أن  وأعضاء هيئة التدريس العاملون فيها ابملشاركة الف

مؤسسات ذات طبيعة خاصة، وهلا رسالة فريدة هي إنتاج املعرفة ونقلها وتطبيقها، وهلذا    املؤسسات اجلامعية هي
احلوكمة فإن  واملواقف    السبب  املناخ،  عن  بعيدا  األكادميية  القرارات  اختاذ  على ضرورة  تؤكد  السياسية  األكادميية 

الدراسية وتطويرها بشكل مستمر   واإلدارية، وأمهية سعي أعضاء هيئة التدريس إىل حتسني عملية تصميم املناهج
القرارات املرتبطة ابملوارد املالية وامليزانية   ووضع سياسة حمددة للبحث العلمي، تدعيم احلرية األكادميية وضرورة استناد

األكادميية التشاركية توضح العالقة بني إدارة املؤسسة اجلامعية وأعضاء هيئة  على أسس علمية، مبعىن أن احلوكمة  
س، واليت تتاح فيها الفرصة هلم للتعبري عن آرائهم حول بعض القرارات، وتوجيه النصح لإلدارة العليا حول  التدري

 بعض قرارات أخرى مرتبطة بسياسة املؤسسة اجلامعية. 
عليا )وزارة التعليم العايل( أو سلطة الدولة، وحقها يف وضع اللوائح طة اإلدارة الويشري إىل سل  التنظيم اخلارجي:  -

ووض املالية،  املوارد  توزيع  عن  املسؤولة  هي  اجلهات  هذه  وتعد  اجلامعية،  املؤسسات  لعمل  احلاكمة  ع والقوانني 
لتطوير والتغيري التنظيمي، السياسات واخلطط اإلسرتاتيجية لتطوير التعليم، وكذا وضع وحتديد أولوايت عمليات ا

ية بوضع وحتديد املعايري القياسية جلودة التعليم، وإجراء  كما تعد هيئات ضمان اجلودة واالعتماد أحد األطراف املعن
 عملية التقوي اخلارجي للمؤسسة اجلامعية؛ 

نيني، وأصحاب املصاحل كأعضاء  : وتشري إىل عمليات التوجيه، والرقابة املستمرة من املسامهني واملعالرقابة اخلارجية  -
 ين مت تفويض بعض السلطات لديهم من قبل اإلدارة العليا؛ يف جملس إدارة املؤسسة اجلامعية، والذ

دة اإلدارية وإدارة األفراد العاملني ابملؤسسة اجلامعية،  : وتشري إىل أدوار ومسؤوليات القيااحلوكمة اإلدارية الذاتية -
 لقرارات يف االجتاه والسلوك الذي تتقبله اجلامعة؛ واليت تضع األهداف وتتخذ ا

: وتشري إىل عمليات الرقابة الذاتية وإدارة أداء أعضاء هيئة التدريس ذاتيا وفقا ملهامهم  احلوكمة األكادميية الذاتية  -
 الوظيفية؛ 

 اليت تضمن  تاءا : وتشري إىل أحد أشكال احلوكمة املؤسسية اليت تشمل العمليات واإلجر وكمة اإللكرتونيةاحل  -
تكنولوجيا   ابستخدام  واخلارجيني  الداخليني  لعمالئها  اجلامعة  عن  واملعلومات  اإللكرتونية،  اخلدمات  توصيل 

األطراف   ومجيع  للمجتمع  وواضحة  معلنة  تصبح  تكنولوجيا  املعلومات، حبيث  تساعد  املصاحل، حيث  وأصحاب 
 وحتقيق جودة تنفيذ األنشطة اإلدارية.  املعلومات يف حتقيق كفاءة وسرعة نقل املعلومات ونشرها



 حوكمة اجلامعات أساسيات حول          الفصل األول                                                          
 

 
39 

يف بعدها النظري والتصنيفي، من جهود النمذجة    نستعرض بعضأكثر مناذج احلوكمة اجلامعية شيوعا،  ولعرض  
 واليت نلخصها فيمايلي: 

 :  نظري حلوكمة اجلامعاتالبعد ال: أوال 
عة ضمن حدود مثلث، بوضع اجلام، حيث قام  1983أول من وضع منوذج احلوكمة يف التعليم عام    Clarkيعد  

لثالثة أبعاد حامسة وابالعتماد على وضعية نظام التعليم اجلامعي، فإن قوة سلطة  حيث يكون هناك أتثري جزئي 
غريات فتحت الطريق إىل أمناط خمتلفة من التعاون يف التعليم اجلامعي، وقد  الدولة، وقوة السوق واألقلية األكادميية مت

ل اجلوهري )ما يتم عمله يف حوكمة اجلامعة( واالستقالل اإلجرائي )كيف تفعل شيئا  الستقالبني ا  Berdahlميز  
  Clarkطوير منوذج  فكرته وأعطاها دفعة إىل األمام، وقد مت تBerdahl ما يف حوكمة اجلامعة(. وهبذا التميز طور  

 (1)  إىل مكعب احلوكمة الذي يضع نظام التعليم اجلامعي يف ثالث فئات:
 افة الالنفعية/ النفعية )درجة توجه اخلدمة والعميل(؛ ثقال -
 النموذج اإلجرائي الفضفاض/احملكم )درجة التحكم اإلداري من قبل الدولة(؛  -
   الفضفاض/احملكم )درجة قدرة ضبط هدف احلوكمة(. النموذج اجلوهري  -

،   Enders and Schimankومن أحدث مناذج حوكمة التعليم اجلامعي ذلك النموذج الذي طوره كل من  
حول مفهوم املكعب إىل موازانت احلوكمة اخلمسة، حيث كل موازن ميثل خاصية ذات صلة ابحلوكمة وميكن مواءمته 

وازانت األخرى، مبعىن أن تغيري جذري يف واحد منها ال يعين احلاجة إىل التأثري يف  أو ضبط ابالستقالل عن امل
 (2) املوازانت، ويتكون هذا النموذج من:

املصلحة   - نظم قيادة أصحاب  ويف  واملشورة،  اهلدف  من خالل ضبط  اجلامعات  توجه  اليت  وهتتم ابألنشطة   :
م، كما ميكنها تفويض صالحيات معينة لألخرين مثل  اجلامعات العامة تكون احلكومة عادة صاحب مصلحة مه

 اهليئات الوسيطة أو ممثلي الصناعة يف جمالس اجلامعات؛ 
إىل فكرة احلوكمة األولية وهذا من خالل التوجيهات املقدمة من قبل احلكومة. كما أنه    شري: يتنظيم الدولة  -

 يقيس تفاصيل وصالبة اجتاه احلكومة؛ 
 

)1(: Fabrice Hénard & Alexander Mitterle, Governance and Quality Guidelines in Higher Education :AReview 

of governance arrangements and Quality Assurance guidelines,OECD, p28-29, On the Web-Site: 
www.oecd.org/imhe/4604461.pdf, See On (28/01/2018),At :11.25. 

 كل من:   رأنظ :(2)

اململكة العربية   ،لرايض ا ، 01العدد ،01اجمللد جامعة امللك سعود، ، جملة العلوم الرتبوية،جامعة تغز-كلية الرتبية  واقع أوليات احلوكمة األكادميية يفالن، أفراح حممد حمسن حيي عق-
   .18ص  ،2015جانفي ، السعودية

ملعهد العايل ا  لة الدراسات حماسبة ومالية،، جمالعلمي  وزارة التعليم العايل والبحث يف ابلتطبيقاملنظمات العامة   يف للحكمانية مقرتح امنوذجاجلبار واخرون،   عبد حيدر مىن  -
 . 26-25، ص ص 2012 العراق، ، الفصل الرابع،21، العدد07اجمللد ،جامعة بغداد ،واملاليةللدراسات احملاسبية 

http://www.oecd.org/imhe/4604461.pdf
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وهتتم بدور اجلماعات املهنية يف نظام اجلامعة وتتأسس هذه األلية يف صنع قرار  احلوكمة الذاتية األكادميية:    -
 ؛ مة على التسيري الذايت للجماعات األكادميية، ومثال قرارات وكالت التمويلداخل اجلامعات ومراجعة النظرة القائ

اإلدارية:    - الذاتية  اهلر احلوكمة  ابلتسلسل  اجلامعةوهتتم  قيادة  دور  وهنا يكون  اجلامعات كمنظمات،  - مي يف 
والتنظيم وصنع القرار    يف ضبط اهلدف الداخلي  -الرؤساء أو املدراء يف املستوى األعلى والعمداء يف املستوى املتوسط

 مرهوان ابلتقديرات أو خماطر احمليط به؛ 
)النقود، املوظفني، املكانة(، عرب معايري اجلودة )تقييم األداء، رضا وتتضمن التنافس على املوارد النادرة  التنافسية:    -

 العمالء، وما اىل ذلك( وأتثريها على حوكمة اجلامعات. 
 فتجد مناذج متعددة للحوكمة اجلامعية ومن أبرزها:  امعات:البعد التصنيفي حلوكمة اجل اثنيا:

بشكل طبيعي ويتم إدارهتا كشركة تسعى لتلبية الطلب  وهنا يتم اعتبار اجلامعة ككيان أتسست    منوذج الشركات:  -
امعة  اجل  فإن   Baird  وكما يرى  ،(1) املعني يف السوق، وابلتايل توجيه األرابح من اجلامعة وجيب توجيه أعماله وقراراته

أسست مبفهوم الشركة وأن التعليم اجلامعي ينتمي إىل عامل األعمال حيث تقدم فيه برامج ذات الصلة ابملطالب 
 )2(الصناعية واحتياجات السوق، وجيعل الربح اهلدف الذي يوجه وظائف اجلامعة؛ 

الشفافية والوضوح للخيارات ل، و لشامويقوم على القيم اجلوهرية لصنع القرار غري الرمسي واالنموذج التعاوين:    -
وصنع القرار، اخلطوط املفتوحة لالتصال بني مجيع مكوانت وأعضاء اجلامعة، واملساءلة واالحرتام والثقة املتبادلني،  
ويدمج هذا النموذج أربع هيئات ممثلة يف: جملس اجلامعة، جملس الكلية، جملس أعضاء هيئة التدريس، رابطة الطلبة 

الثقة  توس  أجل  للحوكمة من النموذج  املذكورة سالفا، ويعزز هذا  األربعة  اهليئات  يع خربة ووعي أي جمموعة من 
 (3) واالحرتام املتبادلني يف اجملتمع اجلامعي من أجل إسهام مجيع األعضاء وحضورهم يف هذا املسعى الرتبوي؛

الزمايل   - األهداالنموذج  لفهم  التدريس جمهزين  هيئة  أعضاء  وال: حيث يكون  اخلاصة طموحا ف  األكادميية  ت 
أن ملصطلح الزمالة    Bowen  Schuster &ابجلامعة وابلكيفية اليت يصلون هبا إىل هذه األهداف، وقد اقرتح كل من  

 )4 (ثالث مكوانت رئيسية:
 احلق يف املشاركة يف الشؤون املؤسسية؛  -

 
 )1(: Mary Matovu Mandy, University Governance and Management Harnessing the Relationship between 

University Governance and Management, 3rd Qs-Maple Conference And Exhibition 7 - 8 May 2013, 
Johannesburg, South, Africa, p 07 . 

 . 21، مرجع سبق ذكره، ص فراح حممد حمسن حيي عقالنأ :(2)
 . 20ص  ،مرجع نفسه :(3)

)4(:Osipian Ararat, Transforming University Governance in Ukraine: Colleguims,Bureaucracies and 

Political Institutions,Munich Personal Repec Archive(MPRA),January2008,p 24, On the Web-Site:   

:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11058/1/MPRApaper_11058.pdf , See On (28/01/2018),At :15.30. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11058/1/MPRApaper_11058.pdf
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 رة؛ ت مزدهالعضوية املوائمة مع صحبة علمية تكون فيها الصداقة واحملاداث -
   املعرفة املتكافئة يف حقول متنوعة متنع املعاملة التفضيلية للكلية يف ختصصات معرفية خمتلفة. -
القوة، نظرية    النموذج السياسي:  - الصراع، نظرية جمتمع  النموذج يرتكز على ثالث مصادر وهم: نظرية  وهذا 

ال يكون  أن  للحوكمة  حتليله  يف  النموذج  هذا  ويقرتح  اجملموعة،  التنظيمي  مصلحة  االجتماعي  البناء  على  رتكيز 
عاملة، وخباصة يف عمليات   وديناميكية ووضوح املصلحة والعملية التشريعية وتنفيذ السياسة، وهناك أنشطة سياسية

 (1) صنع السياسة يف اجلامعة؛
ب :النموذج البيوقراطي  - املوضحة  املتصل ابلوظائف  النشاط  دقة يف هو هيكل رمسي ميتلك أمناطا حمددة من 

أن    Osipiam، ويقرتح   (2)األدىن عرب العرفالقانون ويف سياسة القرارات، كل شيء يتم تفويضه من األعلى إىل  
ذج البريوقراطي حلوكمة اجلامعة الذي يشغل فيه العمداء، ومدراء التسجيل، املسؤولون املاليون، أدوار خمتلفة  النمو 

 )3( وغري متطابقة متاما.
 (4) حتديدا يف حتليله لنماذجه اخلمسة:ن أكثر فقد كا Trakmanأما 

الواسعة    منوذج احلوكمة األكادميية:  - احلكم  قوى  على  مبين  وهو  األكادميية  اهليئة  القوة يف جانب  يرى  الذي 
 واجملالس احلاكمة؛  االنتشار املوزعة ابجتاه جملس اجلامعة الزمايل أو التأثري القوي لألكادمييني

ضافة إىل الشائع يف اجلامعات ويتألف غالبا من جمالس أصغر للحاكمني أو األمناء ابإل   :منوذج حوكمة الشركة  -
 املوظفني التنفيذين ذوي املسؤوليات املالية واإلدارية؛ 

: الذي خيتلف عن أمناط احلوكمة األخرى، وذلك أنه قائم بوضوح على الدقة يف جملس  منوذج حوكمة األمناء  -
 اإلدارة ابحلاكم؛ 

ة يف حوكمة اجلامعة  القائم على تعريف مجاعات املصاحل اليت ينبغي أن تكون متضمن لحة:صحاب املصمنوذج أ -
 حلماية نظام متوازن تتواجد فيه كل املصاحل املهمة؛ 

 والذي يتألف من النماذج األربعة السابقة وليس من منط واحد واضح.  منوذج النماذج املختلطة للحوكمة: -

 
 . 20، مرجع سبق ذكره، ص حممد حمسن حيي عقالن أفراح :(1)

)2(:Mc Cauley LisaMarie, Perspectiveson on Governance in community Colleges Using Different 

Organizational Model,2002,pp 3-4, On the Web-Site: 

 http:// www.newfoundations.com/orgTheory/McCauley721.html, See On  (28/01/2018),At :15.30. 

(3) : Osipian Ararat, Op.cit, p 28. 

   كل من:  رأنظ :(4)

   .22-21 ص ص  ،، مرجع سبق ذكرهأفراح حممد حمسن حيي عقالن -

 . 27اجلبار واخرون، مرجع سبق ذكره، ص   بدع حيدر مىن -

http://www.newfoundations.com/orgTheory/McCauley721.html
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م مع  ج األنسب حلوكمتها أو جمموعة من النماذج مبا يتالءألكرب يف اختيار النموذ متنح للجامعات احلرية ا
 بيئتها، إال أهنا ابلرغم من ذلك تواجهها صعوابت عديدة يف سبيل بلوغ ذلك. 

 معوقات تطبيق حوكمة اجلامعات:  3.3
مطلبني أساسني مها    إن املشكلة األساسية فيما يتعلق بتطبيق احلوكمة يف اجلامعات تدور حول التوفيق بني

  : األكادمييون، واملساءلة العامة اليت تطالب هبا احلوكمة، وهنا يوجد مستواين االستقاللية اجلامعية اليت يطالب هبا  
هلا ويتم التفويض هلا مبمارسة صالحياهتا من  وٌ املساءلة أمام احلكومة حيث أن اجلامعة جزء من مؤسسات الدولة، مت

أم عامة كانت حيافظ عليها  مام اجملتمع ألن مجيع اجلامعات خاصةأى اآلخر هي املساءلة قبل احلكومة، أما املستو 
 (1) . مع ضرورة االستجابة لالحتياجات واملطالب االجتماعية ،ويدعمها اجملتمع

واليت وضحت جمموعة من املعوقات اليت تواجه تطبيق احلوكمة    مت االطالع على عدد من الدراسات العربية
اجلامعات، ألن كل بيئة هلا خصوصيتها.  ات يف البلدان العربية واليت ختتلف ابختالف البيئة اليت تتواجد هبا  يف اجلامع

 (2) ونذكر منها مايلي:
ة املكتسبة من اجملتمع، وعدم مناقشة القرارات  تتمثل يف الثقافة السلبياملناخ الثقايف والعلمي السائد يف اجملتمع:  -

غيري أبشكاله املختلفة،  ب علينا تطبيقها مما أدى إىل ثقافة العزوف وعدم الثقة يف إمكانية التأو املشاركة فيها بل جي
  سواءً ليس من حقه االعرتاض على وجهات نظر عضو هيئة التدريس    هاليت تنتقل مع الطالب إىل اجلامعة مبعىن أن

اإلبداع داخل الطالب. واألسلوب  لى مستوى النقاشات العامة أو على مستوى مناهج التدريس، مما يقتل روح  ع
ايت اإلدارية العليا فيما خيص الرتقيات أو لتقييم إنتاجه العلمي، مما يؤدي نفسه خيضع له عالقة األستاذ مع املستو 

مناقشة قرارات املستوايت    احلق يف  ىن يف التدرج اإلداريابلنظر إىل أن اجلامعة مؤسسة بريوقراطية ليس ملن هو أد
 العليا. 

يؤثر املناخ السياسي العام الذي يسود الدولة على قدرات وآراء األسرة اجلامعية، مما يؤدي السياسي العام:    ناخامل -
الطالبية،  إىل اإلحباط والشك يف القدرة على إحداث التغيري. فضال عن غياب الدميقراطية يف انتخاابت االحتادات 

ختدم مصاحلها اخلاصة ومصاحل ولكن يرى العكس فهي  هذه األخرية مهمتها الدفاع عن حقوق الطلبة  على أن  
   تتحول أهدافها. كاليت ما تنف أحزاب سياسية اتبعة هلا، كما هو احلال ابلنسبة لنقاابت األساتذة

 عدم مالئمة القوانني مع التطورات احلاصلة يف اجلامعات، مبعىن أن التعليم العايل املنظومة القانونية احلالية:  -
 

(1):  Report of the Workshoop, Organizoed university of colombo and held at srilanka, fondation institute 

colombo, Country is not mentioned, September, 2015, p 3. 

old.qadaya.net/taxonomy/term/10   متوفرة على املوقع  وثيقة أنرتنت ،  2008  وسبل تطبيقها،  مفهوم حوكمة اجلامعات والغرض منها: أمحد عزت احملامي،  (2)

 . 23.35: ساعة ،( 25/06/2015) االطالع اتريخ
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 . به  ولوائح خاصة يتطلب قوانني

 (1) ة:اآلتيفقد حدد معوقات حوكمة اجلامعات يف النقاط  (2009إمساعيل سراج الدين ،)أما 
 يف حتقيقها للمجتمع وأسلوب معريف كمخطط  اجلامعات: لدور  الواضحة االسرتاتيجية والرؤية التوجه غياب  -

   التكنولوجي؛ والتطور  التعليمي التطور بني كبرية فجوة لوجود عاملية، نظرا تكنولوجيا من متاح هو ما ضوء
 أن  البد املعرفة أن  ويقوم على اخلريج بنوعية يهتم منوذج :األفراد بني وينشرها املعرفة يقدم انجح منوذج غياب- 

 التعليم إاتحة بني اجلمع على وقادر املعرفة واستخدامإنتاج  إىل يسعى ومنوذج اجتماعي، بنظام وترتبط  اجملتمع ختدم
   ؛جودته ان وضم

 للتعليم املستمر، والذي كمؤسسة دورها وغياب العلمية للدرجات مانح جمرد كوهنا على اجلامعة دور اقتصار  -

 اجلامعي؛  التعليم ضعف نقاط أهم من واحدة ميثل
 الكيف؛  حساب على الكم انحية من األداء جودة حتقيق على ترتكز تكاملية سياسات غياب -
والتنافسية   واالستقالليةوتعترب اجلوانب املتعلقة ابحملاسبة    العايل: التعليم لسياسة  جيةاتيسرت اإل التوجهات غموض   -

 لتطوير وحيدا خمرجا تعترب حقيقيا، واليت تطبيقاجوانب مرتابطة، البد من التعامل معها كحزمة واحدة عند العمل  
 التعليم اجلامعي؛ 

اجلامعة تتخذ اليت ارات قر ال يف سلبا تؤثر واليت اجلامعة:  استقاللية قضية  -  يف االختالف عند خاصة  داخل 
 ؛ النظر وجهات

 مستوى إىل اليت ارتقت األخرية هذه عايل، مستوى أقل ذات جبانب:  متدنية مستوايت ذات كبية أعداد خترج  -
لتأهيل   موارده خيصص اجملتمع أن  املتقدمة، ويعين ذلك  االقتصادايت إىل شديدة ابنتقائية اجتذاهبا يتم نسبيا، مرتفع

 بني املباشر نتيجة هذا االرتباط  فادًحاأن هناك خطأ   وهذا معناه أفراد ال يعملون يف بلدهم وإمنا يعملون يف اخلارج،
 ؛ والنظام التعليمي العمل سوق

  ابلرغم  التفوق الدراسي نتائج على فقط تستند واليت :العايل التعليم بسلك لاللتحاق السائدة االختيار معايي - 
 العلمي؛  املستوى فمن ضع

 احملاضرات يف حضور التدريس هيئة أعضاء بعض انتظام عدم مثل  اجلامعات يف  اخللل مظاهر من العديد بروز -
 . والتطبيقات

 
 . 52-46 ؛22؛  19-18ص  إمساعيل سراج الدين، مرجع سبق ذكره، ص  :(1)
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 حقيقية أزمة جيسد ما وهذا هلذه املوارد األمثل التوظيف وغياب البشرية خاصة البحثية واملوارد اإلمكاانت توافر -
  مثل فيمايلي:تت األبعاد ثالثية

 اخلارج؛  من التكنولوجيا املستوردة على املتزايد االعتماد إىل وامليل العلمي، البحث ثقافة يف أزمة -
 املعرفة؛  إنتاج يف واستخدامها ونشرهااملعلومات  تداول ثقافة يف أزمة -
 .العلمي والتكنولوجي التقدم  إبدارة والكفيلة الفاعلة البحثية املؤسسات يف أزمة -

 ( 1)  فقد حدد املعوقات التالية:   سيالن جربان العبيديأما يف دراسة 
 التطبيقية العلوم والعملية لتدريس التطبيقية ابملهارات االهتمام وعدم التعليمية: العملية يف النظري اجلانب هيمنة  -

   ؛حديث علمي أبسلوب

 الشهادات محلة وذلك لندرة ها،نم التخصصات العلمية الدقيقة بعض يف التدريس: هيئة أعضاء  يف نقص  -
   ؛الرواتب وتدين الوظيفي االستقرار عدم : مثلاحلوافز ونقص العليا،

 التعليم وسائر مؤسسات واجلامعات جهة من العام والتعليم العايل التعليم مؤسسات بني الوثيقة الروابط غياب  -
 قدراهتم على بناء املتنوعة اجلامعي وع التعليمر ف حنو الطلبة  توجيه يف الضعف إىل أخرى، ابإلضافة جهة من العايل

 . واهتماماهتم
 (2) ( املعيقات اآلتية:2009يضيف )املؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم العايل، كما   

 األمثل االستخدامعلى   سلبا انعكس مما العايل: التعليم إدارة عن املسؤولة واألطر اجلهات  وضعف  تشتت  -
 العلمي البحث متويل جوانب يف وخاصة العلمي العمل تؤخر ما كثريا اليت البريوقراطية إىل إلضافةاملالية، اب للموارد

 وتطوير براجمه؛ 
 ما هذا العربية، البلدان يف   ابخلصوص متويليه: مصادر أتمني وصعوبة اجلامعي التعليم على  اإلنفاق نسبة  تدين  -

 حمددة زمنية جداول وفق اجلامعة اسرتاتيجيات تطوير ذتنفي أمهها: عرقلة مستوايت عدة على نتائج عنه ترتب
   ؛اخلارج إىل هؤالء هجرة نسبة وارتفاع هيئة التدريس أداء تراجع العلمي، البحث واخنفاض خمصصات

 تقل اليت  -العليا برامج الدراسات خاصة-الربامج يف التوسع :أشكال   عدة ذلك ويتخذ البحثية البىن ضعف   -
 التمويل واإلنفاق ضعف واملواد، احلديثة واملعدات املخابر واألجهزة قلةمع   وإطارات، خمابر نم البحثية متطلباهتا

 
 والبحث  العايل التعليم املسؤولني عن  للوزراء عشر  الثاين املؤمتر ، ورقة حبثية مقدمة يف اجملتمع اتحاج إطار يف العايل التعليم خمرجات جودة  ضمان سيالن جربان العبيدي،    : (1)

 .   15؛13-12ص  ص ، 2009اجملتمع، بريوت، لبنان،  حاجات ملواكبة العايل التعليم وبرامج خطط وحتديث  تطوير حول:العريب   الوطن يف العلمي

  وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع  60  ؛50  ص   ،2009(،  1998-2009)  إجنازات التعليم العايل يف البلدان العربية وحتدايتهعليم العايل،  املؤمتر العريب اإلقليمي حول الت(:  2)

http://www.unesco.org/Regional-Report-On-Higher-Education-Arabic.pdf   22.30:عة ،السا  (2015/ 25/03)اتريخ اإلطالع . 
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 واضحة أطر وجود وعدم اإلقليمية والعاملية العلمية املؤسسات  مع العلمي التواصل ضعف العلمي، البحث على
   ؛وتقييمها البحوث إلدارة

بني املشاريع   مما أدى إىل ضعف الصلة  :واخلاص  معاال القطاع مؤسسات لدى العلمي البحث ثقافة غياب  -
 البحثية اجلارية يف اجلامعات وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والقطاعات اإلنتاجية املختلفة؛ 

 . واملشاركة يف املؤمترات لدى بعض مؤسسات التعليم العايل واالستشاراتعدم وجود دعم للبحوث  -
 : ييل امميكن إضافة  قما سب من خالل

 بني التخصصات املواءمة انعدام  :العمل سوق الحتياجات ابجلامعات تبعا الطلبة التحاق  يف التخطيط ضعف   -
 اليت اجلامعات،  يف  املفتوح بسياسة الباب يعرف ما  أو العشوائية القبول سياسة عن انجتة العمل، سوق  واحتياجات

 يعين ما العمل. هذا عن العاطلني اجلامعيني أعداد خم ضت إىل أدى مما السوق احتياجات االعتبار بعني أتخذ ال
 (1)  ؛حكيمة تعليمية لسياسة وفقا السياسي وليس املنطق حبكم اجلامعات أصبحت تدار أن 

هذه الفكرة غائبة متاما يف معظم اجلامعات، على :  التدريسفكرة تقييم الطلبة لألداء األكادميي ألعضاء هيئة    -
: اجلامعات األمريكية واليت تعترب تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس أحد مثلمنها    عكس الوضع القائم يف بعض

 (2)  ؛يرتبط بذلك من الرتقيات واملنح وخالفهيف العمل ابجملال األكادميي من عدمه وما  استمرارهمعايري 

 األنشطة العامة يؤثر عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف:  اجلامعيةغياب أعضاء هيئة التدريس عن احلياة    -
كانية حوكمتها، فغالبا ما يفضل عضو هيئة التدريس جتنب الصدام مع إدارة اجلامعة تفاداي  داخل اجلامعة على إم

 أيضا غياب التنظيمات املستقلة أبعضاء هيئة التدريس  .لتعسفها الذي قد يؤثر على مكتسباته املادية الضعيفة ابلفعل
ن ضعف الدور الذي تلعبه نوادي أعضاء هيئة التدريس  أب داخل اجلامعة مبعىن  يدعم غياب تنظيمات مستقلة للطال

 (3)  ؛ اجلامعةيضعف بشدة إمكانية مساندهتم لألنشطة الطالبية داخل 

 والنصوص ابألنظمة الروتني ويرتبط  من مظاهرها، جراءاتاإل وبطء  الروتني يعترب الذي :داريةإلا البيوقراطية  -
 التسلسل ملبدأ نتيجة إدارية مستوايت بعدة ترتبط درايةاإل جراءاتاإل أن  املعروف ، فمنالعمل  وأسالب واللوائح

جراءات هذه اإل تصبح مرور الزمن العمل، ومع منطية إىل وواضحة مكتوبة كانت ذاإ وتؤدي اإلداري واملتخصص
 

 أنظر كل من: : (1)

العايل،  امل- التعليم  اإلقليمي حول  العريب  وحتدايتهؤمتر  العربية  البلدان  يف  العايل  التعليم  املوقع  55؛  29ص    ،2009(،  1998-2009)  إجنازات  متوفرة على  أنرتنت    وثيقة 

http://www.unesco.org/Regional-Report-On-Higher-Education-Arabic.pdf   22.30:الساعة (،2015/ 25/03)اتريخ اإلطالع . 
 املوقع  على متوفرة إنرتنت  وثيقة ، 2ص  ،2000، اجلامعي للتعليم النوعي التطويرطايع،  أمحد أنيس-

 www.yemen-nic.info/.../education/.../section.php?  09.30ساعة (، 25/03/2015) اتريخ اإلطالع. 
 . 190، ص 2016-12- 15 ، اجلزائر، 01، العدد10، اجمللد 01وث، جامعة اجلزائر ، جملة حبواقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائريةكروان مسية،  (:2)

 . 190، ص مرجع نفسه :(3)
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 املفاهيم يغري قد إداراي مرضا ربُ يعت دوري، فالروتني اجلامد بشكل فيها النظرإىل   املدراء يعد مل ن إ  عقيمة روتينية
وإنتاجيته،  نفسيته على يؤثر مما الزمالء من حوله وملن العمل إىل كراهية ويتجه السليب ابالجتاه للموظف األخالقية

 ملعايري خطري انتهاك وهذا احلقيقية املصاحل أصحاب حساب  على الذاتية املصاحل بعض لتحقيقاللجوء  إىل ويؤدي
  (1) ؛ةامع اجل  يف احلوكمة

حيث تفتقر اجلامعات إىل املمارسة الفعلية :  والبيداغوجيضعف مستوى الرقابة على األداء يف جانبيه اإلداري    -
لوظيفة الرقابة مبختلف حيثياهتا، وهو ما يفسر غياب املعايري املوضوعية واملدروسة لقياس األداء البيداغوجي لألستاذ  

 (2) ؛اإلداري املتعلق ابملوظفني اإلداريني
 واملالية، اإلدارية القرارات اختاذ يف االنفراد على املبنية اجلامعة إدارة طريقة بذلك يقصدطريقة إدارة اجلامعة:    -

قد   واليت القرار اختاذ عند األقسام ورؤساء  العمداء صالحيات  على االعتداء ىلإ ضافةابإل  ت.القرارا  من وغريها 
 (3) .العقود  هناءإو  التعيينات حد ىلإ تصل

املؤمتر العريب اإلقليمي و ن هناك اشرتاك يف املعوقات اليت حتدث عنها إمساعيل سراج الدين، أويف األخري جند 
 (4)  ، ونذكر منها مايلي:حول التعليم العايل 

والتفكري الناقد، ما ينعكس   التعلم مهارات حيث من :اجلامعي  قبل ما التعليم خلرجيي األكادميي املستوى ضعف   -
 شخصيته بناء على تساعده اليت املبادرة  ابألحرى  أو الذايت العمل لقيم ى حتصيلهم اجلامعي، وكذا افتقارهملعسلبا  

 من االختياروهذا راجع إما لسوء   التخصص املختار مع الطلبة توافق عدم إىل وتدعم القيم اإلجيابية لديه، إضافة
 للقبول؛  املركزي اجلهاز قبل من قبله أو

جمتمعه، والنشاط الوحيد الذي  واقع  ويواجه  نفسه على يعتمد لكي  الطالب اليت تعدو : اجلامعية األنشطة غياب  -
 يدرب عليه الطالب خالل حياته اجلامعية مببادرة ذاتية منه، والذي يعد نشاط روتينيا ميارس كل عام دون أي تطوير 

 والتقييم املوضوعي وغريها من األمور اإلجيابية تعترب    أو تغيري، حيث أن توفر القيم التالية كاإلبداع، االحرتام، املشاركة

 

 ورقة حبثية مقدمة يف،  فيها العاملني اإلداريّة اهليئة أعضاء  نظر وجهة من العايل األُردين، التعليم مؤسسات يف الرشيدة للحاكميّة التطبيقي الواقع  خريسات، حممد أمين:  (1)
 . 12، ص 2017مارس 13-11أايم  ،األوسط، عمان، األردن  جامعة الشرق، العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل ؤمترامل
 .  52، ص 2017، اجلزائر، جوان30د ، جملة دراسات، جامعة االغواط، العدحوكمة اجلامعات املتطلبات واملعوقاتاحلاج عرابة، ليلى بن عيسى،  :(2)

،  العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  مقدمة يف، ورقة حبثية  املخرجات  وجودة األكادميي األداء  على وانعكاساهتا اجلامعات حوكمةاهليجاء،   بوأ إبراهيم حممد:  (3)
 . 14، ص 2017مارس13-11أايم ، األوسط، عمان، األردن  جامعة الشرق

 أنظر كل من: : (4)

 .  50؛48؛22-19  ص  ص  ، إمساعيل سراج الدين، مرجع سبق ذكره-

  وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع   ،53-52؛  50  ص   ص   ،2009(،  1998-2009)  إجنازات التعليم العايل يف البلدان العربية وحتدايتهاملؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم العايل،  -

http://www.unesco.org/Regional-Report-On-Higher-Education-Arabic.pd 22.30:الساعة  ،( 2015/ 25/03)طالع اتريخ اإل . 
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   كمنهج؛ به يعمل أن  والبد أمرا أساسيا

 يف كبري توسع كمي حدوث إىل أدى العايل، التعليم على للطلب املسبوقة غري الزايدة نتيجةالطالبية:  الكثافة -

 الطلبة أعداد نسبة يف الكبري اخللل فيه مبا هتا،ومواردها وإمكانيا اجلامعة الطالب، هذه الزايدات تفوق قدرات أعداد
  ؛التعليم جودة ابلسلب على انعكسالتدريس، وهو ما  هيئة أعضاء أعداد إىل

البحث   األمر  طلبتتواجه اجلامعات عند تطبيق احلوكمة،    مما سبق ميكن القول أن املعيقات املذكورة آنفا اليت
 . ذلك  جتاوز كل اعن السبل اليت نستطيع من خالهل 

 سبل تطبيق حوكمة اجلامعات:   4.3
تعد احلوكمة أسلوب جديد يف التسيري واإلشراف واملتابعة، وهي ترمي إىل االرتقاء ابألداء اإلداري واألكادميي،  

االلتزام هبا القدرة على حتديد األهداف والوصول إىل قرارات صائبة وضمان قبوهلا والقدرة على تنفيذها،    يف  ويفرتض
 ي توزيع متساوي للمسؤوليات بني السلطة واجلامعة. ما يقتض
إن حتقيق احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات يستوجب التخفيف من وطأ التدخل املركزي وإعادة توزيع املسؤوليات  

لسلطة املركزية واجلامعات لتمكينها من بناء قدراهتا يف جمال اإلدارة الذاتية، فإعطاء اجلامعات صالحيات أوسع بني ا
، بشكل جيعلها  بلاملستق يف  جماالت التصرف اإلداري والتخطيط املستقبلي، ومتكينها من الوسائل الالزمة للعمليف

حيسن أدائها ويدعم  قدراهتا على االرتقاء إىل مصاف نظرياهتا يف الدول  مركزا للقرار والتوجيه واملبادرة من شأنه أن  
ءلة الالحقة، كما تعد مصادر التمويل وطرق ضبط املوازانت املؤسسية  املتقدمة، ومع ضرورة الرتكيز على آليات املسا

 (1) ية اجلامعية.والتصرف فيها إحدى الوسائل اهلامة لدعم االستقالل

اإلقناع الكامل لدى اإلدارات اجلامعية بقبول قواعدها ومبادئ اإلشراف والرقابة، مع ضرورة توفر وكذا توفر  
مجيع األطراف املعنية يف اجلامعة، يف ظل وضوح التشريعات والسياسات والقواعد   الثقة الداعمة هلذا التطبيق بني

ك تطبيق القواعد واملبادئ احملددة من أجل مهية حيث يسهل ذلواملبادئ احلاكمة، إذ أن وضوحها يعد غاية يف األ
ثة يسهل االتصال  الوصول إىل نتائج بشكل دقيق وواضح. مع ضرورة توفري نظام اتصاالت متطور وبتقنيات حدي

 (2)   املطلوب واملعتمد يف جمال البحث العلمي؛ 

 

 

 

 
  ، 2012عمان، األردن،   ،الرتبية إدارة للرتبية، العريب والعلوم، املرصد والثقافة للرتبية العربية املنظمة  ، 2012، تقرير املرصد العريبالعريب  الوطن يف التعليم  عياد واخرون، جنيب  :(1)

 . 85 ؛82ص  ص 

 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء  على ميدانية دراسة الرشيد احلوكمة واألداء  ومعايي اجلامعية املؤسسات يف للعاملني الوظيفي الرضا بني لعالقةا خليفة، أمحد الدين ءعال  :(2)
 . 16ص  ،2017مارس13-11أايم  ،األوسط، عمان، األردن جامعة الشرق ،العايل  التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر يف ورقة حبثية مقدمة، اليموك
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بادئها األساسية احملددة وسن قواعدها وممها  لدع  )السبل(احلوكمة إىل جمموعة من املقومات   تطبيق  تاجوحي
برز هذه من أحكام اإلشراف والرقابة على السياسات واإلجراءات والقرارات اليت تتخذ من قبل القيادات اجلامعية وأ

 (1)  املقومات ما يلي:
سياسات  نظام حيدد اجملالس واللجان مبستوايهتا املختلفة )اجلامعات، الكليات، األقسام، الوحدات(، ويتضمن   -

 مكتوبة وحتديد أدوار هذه اللجان واجملالس بوضوح، إاتحة هذه السياسات للجميع؛ 
واللجان، تشكيلها وواجباهتا ومسؤولياهتا، صالحياهتا  واثئق وأدلة مكتوبة ومتعددة توضح هياكل هذه اجملالس   -

 تصدرها؛ وإجراءات ومعايري اختيار أعضائها، نظم املساءلة عن السياسات والقرارات اليت 
 (2) ذكره، هناك عناصر أخرى حلوكمة اجلامعات وهي: قابإلضافة إىل ما سب

عي يف أعضاء هذه اجملالس واللجان، مع استجابة  توافر خلفيات علمية وخربات عملية ذات الصلة ابلتعليم اجلام -
 ملعلومات املطلوبة عنها؛ ن ملتطلبات ومواصفات اجلودة واالعتماد والتوجه إليها مع إاتحة كافة اهذين األخريي

هتيئة مستمرة لألعضاء اجلدد يف هذه اجملالس واللجان، وحتديث معلومات األعضاء القدامى بشأن التغريات يف  -
داف وبرامج وخطط اجلامعات والكليات؛ نظم وإجراءات حمددة للتقييم الدوري واملستمر لفعالية هذه  رسالة وأه
 اجملالس.  
 (3) جمموعة املقومات اليت تساعد يف حتريك إصالحات حوكمة التعليم العايل وهي: Fieldemولقد اقرتح  

 سؤولية إىل اجلامعة نفسها؛ احلكومة من بعض مهام الرقابة والوظائف اإلدارية ونقل امل انسحاب -
تقدي خدمات إنشاء هيئات أو وكالت مستقلة لتنفيذ بعض مهام الرقابة واإلشراف املايل املفصل يف القطاع أو  -

 على مستواه؛ 
 مناذج التمويل اليت متنح ملؤسسات التعليم وتشجيعها على تطوير مصادر جديدة للدخل؛  اعتماد -
للمساءل  - األداءاستحداث أشكال جديدة  والنتائج يف حتقيق األهداف احملددة على    ة من خالل اإلبالغ عن 

 الصعيد الوطين للقطاع وكذلك حتقيق األهداف املؤسسية؛ 
 التأكيد على دور جملس اجلامعة كمسؤول عام أمام الوزير؛ -
 االنسحاب التدرجيي للدولة من القرارات املتعلقة بشأن تعيني رئيس جملس إدارة. -

 
 

 . 319-318ص  فاروق جعفر عبد احلكيم، مرجع سبق ذكره، ص  :(1)
،  العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  يفورقة حبثية مقدمة ، واملشاركة واملساءلة الشفافية معايي تعزيز يف وأثره اجلامعات حوكمة فهوممطات، باالش علي حممد :(2)

 . 06ص ، 2017مارس13-11أايم ، ن األوسط، عمان، األرد الشرقجامعة 

(3): Fieden John, Op.cit, p 43 . 
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 (1)  توفر مايلي: يعقوب عادل انصر الدينرتح كذلك إق
طة جمالس احلوكمة العليا يف اجلامعة وجود بيان ابلقوانني واألنظمة والتعليمات املتضمنة ألفضل أساليب ممارسة سل  -

   وقياداهتا اإلدارية؛ 
 سار العمل يف اجلامعة؛ مدى املشاركة النسبية لغري أعضاء جمالس احلوكمة واملديرين يف صنع القرارات ويف توجيه م -
إجنازات وأعمال  مدى درجة اإلفصاح عن رواتب ومكافآت أعضاء جمالس احلوكمة واملوظفني وما يتصل هبا من  -

   التعاقد عليه معه.  مكل منهم من نتائج وتناسقها مع ما يت  ه مت القيام هبا، ومدى ما حقق

 )2( :ـاألمر القيام أيضا بات وإمنا يتطلب وكمة يف اجلامع احلليس تلك العناصر وحدها الكفيلة لتطبيق 
تعتمد فقط على قدرهتا على التخصيص وجمال  قدمها واليت سوف  تحتديد الدورات اليت    يفمسؤولية اجلامعات    -

 نفوذها؛ 
قدرة اجلامعات على حتديد املناهج والربامج الدراسية اليت تقدمها دون وجود توجيهات خارجية وال ختضع إال   -
 ا االعتماد واالستخدام الكفء للموارد؛  يت يفرضه لشروط الل

 يعدان جزء من استقاللية اجلامعة؛   كوهنماار  القدرة على اختاذ القرارات بشأن أعداد الطلبة واالختي -
القدرة على اختيار آليات ضمان اجلودة والتعليم، ألن اجلامعة تلتزم بشكل كبري يف نشر ثقافة ضمان اجلودة    -

 أن تتمتع ابالستقالل الذايت يف حتديد آلياهتا؛  الداخلية وجيب
 إببالغ هذه الوكالة أبهدافها وأولوايهتا  ايي وتقوم احلوكمة سنو جيب تعيني وكالة التمويل التعليم العايل والبحث العلم  -

 تكنولوجية؛ ومواردها اليت جيب أن يتم توزيعها بشفافية وإبرام االتفاقيات مع اجلامعات ومعاهد البحوث واملراكز ال
واليت تؤثر    تقليل التشريعات اليت وضعتها احلكومات واليت تسعى من خالهلا إىل تنظيم كل تفاصيل اجلامعات   -

 الذايت؛  االستقاللعلى مجيع أبعاد 
هليئات اإلدارية، كما أن وجود متثيل جيد امشاركة املوظفني يف عملية صياغة السياسات وتقدي املشورة ملختلف    -

 رة اجلامعة. ملوظفني واألساتذة والطالب له أمهية حيوية يف إدالكل من ا
 : ـمايليابإلضافة إىل القيام ب 

 

 
، وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع 16ص ،  2012،  إطار نظري مقرتح حلوكمة اجلامعات ومؤشرات تطبيقها يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملةيعقوب عادل انصر الدين،  :  (1)

www.yacoubnaseredin.com/site_media/10/pdf  21.54:الساعة ، (25/08/2015) طالعاالمت . 
 

(2): Francesc Xavier Grau Vidal, Op.cit, pp 17-18 ;24-25.  (بتصرف)  
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إعطاء مؤسسات التعليم العايل القدر الكايف من االستقاللية يف أخذ القرار وحماسبتها على النتائج دون املركزية   -
 )1(املفرطة من قبل الوزراء؛ 

على التحليل والبحث واستنباط  ويركز والتلقني، احلفظ أسلوب يتجاوز الذيو :  اإلبداعي التعليم أسلوب اختيار  -
 (2)واملستقل؛ احلر لتشجيع التفكري اعتمادا على معلوماتاحللول 

ابلتحلي  اخلريج ملؤهالت واضحة رؤية وضع  من بد ال  - وذلك  املعرفة،  املنافسة يف جمتمع  هلم  واليت ختول   :
 (. 05.01رقم) ها الشكلمبجموعة من الكفاءات كما يوضح 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
املعرفية يف  املتعلم على الرتكيز يقتضي  ما وهذا التعليم: أهداف مع  اجلامعة خمرجات تتالءم  أن  -  جوانبه 

 نظرا اجلامعي الوسط يف اخنراط الطالب قبل يكون  اجلوانب هبذه االهتمام وأن  االجتماعية والثقافية، والسيكولوجية،
 (3)  التعليم العايل؛  وخمرجات العام التعليم خمرجات بني للرتابط

 وختصصاهتم أعداد املتخرجني حيث من :اجملتمع  الحتياجات ختطط اجلامعي للتعليم سياسة وجود ضرورة  -
 ونوعية علماء أو موظفني أو كخرباء املهين وفقا للتصنيف توزيعهم ونسب الدولية للمعايري وفقا وأتهيلهم املختلفة،

 
 . 57مرجع سبق ذكره، ص عياد واخرون،  جنيب  :(1)

 العايل التعليم عن املسؤولني  عشر للوزراء الثاين املؤمتر مة يف، ورقة حبثية مقدالعريب الوطن  يف اجملتمع وحاجات العايل  التعليم  خمرجات بني املواءمة جدعون، وبيار إمساعيل علي :(2)
 . 6، ص 2009حاجات اجملتمع، بريوت، لبنان،  ملواكبة العايل التعليم وبرامج خطط وحتديث  العريب حول: تطوير الوطن يف العلمي والبحث 

  .10ص  العبيدي، مرجع سبق ذكره، جربان سيالن: (3)

 مؤهالت اخلريج املرتقب :(05.01)شكــل رقم 

الكفاءات 
 الشخصية

الكفاءات 
 األكادميية

الكفاءات 
 املهنية

الكفاءات 
 الثقافية

 كفاءات 
 واصلــالت

 اخلــــــريج واالتصال
 املرتقب

 والبحث العايل التعليم عن املسؤولني عشر للوزراء الثاين املؤمتر مقدمة يفقة حبثية ، ورالعريب الوطن يف اجملتمع وحاجات العايل التعليم رجاتــخم بني واءمةــامل جدعون، وبيار إمساعيل علي: ملصدرا

 .10، ص2009 لبنان، ،حاجات اجملتمع، بريوت واكبةــمل العايل التعليم رامجـوب خطط وحتديث ويرــالعريب حول: تط الوطن يف العلمي
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 أن  يعين ما وهو تدريسها، يتم سوف اليت البحث األعداد، ومناهج  هذه اليت حتتاجها واملهنية يةاألكادمي الربامج
 (1) العاملي؛ املستوى على السائدة واملنافسة اجلودة معايري وفق تعمل العلمية وخمابرها تكون اجلامعات

إلجياد   العاملية تبار التطوراتعاال بعني األخذ مع :  حمليا واضحة لسياسات ابجملتمع  اجلامعة  عالقة ختضع  أن  -
 (2) ؛للمنافسة  جديدة دولية معايري

 العمل البحث عن عملية يف الطلبة مساعدة إىل هتدف للطلبة : املهين اإلدماج على املساعدة  خلية  إدخال  -
 ظر أن املنت بتكوينهم ومن اليت تتعلق والتوقعات التشغيل بعروض الطلبة ومد واإلرشاد النصح يف مهمتها وتكمن

 املستوى على اإلنتاجية واملؤسسات االقتصاديني واالجتماعيني للشركاء املثايل الوسيط لتصبح اخللية هذه ترتقي
 الوسيط دور وتلعب االتفاقيات طريق عن املؤسسات مع الدائمة تطوير الشراكات أيضا مهامها والوطين، ومن احمللي

 (3)  ؛التشغيل مع وكاالت

 إدراج طريق ذلك عن ويتم املصغرة، املشاريع تشجيع يف اجلامعات مسامهة هبدف دعم :املؤسسات ثقافة نشر -
 (4) املسجلني؛ الطلبة مجيع يتابعها إجبارية تعليمية كوحدة املؤسسة ثقافة

واخلدمي   اإلنتاجي تالمس الواقع ودراسات حبوث من تنتجه  مبا :واملستقبلية اآلنية اجملتمع  حاجات مع  التجاوب  -
 من تقدمة ما خالل من اجملتمعي لكل الواقع وارتقاء تطوير عامل ذاته الوقت يف وتكون  اخلاص،مل  الع وسوق
 (5) ؛التنمية ملشكالت حلول

 واملشاركة األمن الوظيفي األكادميية، احلرايت نواحي من  السيما ،التدريس هبيئة تتعلق : واضحةسياسات صياغة  -
 (6) اخلطط؛ ووضع السياسات صنع يف

 حتديد قيمته من خالل : ويتمللمعرفة الوحيد  املصدر املعلومات عصر يف اجلامعي األستاذ يشكل ديع مل  -
 تدريسه(، وأساليب املادة من والتمكن جماالت متعددة، يف واملعرفة العلم على االطالع البيداغوجية )كسعة الكفاءة

 ( 7) ؛ابلنظام  وااللتزام فعالية،ناال الردود يف التوازن  أمهها الشخصي البعد كفاءات يف ابإلضافة إىل

 
 . 07ن، مرجع سبق ذكره، ص علي إمساعيل، بيار جدعو :  (1)

 . 07مرجع نفسه، ص : (2)

  وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع  55؛ 29 ص  ،2009 ، (1998-2009) إجنازات التعليم العايل يف البلدان العربية وحتدايتهاملؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم العايل،  :(3)

http://www.unesco.org/Regional-Report-On-Higher-Education-Arabic.pdf   22.30:الساعة  ،( 2015/ 25/03)اتريخ اإلطالع . 

 مرجع نفسه.  :(4)

 . 07ص  علي إمساعيل، بيار جدعون، مرجع سبق ذكره،:  (5)

 . 421، ص 2008، دار الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعييوسف حجيم الطائي وآخرون،  :(6)

   .15علي إمساعيل، بيار جدعون، مرجع سبق ذكره، ص   :(7)
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 املتعلقة رسم السياسات يف للدول االسرتاتيجي التخطيط يف العايل التعليم قطاع دور على التأكيد إعادة  -
 االجتماعي التحول التخطيط ملواكبة عمليات حلقة يف املسامهة كيفية ويف األولوايت حتديد يف الشاملة، ابلتنمية 

 (1)إطارها؛ يف تعمل اليت تمعاتمجلل والثقايف واالقتصادي

 الذي وضمان املستقبل، احلاضر تنمية أجل من اجلامعة، خرجيي لدى املستدامة التنمية مفاهيم وتركيز إرساء  -
 (2) العايل؛ التعليم لرسالة الكربى الغاايت يعد من

 العايل ؤسسي للتعليمملا اهليكل مسارات يف وتتحرك الفعلي  الواقع من تنطلق شاملة تعليمية سياسة تطبيق  -
 ( 3) واإلدارة؛ التحتية البنية -الطالب -ذاألستا  :يف واملتمثل

ضرورة البحث عن   وإمنا  تنويع يف مصادر متويل اجلامعات حبيث ال تعتمد فقط على التمويل من قبل احلكومة،  -
وضع الصناديق التنافسية مصادر جديدة للتمويل أو ترشيد النفقات من خالل ربط التمويل ابألداء أو عن طريق  

حداث حوافز ضريبية جللب التربعات من القطاع اخلاص، ألن مشكل التمويل يعد أكرب عائق إلتحسني اجلودة و 
 )4(ة؛الستقاللية اجلامعات السيما االستقاللية املالي

اجلامعات    - الطالب يف حوكمة  العايل، وجيب    ابعتبارهممشاركة  التعليم  إدارة  فاعل يف  أب  نأعنصر  ن  يشعروا 
من االنفتاح والثقة يف اجلامعات ما يؤدي إىل توفري   جوًّالق خي شراكهم يف صنع القرار إ كون مشاركتهم هلا أتثري كبري،  

ولذا جيب على اجلامعات    )5(مناخ تنظيمي، كل هذا له دور يف التقليل من حدة الصراعات بني اجلامعات والطالب.
مارسات تقييم املناهج واملماعية للطلبة يف قبول أو رفض قرارات معينة كاملشاركة يف  أن أتخذ بعني االعتبار اجلدية اجل

 (6) ؛التعليمية من خالل حتديد أوجه القصور يف برامج التعليم العايل

العايل من   ملؤسسات التعليم الداخلية الكفاءة حتسني هبدف واألكادميي، املؤسسي التقومي إجراءات تطبيق  -
الربامج وأس التنو حيث  التدريس وزايدة  التخصصات مبا يواكب اخلطط  اليب  التنموية ويستجيب ملتطلبات  يع يف 

 (7) سوق العمل.

 
 التعليم عن املسؤولني عشر للوزراء الثاين املؤمتر ورقة حبثية مقدمة يف،  والدولية واإلقليمية العربية واملنظمات العايل التعليم مؤسسات  بني التعاون  وآخرون، الصويف عارف  :(1)

 . 32ص  ، 2009اجملتمع، بريوت،  حاجات ملواكبة العايل التعليم وبرامج خطط وحتديث  تطوير يب حول:العر  الوطن يف العلمي والبحث  العايل
 . 32ص  ، مرجع نفسه: (2)
 . 32ص ، مرجع نفسه :(3)

 . 87ص مرجع سبق ذكره، خرون، آعياد و  جنيب  :(4)

 (5): Omas Mafa,Involving Students in University Governance: Perce ptions of open and distance learning 

students,IOSR Journal of Research & Method in education, Vol 06, Iss 2,USA ,2016,p  50. 
(6): Thierry .M& Luescher-mamashe La, Student Involement in inversity decision-marking good reasons, 

aNewlens, International Journal of leadership in Education, Australia 2011, p18. 

 . 7-5علي إمساعيل، بيار جدعون، مرجع سبق ذكره، ص ص :  (7)
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 (1)  كذلك ميكنها أيضا القيام مبايلي:
 إىل سعيا للوصول ،للجامعات مستقبلية رؤية لتطبيق معايري اجلودة واالعتماد علىخطة:   أية بناء  يعتمد أن  -

 وإقليميا املنافسة حمليا على ابلقدرة  يتمتع خريج إعداد خالل قدرهتا على من وذلك  والتنافسية، التميز مستوى
 تطبيق على وقدرهتا اجلامعة إبجناز األساسي لالعرتاف املعيار  ما يعد اجملتمع، وهو ثقة يكتسب أن  وبوسعه ودوليا،
   ؛اجلودة معايري

 نظرا األمور من أصعب يعترب ما العايل، وهو مالتعلي جودة لضمان  كمعيار:  التدريس هيئة مبستوى االرتقاء  -
 املؤسسي الوضع جودة حتسني ضرورة ذلك من يتطلبه وما األداء جودة على اجلامعة أساتذة حتفيز يشمل إجراء ألنه

 إدارة تسمى ابجلامعة خاصة إدارة وجود خالل من إال حتقيقه ال يتم هيكلته، وهذا وإعادة خالله من يعملون  الذي
 والسياسات؛  التخطيط

 تقييم الطلبة، وهل غرار على تقييمهم فكرة اجلامعة أساتذة تقبل مدى ما أي : اجلامعي األستاذ  تقييم فكرة  -
 خالل من تقييمهم ميكن احلقيقية، وهل كفاءاهتم لتقييم والعلمية العملية االختبارات من سلسلة يف ابلدخول يقبلون 
 ومعارف؛  راتومها قدرات من بذله مت  ما رصد عرب الطلبة

 جزء أن  ظلها األستاذ يف يشعر مغايرة، ثقافة تسود عندما وذلك:  ابجلامعة االنضباط من أعلى مستوى حتقيق -
اجلامعة   موارد بزايدة أيضا هذا كما يرتبط متميزة، تعليمية خدمة له يقدم أن  ينبغي الذي الطالب من أييت مرتبه من

   . التعليميةملية وتفرغهم للع األساتذة دخل حتسن وابلتايل

 (2) كما ميكن أيضا إضافة املقومات التالية: 

عن طريق متابعة تطبيق أهداف وجود رؤية إسرتاتيجية واضحة للجامعة تراعي فيها البيئة الداخلية واخلارجية  -
اجلامعات ورسائلها فهي تقع على عاتق رؤساء اجلامعات وجمالس الكليات واألقسام، من خالل مؤشرات لقياس  
مدى مطابقة رسائلها وأهدافها األكادميية املسطرة، واملراجعة الدورية لكليهما ألهنما تساعدان يف توجيه املسار الذي 

 ينبغي على مجيع العاملني إتباعه سعيا لتطبيقها؛ 
مل فيما : حبيث يرتقي إىل التكاالتوزيع املتوازن للمسؤوليات بني جمالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملستفيدين -

بينهم مبا يضمن الكفاءة والفعالية يف األداء، فالتوزيع املتساوي للمسؤوليات على مستوى اجلامعة العامة يضم: رائسة  
الناحية القانونية   األمناء، إذ أن هذا األخري يعترب من  الكليات واألقسام، جملس  اجلامعة، جمالس  اجلامعة، جملس 

 
 . 50؛48-47إمساعيل سراج الدين، مرجع سبق ذكره، ص ص  :(1)

غزة،    كمة مؤسسات التعليم العايل، جامعة اإلسالمية،عمل بعنوان حو   ةيف ورش حبثية مقدمة ورقة ،مفهوم احلوكمة وسبل تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل: ماجد حممد الفرا، (2)
 . 8-6ص  ، ص 2013مارس 28 يومفلسطني، 
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ول عن رسم السياسات واالسرتاتيجيات والرقابة على اجلامعة، كما يتوىل اختيار  املرجعية العليا للجامعة، فهو املسؤ 
عمداء الكليات والذين بدورهم يشكلون جملس اجلامعة والرقابة املالية وجلب التمويل، إضافة إىل رسم السياسات  

دورية عن سري العمل يف  واالسرتاتيجيات على نطاق ضيق، وتطوير اخلطط اإلسرتاتيجية للجامعة وإعداد التقارير ال
وحداهتم وعماداهتم اليت يديروهنا، ولكن يعاب على بعض أعضاءه هو عدم الوضوح الكايف للمسؤوليات والوصف  

 الوظيفي هلم. 
 (1)ذكره هناك مقومات أخرى ضرورية وهي: قابإلضافة إىل ما سب

املعايي األكاد - الفنيني وجمموعة  التدريسية واملوظفني  اهليئة  الدراسية:  ميأعضاء  واملناهج  أن يكون ية  جيب 
أعضاء اهليئة التدريسية واملوظفني الفنيني والسيما تلك املعنية مباشرة ابلتدريب وإجراء البحوث الدور الرئيسي يف  
حتديد حمتوى املناهج التدريسية، والدرجات العلمية والشهادات ومعايري التعلم، ومعايري التحصيل العلمي للطالب 

وكافة األمور املتعلقة بتقدم الطالب يف الربامج األكادميية. ولتحقيق هذه املسؤولية بشكل فعال جيب أن  والتصنيف
تعطى لكل من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الفنيني املعلومات الكافية واملوارد الالزمة، وأن تكون أحكامهم ختضع 

 للنقد؛ 
من خالل قدرهتم على ممارسة احلوكمة األكادميية    فنيني:املوظفني الالتدريسية و احلرية األكادميية ألعضاء اهليئة   -

 بشكل مستقل يف إدارة التعليم وأحباثهم، مع ضرورة عدم تدخل املسؤولني يف هذه األمور إال يف احلاالت اليت تثبت
 بداع؛  وضوعية واإلني لضمان املعدم الكفاءة األكادميية، وكذا توسيع النطاق حلماية حرية التعبري لدى مجيع املوظف

املوظفني   - بشأن  القرارات  اختاذ  يف  الفنيني  واملوظفني  التدريسية  اهليئة  ألعضاء  األولوية  تكون  أن  جيب 
للمرتشحني األكادمييني:   والتوصية  املقابالت،  إجراء  األساسي يف  الدور  التدريس  هيئة  أن يكون ألعضاء  ينبغي 

لذلك. وابملثل جيب أن يكون املوظفني الفنيون الدور قدي احلوافز  دعم البحوث وتللتعيني األكادميي والعمل على  
األساسي يف إجراء املقابالت للمرتشحني للتعيني يف صفوفها من أجل التقدم يف الوضع األكادميي وتعزيز احلوافز  

 وتدابري اجلودة املهنية؛ 

اء هيئة التدريس من اركة مجيع أعضن اجلامعة ملشمن خالل ضماتوسيع نطاق املشاركة يف احلوكمة املشرتكة:   -
أستاذ حماضر، أستاذ مساعد، أمناء املكتبات لدعم إدارة املوظفني، وكذا القيام بتقدي املشورة بشأن امليزانيات والقيام 

الرؤساء بدور قيادي يف اللجان، واختاذ القرارات اليت تؤثر على عملهم وضمن نطاق اخلربة مبا يف ذلك جلان اختيار 
 اريني؛ واإلد

 
(1) : AFI Higher Education, Op.cit, pp  7 -9.   
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 األدوار اهلامة لكل من االحتادايت العمالية وممثلي اجلمعيات وأعضاء هيئة التدريس يف احلوكمة املشرتكة:   -
اهلياكل التنظيمية للحوكمة املشرتكة ختتلف فيما بني اجلامعات وذلك اعتمادا على التاريخ املؤسسي واملعايري واألعراف  

دارة، كما أن وجود نقابة أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني  ياكل مبجلس اإلوتسمى هذه اهليف العديد من اجلامعات،  
سوف يدمر الزمالة يف عملية احلوكمة من جهة، ومن جهة أخرى إن توفر هذه النقاابت مهم، ألنه من خالهلا تكمل  

ياكل احلوكمة  من النقابة وهبعضها بدال من التنافس مع بعضها. وأما على صعيد الكلية فمن املهم أن دور كل  
 املشرتكة أن يفهم كل منها اآلخر، وليس هناك منوذج واحد للحوكمة املشرتكة جلميع مؤسسات التعليم العايل؛ 

وكاالت االعتماد اإلقليمية ينبغي أن تقدم وكاالت االعتماد الدعم الكامل ملفهوم احلوكمة املشرتكة ومعاييها:   -
جيب أن تضمن إجراءات احلوكمة املشرتكة قابلة للتنفيذ   للجامعات، و يف وضع معايري  واملتخصصة واليت يتمثل دورها

 تكون مكتوبة ومدرجة يف السياسات اجلامعية( ولكن أن متارس يف الواقع. )وليس فقط تضمينها 
 (1)أما حسب عطوة والسيد فقد حدد املقومات)السبل الكفيلة( التالية:

يق تنمية اجلودة أن تنجح بدون وجود القيادات اإلدارية  تنشد حتقحلوكمة    ن: ال ميك الفعالةالقيادة اإلدارية   - 
الفعالة اليت تتبىن أهداف اجلامعة وتكون قادرة على فهمها وتنفيذها ابلشكل الصحيح. وألنه مل يعد ينظر لإلدارة 

وإمنا أعيدت صياغ اعلى أهنا "عملية إجناز األعمال عن طريق اآلخرين فقط"  إلدارة يف  ة تعريفها ليشري إىل أن 
للمجتمع، تعين عملية التحكم يف املوارد املتاحة يف جمتمع ما، وذلك بقصد تقدير مستوى معيشي  املستوى الكلي  

أفضل، لذا أصبح لكيفية اختيار القيادات اإلدارية أتثري على فعالية اإلدارة وبراجمها املختلفة، فمن املفرتض أن يكون 
قيادات اإلدارية، اليت تسعى إىل حتقيق الكفاءة يف أدائها ن األساسيني الختيارات الاءة واخلربة مها املعياريعنصرا الكف

ملهامها، ودون تغليب لبعض االعتبارات األخرى كالوالء السياسي، أو االعتبارات الشخصية، وميكن تصور عدة 
لعالية والقدرة على حتمل  بينها: الكفاءة الشخصية امواصفات جيب أن تتوفر يف القيادة لكي تتحقق احلوكمة، ومن 

املسؤولية ومعاجلة املشكالت والتعامل مع اآلخرين، والوالء والقناعة ألهداف اجلامعة، مع وجود رغبة حقيقة يف أداء  
العمل وليس جمرد رغبة يف حتقيق أهداف ومكاسب شخصية نتيجة تويل املناصب القيادية، وكذا القدرة على كسب  

قبل املؤسسات التشريعية يف الدولة، يف ظل وجود تفاهم    عامة من قبل اجملتمع، ومندعم واحلصول على الثقة الال
مشرتك بني القيادات يف املواقع املختلفة، ويلعب أسلوب اختيار القيادات والتنسيق فيما بينها واالستمرار يف تدريبها  

 وتطويرها دورا مهما يف هذا الشأن. 
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داخل حتقيق أية سياسات عامة يف جمال التنمية اإلدارية وما رئيسا من م يعترب مدخال :كل اإلداريةإصالح اهليا  -
 يتبع ذلك من تنمية شاملة يف اجملتمع ككل؛ 

وذلك إبعادة هيكلة اجلامعة من خالل اإلدارة الرقابية اليت يتمثل دورها يف مكافحة    إصالح اهلياكل الرقابية:  -
تطوير   من خالل  من  الفساد  ميكنها  مبا  و التشريعات  بشكل كامل  دورها  احملاسبة،  ممارسة  سرعة  وحيقق  مستقل 

 والعقاب للردع، والتقوي؛ 
: أصبحت قضااي الشفافية، والتصرف بشكل أخالقي يف األداء اإلداري الشفافية الكاملة يف العمل اإلداري   -

ذا األداء من انعكاسات تمع الدويل، وذلك ملا هلبصورة عامة ويف األداء اإلداري للدولة بصورة خاصة تشغل ابل اجمل
 ؛ ب برية على مصادر وحياة الشعو ك
: حبيث جيب حتديد رؤية ورسالة ملا نود القيام به مع مراعاة الشمولية يف سياسيات وبرامج التخطيط التخطيط  -

 العناصر البشرية الالزمة. واالستفادة من الربامج الناجحة يف هذا اجملال، واالهتمام إبعداد وأتهيل 
إلطار املؤسسي حلوكمة اجلامعات، وحىت يكون تطبيقها فعاال، فال بد أيضا من العمل إرسال ا  ولكي يتم

 (1)  :يأوال على توفري ما يل

 : حيث يكون للضوابط الداخلية حلوكمة النظام التعليمي ومؤسساته أثر ملموس توفي إطار تشريعي للحوكمة -
 تشكيل اختصاصاتواللوائح وعلى رأسها تشريعات الالمركزية و   فالبد من توفري وتفعيل جمموعة من التشريعاتوفعال  

 جملس األمناء؛ 
 يتم إصالح اإلدارات واألجهزة اليت أصبحت دون كفاءة املطلوبة مع وجود البريوقراطية إصالح اإلدارة وحتسينها: -

هذه األجهزة ابنتظام  الداخلي يف تلك األجهزة مع تبسيطها، وتقييم أداء  عن طريق التنسيق بني إجراءات العمل  
اما وتنفيذ إجراءات لتحسني األداء الضعيف فورا وبشكل شامل يف اجلهات اليت حتتاج  طبقا ملعايري واضحة وحمددة مت

سني أساليب اإلدارة إليها. أما ابلنسبة لتحسني اإلدارة فيتم من خالل توظيف املؤهلني وذوي التكوين الكفء، وحت 
قية تكون الكفاءة واالنتخاب  لية، ووضع نظام رقايب حمكم، وإنشاء نظام فعال للرت عن طريق تطوير األنظمة الداخ

 أساسا له، ووضوح خطوط السلطة واملسؤولية، والتخطيط االسرتاتيجي لعمل اجلامعة؛ 
وجود آليات للمشاركة ويتم ذلك عن طريق  : يتطلب إنشاء اإلطار املؤسسي للحوكمة  إنشاء آليات للمشاركة -

ولوائح جديدة بدال منها تساعد على تفعيل املشاركة  ري من القوانني واللوائح املوجودة أو وضع قوانني  إصالح الكث
وتقلل من مركزية اإلدارة القاصية للمجتمع وللمهتمني وأصحاب املصاحل، وحىت ميكن ضمان عمل هذا اإلطار جبدية  
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اإلطار ويف عملية وضع خمتلف السياسات    يكون لدى املواطنني الفرصة للمشاركة يف تشكيل هذافإنه جيب أن  
 العمليات التشريعية؛ احلكومية و 

 وذلك عن طريق ربط املناهج ابلبيئة، ووضع خطوة لتطويرها؛  تطوير املناهج: -
ر أداء العاملني احلاليني وإكساب : وذلك من خالل اختيار ذوي الكفاءة والتميز، وتطويتطوير املوارد البشرية -

وتنمية روح الرقابة الذاتية، وإتباع أساليب الشفافية  بني العمل وفق مهارات ومعايري اجلودة التعليمية،  العاملني املرتق
 يف العمل؛ 

ويتم عن طريق إنشاء قاعدة معلومات متكاملة للجامعة، وربط هذه األخرية بشبكة واحدة،   تفعيل التكنولوجيا: -
 حلماية؛ معة، ودعم أمن املعلومات وسريهتا من خالل برامج اوتوفري املناهج الدراسية إلكرتونيا على موقع اجلا

 : وتتم من خالل ختطيط نظام موثق للعمل ابجلامعة وتصميم خطة زمنية لالعتماد. تنافسية اجلودة واالعتماد  -

 مناذج دولية جلامعات يف جمال احلوكمة:  5.3
 وهم:  عات يف جمموعة من الدولالعنصر سيتم عرض بعض األنظمة املتعلقة حبوكمة اجلام من خالل هذا 

   حوكمة اجلامعات يف فرنسا: 1.5.3
  توتدار اجلامعا م،  1200تعد فرنسا من أقدم الدول احتضاان للجامعات، حيث أنشأت هبا أقدم جامعة  

  م،1968  هبا أبنظمة وقوانني مرت بعدد من التحوالت والتغريات، لعل من أبرزها ما يعرف بقانون توجيه التعليم العايل
 الذي أعاد تعريف اجلامعات أبهنا مؤسسات ذات طابع علمي وثقايف تقوم على ثالث مبادئ: و 

 التعليمية واالستقاللية مدير، إدارة ويقودها لسجم يديرها حيث االستقاللية اإلدارية أنواع، ثالثة وهي:  االستقاللية  -
 ومن اخلاصة املالية املوارد ميزانيتها من تقر اليت ليةاامل واالستقاللية طالهبا، تقييم وطرق التعليمية براجمها حتدد اليت
 ؛ احلكومة دعم

 ؛ وشخصيات خارجية والطالب املوظفني ومبشاركة دميقراطية، بطريقة التعليمية املؤسسات تدار حيث ة:املشارك  -
 الفرنسية على اجلامعات حوكمة وتقوم،  الواحد املسار يف ختصصات عدة جتمع حيث :التخصصات  تعدد -

شرح لكل    ي. وفيما يلوحمددة خاصة ومهام  جهات  داخلي ولكل منهما  والثاين خارجي، األول :رئيسيني حموريني
 (1) واحدة على حدى:

 

 

 
العايل،    :(1) التعليم  التعليم اجلامعيمركز البحوث والدراسات يف  العربية السعودية،    ،62د  العد  نشرية علمية،  ،: حوكمة اجلامعات يف فرنسا قراءات خمتارة يف    شعبان، اململكة 
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 :  للجامعات  اخلارجية احلوكمة 1.1.5.3
 ثالث جهات رئيسية: هي اجلهات اإلشرافية والرقابية، اجلهات االستشارية، جهات التقييم  إىل وتنقسم

رسم   يف دورها والبحث العلمي، ويرتكز العايل والتعليم  الوطنية  الرتبية مهمة اإلشراف والرقابة وزارة ويتوىل  والتقوي،
 بدور الرقابة ويقوم م.التعلي وتطوير إىل تنمية إضافة  للجميع،  التعليم توافر فرصة ضمان  هبدف سياسات احلكومة

أما اجلهات االستشارية هتتم بتقدي االستشارة   .التابعة للوزارة العلمي والبحث لإلدارة والتعليم العامة الرقابة هيئة
   وتتكون من:

 العلمي الطابع ذات اجلهات احلكومية بتمثيل اجمللس هذا : ويقومالعلمي والبحث العايل الوطين للتعليم اجمللس  -
ملصاحل الوطنية التعليمية هنية من جهة واوالثقافية وامل التعليمية الوطنية جهة، واملصاحل من اجلامعات أي والثقايف واملهين

والثقافية الكربى من جهة أخرى. كما تقوم احلكومة ابستشارة اجمللس يف كل ما خيص التعليم العايل، وكذلك دوره 
دراء  عضو من م  68األحكام التأديبية اليت تصدرها مؤسسات التعليم العايل، ويبلغ عدد أعضاء اجمللس    إىليف النظر  

تدريس والباحثني وطالب التعليم العايل، ابإلضافة إىل وزير الرتبية والتعليم العايل والبحث  وأعضاء هيئة الاجلامعات 
 ؛ العلمي )رئيس اجمللس(

: متثل مصاحل التعليم العايل لدى الوزارة وجتمع يف عضويتها مدراء اجلامعات مؤمتر رؤساء املؤسسات التعليمية   -
 ؛ واملعاهد الفرنسية، واملدراس

 خيتص مبصاحل اجلامعات على وجه اخلصوص.  مؤمتر مدراء اجلامعات: -
وهي جهة مستقلة تصدر   التعليم،أما جهات التقييم والتقوي: فتختص بتقييم وتقوي العملية التعليمية والبحثية يف  

 ا. ثرها احلكومة ميزانية سنوية هلتقارير دورية تقيم فيها خمتلف املؤسسات التعليمية، وختصص على إ
 احلوكمة الداخلية للجامعات: 2.1.5.3

اإلدارية   العامة لشؤون  العلمي، اإلدارة  اجلامعة، وجملس اإلدارة، اجمللس  تتقامسها مع أربع جهات: مدير 
 (1) : واملالية، ولكل منها صالحيات حمددة، وسوف يتم التفصيل يف كل منهم

جلامعة، يعني  رة، ويتمتع مبعظم السلطات التنفيذية يف ا: يقوم بتمثيل اجلامعة ورائسة جملس اإلدامدير اجلامعة  -
 ؛ تشرتط اجلنسية الفرنسية للمنصب  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وال 04أغلب أعضاء جملس اإلدارة ملدة 

 زانية واعتماد احلساابت النهائية، كما : فيكمن دوره يف حتديد سياسة اجلامعة والتصويت على امليجملس اإلدارة  -
 عضو يتم  40-20د االتفاقيات اليت وقعها مدير اجلامعة، ويقرر التنظيمات الداخلية للجامعة، ويتكون من تميع
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 ؛أعضاء من طالب  6-4موظفني اإلداريني،    6-4عضو هيئة التدريس والباحثني،    16-8توزيعهم على النحو التايل: من
العلمي  - وجلنة:  اجمللس  العلمي  البحث  جلنة  أعضاء  من  و   فيتكون  رئيسه  يعني  اجلامعية،  واحلياة  ه انئبالتأهيل 

ومن أبرز مهامه التوصية حول سياسة التعليم يف اجلامعة أو البحث العلمي، ويتضمن اجمللس جلنة أتديبية   ابالنتخاب،
 : بتوزيع امليزانية املخصصة للبحث العلميوأخرى لقضااي التوظيف واالنتداب والرتقيات، وتقوم جلنة البحث العلمي 

من   وتتكون  اإلدارة،  أقره جملس  ملا  بني    40-20وفقا  موزعني  التدريس،    %80-60عضو  طالب   %15-10هيئة 
 الشخصيات األكادميية خارج اجلامعة.  %30-10الدكتوراه املسجلني يف اجلامعة،

اجل احلياة  ما خيص  وكل  الدراسية  الربامج  استشارهتا حول  تتم  استشارية  تعترب جهة  التأهيل  جلنة  امعية أما 
اإلداريني  %15-10عضو التدريس والطالب ابملناصفة،   %80-75عضو توزع على النحو التايل:  40-20وتتكون من  

عليم العام. وحيضر جلسات تلك اللجان الشخصيات اخلارجية ويكون واحد على األقل من الت %15-10والعمال، 
 ي عضويتها ابنتهاء فرتة جملس اإلدارة. مدير املركز اإلقليمي لألعمال اجلامعية والدراسية، كما تنته

فيعني مدير اإلدارة بقرار مشرتك من وزير التعليم ووزير امليزانية، وذلك   اإلدارة العامة لشؤون اإلدارية واملالية:  -
مدير اجلامعة، وهو عضو يف جملس إدارة اجلامعة ويقوم حتت إشراف مدير اجلامعة ابملهام املالية  قبل   برتشح من

كما تشتمل اجلامعات الفرنسية على عدد من الكليات أصبحت تعرف اآلن ابلوحدات التأهيلية والبحثية   رية. واإلدا
صية اجمللس العلمي وتضم أقسام ومراكز حبوث واملدارس واملعاهد، وتنشأ هذه الكليات بقرار من جملس اإلدارة بعد تو 

امعات تنشأ بقرار من وزير الرتبية والتعليم العايل والبحث ويديرها جملس اإلدارة. أما اجملالس واملعاهد التابعة للج
ير،  دير تلك املعاهد واملدراس إدارة منتخبة، أما مديرها يعني من قبل الوز العلمي بتوصية من جملس إدارة اجلامعة، وي

نسية، أما األقسام  تشرتط اجلنسية الفر   سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وال   05وجملس اإلدارة يف املعاهد ينتخب ملدة  
   األكادميية فتنشأ بقرار من جملس إدارة اجلامعة بعد توصية من اجمللس العلمي.

ومبقارنتها مع النماذج النظرية سالفة الذكر، جند  ما يالحظ من مناذج احلوكمة املتبعة يف اجلامعات الفرنسية  
من خالل إشراك عدة أطراف ولكل منها دور   أن عند تطبيق احلوكمة يف اجلامعة فقد اعتمد على النموذج التعاوين

البريوقراطي، مما يؤكد أنه ال يوجد  معني يسعى إىل حتقيقها يف ظل احرتام الطرف اآلخر، وهذا ما يربزه النموذج  
ج واحد لتطبيق حوكمة اجلامعات، إمنا ميكن ألي جامعة أن تدمج بني النماذج املختلفة لتكون النموذج املناسب  منوذ 

 لح لتطبيقه فيها. والذي يص
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   :حوكمة اجلامعات يف أملانيا  2.5.3
 حكومية، يف أملانيا ثالث أنواع من مؤسسات التأهيل األكادميي واملهين وهي: جامعات وكليات يوجد

 اإلنرتنت، طريق عن الدراسة األملانية برامج اجلامعات بعض  تقدم التعاونية. كما خاصة، اجلامعات وكليات وجامعات
 ملمًّا النظامية ويكون  اإلقامة شروط  وحيقق يف أملانيا من يسكن لكل التعليم احلكومية  والكليات امعاتوتتيح اجل

بعضها  ويقدم القبول، يف شروطها وللجامعات اخلاصة .املطلوبة  الدراسية للمهارات واملؤهالت وممتلًكا األملانية ابللغة
إىل  األوروبية التعاون  برامج يف الطلبة الزائرين من كثري وحلاجة يبورو األ يف االحتاد اإلجنليزية لشيوعها ابللغة الربامج
      30كلية فنون و56جامعة علوم تطبيقية و 221ومية وجامعة حك100هبا. وتوجد يف أملانيا حوايل أكثر من  الدراسة

اجلامعات   بعض يف ارساجلامعات األملانية هي تلك اليت مت يف املمارسة احلوكمة مظاهر . ومن أهم*جامعة تعاونية 
 اجلامعات، جامعات  يف احلوكمة وطنية، هيكلة سياسات وإسرتاتيجيات إىل: احلوكمة تقسيم وميكن، (1) األوروبية

 يف التدريس هيئة اإلضايف للجامعات والكليات، أعضاء أو اخلاص مباشرة، التمويل من احلكومة ممولة وكليات 
 (2) :فيمايلي إبجياز  العناصره هذ من لكل عرضتوسن. اجلامعات والكليات 

فيها،   العايل الرئيسية للتعليم التوجهات : هتتم أملانيا ابلتخطيط بعيد املدى وحتديدسياسات واسرتاتيجيات وطنية   -
 يف الدعم احلكومي زايدة هي فيها الرئيسية واملظاهر  .العايل التعليم لتمويل حمددة تطبيق سياسات عليها ويغلب

 وتنويع احلكومي ابإلنتاجية، الدعم وربط املالية، عطاء اجلامعات سلطات أكثر يف إدارة مواردهاإو  التعليم العايل
ومن ضمن سياساهتا إعطاء   .الدولة  يف احمللية الصناعة واحلكومات األحباث مع شراكة ذلك مبا يف التمويل مصادر

نح اجلامعات سلطات أكثر يف تنظيم وإدارة  األولوية لعمل توازن بني إسهام اجلنسني، وتوزيع الفئات العمرية. وم
م العايل: ممارسة السلطة الرمسية أو غري الرمسية ضمن القواعد احلوكمة يف جمال التعلي أعضاء هيئة التدريس. كما تكون 

 والقوانني واللوائح اليت حتدد حقوق ومسؤوليات أو واجبات كل العاملني ابجلامعة أو املعنيني. 
الوضع النظامي لكل أو ألغلب األنظمة واملراسيم بشأن مؤسسات التعليم العايل   :اجلامعات يف احلوكمة هيكلة -

واجلامعات تنص على أهنا تتمتع ابلصالحيات الداخلية املطلقة، وهذه احلرية تقع ضمن أنظمة احملاسبة واملراجعة 
يف حوكمة اجلامعات حتدد   ما النصوصالوطنية اليت هتدف إىل بناء الثقة بني مؤسسات التعليم العايل واجملتمع. وأ

مسؤولياهتا حنو اجملتمع والدولة تقريبا مبا يشبه املؤسسات الوطنية اخلاصة، وهنا رئيس اجلامعة هو املسؤول عن وضع  

 
 بشهادة هذه اجلامعات برامج معظم وتنتهي املهين، األكادميي والتعليم التعليم بني جيمع جامعي تعليم اخلاص، فهي والقطاع احلكومة بني هنا التعاونية: والتعاون والكليات جلامعاتا  *

 البكالوريوس. 

  ،2014 حمرم، اململكة العربية السعودية،  ، 67نشرية علمية، العدد ،حوكمة اجلامعات يف املانيا :قراءات خمتارة يف التعليم اجلامعيركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل، م  :(1)
 . 1 ص 

   . 4-2 ص ص  ،نفسهمرجع : (2)
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االسرتاتيجيات واخلطط التطويرية للجامعة، ويكون اجلزء األكادميي يف اجلامعة صاحب القرار، وتزداد التوجهات يف 
إسهأملانيا إىل وأولياء األمور واخلرجيني  رفع  العايل من ممولني وموظفني ورجال األعمال وطلبة  املعنيني ابلتعليم  ام 

والقطاع العام من احلكومة الفيدرالية أو الوالية احمللية، وأغلب إسهامات اجلهات األخرى يف مواقع استشارية أو 
سة التعليمية، وضمان ممارستها لدورها بقرارات لحة املؤسإشرافية، واهلدف من اإلسهام الداخلي هو احلفاظ على مص 

 املؤسسة ابلقوانني الوطنية الفدرالية واحمللية.  والتزامداخلية ووجود معايري حماسبية معتمدة، 
: ميكن التمييز بني اجلامعات املمولة كليا يف أملانيا وأورواب مبعامل جامعات وكليات ممولة من احلكومة مباشرة  -

 تزام بعملية متماثلة يف توزيع متويل احلكومة ويف حتديد أهدافه وجمالت صرفه، كما تستخدم عالقة نها: االلحمددة م
بني اإلنتاجية العددية والنوعية يف تدريس وتعليم وتدريب الطلبة املواطنني واألوروبيني أحياان، ويكون مقدار اإلسهام  

اجلامعات بعقود  أما متويل  ط  مع احلكومة ترب  احلكومي يف متويل  العقود،  اجلامعات أبهداف حمددة يف هذه  أداء 
 البحث العلمي فإنه خيضع إىل التنافس بني اجلامعات للربامج واملشروعات البحثية. 

: أغلب املصادر اخلاصة اليت تعتمد عليها اجلامعات هي:  التمويل اخلاص أو اإلضايف للجامعات والكليات  -
سات خاصة وعوائد الشراكات واالستثمارات بني بعض اجلامعات والكليات  ؤساهلبات والتربعات من أفراد أو م 

والقطاع اخلاص يف املشروعات البحثية والدراسات االستشارية والنشاطات التدريبية أو الربامج اخلاصة والرسوم اليت 
ربامج اإلضافية املوجهة  التتقاضها اجلامعات من الطلبة األجانب وفئات حمددة من الطلبة املواطنني وبرامج التدريب و 

 لقطاعات حمددة. 
: ترتاوح الدول بني منح احلرية كاملة للجامعة يف التوظيف وحتديد  أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات والكليات  -

معايري التقوي والفصل أو التنسيق مع احلكومة أو السلطة احمللية يف مقر اجلامعة يف حتديد أو تطبيق هذه السياسات  
بية األكثر حتفظا يف هذا السياق مما هو ممارس يف الوالايت املتحدة األمريكية،  و ور ام، تعد اجلامعات األع  وبشكل

كما أنه يوجد توجه إىل أن تكون عقود أعضاء هيئة التدريس مع اجلامعات أكثر مرونة لصاحل اجلامعات. أما فيما  
التنفيذية أو التشريعية يف الدولة يضمن مرونة حمدودة  ت  خيص حتديد الرواتب فإنه يطبق سلم رواتب مركزي تقره اجلها 

للتميز بني أعضاء هيئة التدريس يف الدولة الواحدة وفيما بينهم يف اجلامعة نفسها، وتقوم السلطات املركزية بتحديد 
 سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس، أما مهامهم ومعايري تقوي أدائهم فتختلف من جامعة إىل أخرى. 

كن القول إن أملانيا ابلرغم أن تعليمها العام والعايل غري مركزي إال أهنا حتتفظ بتعليم عايل ذي خري ميويف األ
خصائص متيزه عن غريه، وتعمل على حوكمة أنظمته الفيدرالية واحمللية، كما يعد من أنظمة التعليم املتقدمة يف دول  
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للجا  أن  إذ  واملنافسة عامليا.  األورويب  ااالحتاد  مع  ألملانمعات  والشراكة  والتقنية  واإلبداع  الصناعة  إسهامات يف  ية 
 القطاع اخلاص وتعمل على تنويع التمويل.

هنا اجلامعة يف أملانيا مل ختتار منوذج حمدد لتطبيق احلوكمة وإمنا عملت على بناء منوذج خاص هبا وحمدد للعناصر      
األطراف املسؤولة وصالحياهتا، كما أهنا مل تتخلى  د فيه  صر حيداألساسية للحوكمة لضمان فعاليته، حيث أن كل عن

 عن دعم احلكومة يف متويل اجلامعات احلكومية ابلرغم من الصالحيات املمنوحة هلا. 
   :حوكمة اجلامعات يف الصني 3.5.3

لكليات  مليون طالب وطالبة يف اجلامعات وا  30تعد الصني أكرب جمتمع أكادميي يف العامل، حيث يدرس به أكثر من  
عددها   يبلغ  واليت  من  الصينية  املاجستري،    2600أكثر  البكالوريوس،  درجات  فيها  وتقدم  عايل  تعليم  مؤسسة 

واملتابعة وتنفيذ األنظمة احلكومية بشأن    ف اإلشراوتقوم وزارة التعليم يف الصني بدور فعال وحيوي يف  .والدكتوراه
يف النمو االقتصادي والتقدم العلمي    اسرتاتيجياذي بدوره لعب دورا  املسائل املتعلقة ابلتعليم العايل يف الصني، وال

  (1) والتنمية االجتماعية يف الصني، ويسعى إىل حتقيق األهداف التالية:
االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط إلصالح التعليم والتنمية ووضع األنظمة واللوائح ذات الصلة واإلشراف وضع    -

 ؛ على تنفيذها
ليم العايل وإصالحه، وتعميق النظام اإلداري للجامعات وترسيخه حتت إشراف مباشر من وزارة وير التعتوجيه تط -

 ؛ وإعادة تسميتها وإلغائها التعليم، وإنشاء وتعديل مؤسسات التعليم العايل 
 ؛ الطالب ابجلامعات  اللتحاقإدارة االمتحان الوطين اخلاص ابلقبول يف اجلامعات، وإدارة السجالت  -
نظام    - وتطوير  االجتماعية  والعلوم  والفلسفة  الطبيعية  العلوم  العايل يف  التعليم  مؤسسات  وتوجيه حبوث  ختطيط 

، تعزيز التكامل بني قطاع البحوث العلمية والصناعة. ولذا أصبحت اجلامعات  االبتكار الوطين يف العلوم والتكنولوجيا
املكانة األوىل الستقطاب   2012امعات يف الصني عام  يف الصني وجهة رئيسية للطالب الدوليني، حيث حققت اجل

العامل، إذ   املستوى  الثالثة يف استقطاهبم على  املرتبة  اجلامعات  الطالب األجانب يف آسيا، كما صنفت يف  تقسم 
الصناعة والعمل، وجامعات تديرها املقاطعات،    وزارةاحلكومية يف الصني إىل عدة فئات هي: جامعات تشرف عليها  

من اجلامعات تشرف عليها حكومة    ة، والفئة األخري عات أخرى تشرف عليها املناطق ذات االستقالل الذايت وجام
 البلدايت ابإلضافة إىل اجلامعات اخلاصة. 

 
،  2014شوال،  اململكة العربية السعودية،،  64 ، نشرية علمية، العددحوكمة اجلامعات يف الصني  :لتعليم اجلامعيقراءات خمتارة يف امركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل،  :  (1)

 .2-1ص ص 
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التعليم العايل يف الصني فقد مر ابلعديد من اإلصالحات كان له دور مهم يف زايدة صالحيات اجلامعات    وأما
  الشؤون األكادميية، واإلدارية والبحثية ومنها:  والكليات يف الصني خصوصا يف

 ؛ إاتحة الفرص للجامعات والكليات الختيار خططها التعليمية ومناهجها -
ات مزيدا من الصالحيات لقبول املشاريع والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والتطوير  إعطاء اجلامعات والكلي  -

 ؛ التدريس والبحث العلميني واإلنتاج الصناعي التقين من خالل إنشاء كيان علمي يتمحور حول
 ؛ اقرتاح التعيني واإلعفاء لوكالء اجلامعات والعمداء واملناصب األكادميية واإلدارية األخرى -
اجلامعات، وأعضاء اجملالس العليا  كما  - العليا يف  الصينية بصالحيات تعيني أصحاب املناصب  حتتفظ احلكومة 

وزارة التعليم يف الصني الكيان املسؤول عن اإلشراف على اجلامعات من خالل متابعة للجامعات الصينية، كما تعد 
 ؛ األنظمة واللوائح على مؤسسات التعليم العايل

املسؤولية الكاملة عن توزيع رأس املال بشكل استشاري يف مشاريع اجلامعة وإدارة امليزانية السنوية املخصصة حتمل    -
 لجامعات هبدف تطوير التبادل الدويل. من الدولة وتفويض الصالحية ل

كانة  وسوف يتم تقدي أبرز منوذجني خمتارين بني اجلامعات احلكومية الصينية وحوكمتها، واللتان حتتالن م 
 مرموقة وفقا للتصنيف األكادميي للجامعات عالية املستوى. 

   :جامعة بكني  1.3.5.3

دارة العليا للتعليم عامة يف بكني وكانت متثل اإل، كأول جامعة حكومية حبثية 1898أنشأت اجلامعة عام  
، أصبحت مركزا للفكر والثقافة الصينية، وحتتل جامعة بكني املرتبة 1920يف الصني منذ بداية أتسيسها وحبلول عام 

ا  عاملي  48الرتبة    احتلتميز  األوىل يف تصنيف اجلامعات على املستوى الوطين، أما وفقا لتصنيف الدويل للجامعات ات
معهد، وتقدم درجة   12كلية و20وتتكون هذه اجلامعة من  ، QS عامليا وفقا للتصنيف الدويل للجامعات 57رتبة وال

قسما، كما تعد من اجلامعات الرائدة يف جمال البحث والتدريس، وقد   92 لالبكالوريوس والدراسات العليا من خال 
واإلدارة، كما    االقتصاداالجتماعية،  لتطبيقية، اهلندسية، الطب،  العلمية التالية: العلوم ا  متيزت اجلامعة يف اجملاالت 

من املراكز البحثية يف التخصصات العلمية املختلفة وتضم اجلامعة مكتبة وهي األضخم يف   216حتتضن اجلامعة  
لذي ري احلزب، وجملس اجلامعة واآسيا. وتقوم احلوكمة يف هذه اجلامعة على هيكل إدارة مكون من الرئيس وسكرت

تكون من نواب الرئيس واالستشاريني اإلداريني وأعضاء من جملس هيئة التدريس وأعضاء  يرأسه سكرتري احلزب، وي
كادميية لشؤون األلمن جملس عمداء الكليات األكادميية وممثلي الطالب. كما تتوزع صالحيات التخطيط والتنفيذ  

التدريس، واملالية  وشؤون أعضاء هيئة  اإلدارية  ل  والشؤون  املالية  البحثية، مثل واستثمار األصول  والشؤون  لجامعة 
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استقطاب الباحثني والتعاون مع الصناعة بني رئيس اجلامعة وإدارهتا ونواب الرئيس واملستشارين اإلداريني وجملس  
  (1) أعضاء هيئة التدريس وجملس عمداء الكليات األكادميية وممثلي الطالب.

   : نججامعة شاجنهاي جياو تو  2.3.5.3

معهد   26كلية ابإلضافية إىل    28وتتكون اجلامعة من    1896هي جامعة حبثية حكومية أتسست عام  
ختصص  202برانجما يف مرحلة املاجستري،  250برانجما أكادمييا يف مرحلة البكالوريوس و 62كادمييا، وتقدم اجلامعة أ

مايلي: الطب،  ويشمل التخصص يف كليات اجلامعة  مركز للبحوث اهلندسية الوطنية،  11يف الدكتوراه، ابإلضافة إىل  
اهلندسة، العلوم، تقنية املعلومات، الصيدلة، القانون، االقتصاد، اإلدارة والتمويل، اللغات األجنبية، الكيمياء، العلوم 

رتبة الثانية مستشفى/مركز طيب، وحتتل امل12وم البيئة، كما حتتوي اجلامعة أيضا على اإلنسانية، الفيزايء، الزراعة، العل
جامعة دولية. كما سعت اجلامعة إىل   300شنجهاي. يف حني تصنيف اتميز وضعها من بني أفضل    وفقا لتصنيف

دكتوراه من اجلامعات    اخلرباء الدوليني والذين حيملون درجة  استقطاب  حتسني اجلودة األكادميية يف جوانب أمهها:
ة التدريس على املشاركة الدولية، تطوير منظومة التعليم الدويل  ذات املستوى العاملي املرموق، تشجيع أعضاء هيئ

 ة األجانب الدراسني ابجلامعة وتعزيز برامج التعاون الدويل لتوسيع أفاق الطالب األكادميية. للطلب

داري مكون من رئيس اجلامعة وسكرتري احلزب، ووكالء اجلامعة  وتقوم احلوكمة يف هذه اجلامعة على هيكل إ
: عمداء الكليات ورؤساء األقسام ومدراء املراكز البحثية، كبار اإلداريني واملوظفني يف أقسام اجلامعة  12  وعددهم 

د السلطة املختلفة، حيث أن رئيس اجلامعة يقع على عاتقه املسؤولية الكاملة للجامعة كممثل قانوين هلا، كما يع
إذ أن نظام اجلامعة يسمح لوكالء اجلامعة مبشاركة رئيس العليا التنفيذية يف اجلامعة، ويتم تعينه من قبل احلكومة،  

سلطة واملسؤوليات اخلاصة بتنفيذ السياسات وتطبيق القرارات اليت يقرها جملس اجلامعة واخلاصة ابلشؤون  اجلامعة يف ال
واإلدارية   والبحثية  مراجعة خمتلف  األكادميية  اجمللس مبسؤوليات  يقوم  األخرى، كما  اجلامعية  السياسات  والقضااي 

 ( 2) ة.ية واإلدارية الرئيساخلاصة ابلتطوير اجلامعي ووضع املعايري األكادميية والبحثي
يف األخري فقد قامت احلكومة الصينية خالل العقود الثالث املاضية بسلسلة من اجلوانب التطويرية واجلوهرية  

رونة واإلصالحات اهليكلية، واليت أدت إىل يف التعليم العايل من أجل إعطاء مسؤوليات التعليم العايل مزيدا من امل
كان من أبرز معامل التحول الكبري والبارز يف منوذج املركزية املباشرة  متيز التجربة الصينية يف التعليم العايل وحوكمته، و 

والكليات   اجلامعات  إىل  الوزارة  من  الصالحيات  وحتول  فقط،  اإلشرايف  اجلانب  على  اقتصارها  إىل  احلكومة  من 
مدراء اجلامعات    االهتمام جبوانب احملاسبة واملساءلة واحتفاظ الدولة بسلطة تعيني  االعتباراألقسام مع األخذ يف  و 

 
   . 2-1ص ص  ، مرجع سبق ذكره،حوكمة اجلامعات يف الصني  :قراءات خمتارة يف التعليم اجلامعيمركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل،  :(1)

 . 3ص مرجع نفسه،  :(2)
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من   ابالستفادةوأعضاء اجملالس العليا ومتثل تلك املنظومة منوذجا إجيابيا للتحول التدرجيي يف تفويض الصالحيات  
 (1)ول املتقدمة يف أمريكا وأورواب.التجارب العلمية واملمارسات املثلى جلامعات الد

النموذج نوع  أن  اجلامعات  حيث  ا  حلوكمة  النموذج  ومشاركة ثالث  املعتمد هو  تفاعل  من خالل  لتعاوين 
 احلزب، وكالء اجلامعة، حيث لكل منهم مهام معينة.  وسكرتريأطراف: رئيس اجلامعة، 

   :حوكمة اجلامعات يف كندا 4.5.3
كانت    2015ففي عام    OECDرم العايل وفقا لتقاري أعطت أمهية كبرية للتعليتعد كندا من بني الدول اليت

جامعة وكلية موزعة يف  319الدولة األعلى يف اإلنفاق على التعليم اجلامعي، ويبلغ عدد اجلامعات يف كندا حوايل  
دد أعضاء هيئة  مليون طالب وطالبة، ويبلغ ع1.7مقاطعات وثالث أقاليم، ويدرس يف هذه اجلامعات حوايل   10

ألف شخص، كما يقدر رأس املال املخصص للجامعات   46جلني يف التعليم العايل الكندي أكثر من  التدريس املس
مليار    13.4حوال    2014مليار دوالر، يف حني بلغ رأس املال املخصص لألنشطة البحثية عام   30الكندية حوايل  

 دوالر. 
والتطبيقية اجلوانب البحثية    مميز، حيث تركز اجلامعات بشكل كبري على  أما منط التعليم العايل يف كندا فهو منط

كما متتاز اجلامعات أبهنا حكومية ابلكامل حىت السنوات القليلة املاضية، أما الكليات واجلامعات اخلاصة فكانت 
مع تطبيق معايري عالية  حمدودة مقارنة بنظريهتا احلكومية، وتتبع اجلامعات احلكومية الكندية أساليب تعليمية متطورة

متطلبات وشروط القبول مرتفعة وخاصة يف برامج املاجستري والدكتوراه عن   يف التدريس والبحث العلمي، حيث أن
غريها من الدول مثل أمريكا وبريطانيا، أسرتاليا، ويتطلب القبول يف اجلامعات الكندية اجتياز االختبارات احملددة  

 (2) مج األكادميية فيها.لف ابختالف مستوى املؤسسة التعليمية ونوعها، وطبيعة الربامن قبل كل جامعة، واليت ختت
والتمويل هلذه  الدراسة  متنوعة وفقا لطبيعة ودرجة ومدة  التعليم هبا فهي  فيما خيض طبيعة مؤسسات  أما 

اع مؤسسات التعليم  املؤسسات، وحسب مركز املعلومات الكندي للواثئق أو الشهادات الدولية فقد صنف املركز أنو 
إىل الفرعية يف كندا  وتقسيماهتا  العليا العايل  الدراسات  فيها  مبا  العلمية  للدرجات  املاحنة  اجلامعات  أنواع:   ثالث 

للماجيسرت والدكتوراه، الكليات واملعاهد املاحنة لشهادات البكالوريوس أو ما يعادهلا، الكليات املهنية وكليات اجملتمع 
 الية فهنالك اجلامعات والكليات  املو دارية اإلوجهة الالدبلوم يف العديد من التخصصات. أما من واليت متنح درجات 

 احلكومية واخلاصة. وسنقدم منوذجني خمتارين ألبرز اجلامعات الكندية وحوكمتها، وحتتل اجلامعتان مكانة مرموقة، 

 
   .4ص ، ، مرجع سبق ذكره حوكمة اجلامعات يف الصني  :قراءات خمتارة يف التعليم اجلامعيمركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل،  :(1)

 .1، ص 2014 ملكة العربية السعودية،امل ،66العدد ، نشرية علمية، حوكمة اجلامعات يف كندا  :قراءات خمتارة يف التعليم اجلامعيمركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل،  :(2)
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  (1) وفقا للتصنيف األكادميي للجامعات عالية املستوى.
   رنتو:ة تو جامع 1.4.5.3

وهي جامعة حكومية وتعد من أقوى اجلامعات يف أمريكا الشمالية يف اجلوانب    1827أنشأت اجلامعة عام  
وفقا لتصنيف و املرتبة األوىل على املستوى الوطين، أما على املستوى الدويل  البحثية والتدريسية، وحتتل جامعة تورنتو

عامليا    20ة تورنتو يف املرتبة  ، كانت جامعQS، ووفقا لتصنيف اتميز2014عامليا سنة    25شنجهاي فقد احتلت املرتبة  
 700برانمج للماجستري، وحنو    60برانمج للدراسات العليا مبا يف ذلك    200يف كل من التصنيفني. تقدم اجلامعة  

زيع السلطات  كلية. تقوم احلوكمة يف هذه اجلامعة على أسلوب الالمركزية مع تو 18برانمج للبكالوريوس، وتتكون من  
األكادميية، ويوجد هبا جملس اجلامعة احلاكم حيث يعد اهليئة   والصالحيات بني اإلدارة املركزية للجامعة والكليات

وا الشؤون األكادميية  املركزية، ومن مهامه اإلشراف على  الوحيدة لإلدارة  واملؤسسية للجامعة إذ  التشريعية  لتجارية 
عضو من داخل اجملتمع اجلامعة، مبا يف ذلك أعضاء هيئة التدريس،  25ن عضو، حيث يكو  50يتألف اجمللس من 

عضو من خارج اجلامعة مبا يف ذلك اخلرجيون، حيث يتم تعيينهم من قبل رئيس    25واملوظفني واإلداريني والطالب، و
توىل مدير اجلامعة  صب رئيس اجلامعة منصبا شرفيا، وهو احلاكم العام الرمسي، ولكن يجملس اجلامعة احلاكم. ويعد من

 08تم تعيينه من قبل جملس اجلامعة احلاكم، كما يوجد انئب واحد واملسؤولية الكاملة كمدير تنفيذي للجامعة، وي
عليا مهام وصالحيات التخطيط   جلنة  14وكالء ملدير اجلامعة من أجل إدارة اجلامعة يف شؤوهنا املختلفة، وتتوىل  

صول املالية للجامعة  ن أعضاء هيئة التدريس، والشؤون اإلدارية واملالية، واستثمار األوالتنفيذ للشؤون األكادميية، وشؤو 
 ( 2) والشؤون البحثية.

  جامعة بريتيش كولومبيا: 2.4.5.3
، وتعد  1910، ومحلت هذا االسم عام  1908هي جامعة حكومية تعىن ابجلوانب البحثية مت أتسيسها عام 

ات املعروفة عامليا حيث حصل يف مقاطعة بريتيش كولومبيا، وهي من اجلامع هذه اجلامعة أول مؤسسة تعليم عايل  
رتبة الثانية وطنيا، أما على املستوى اجلامعة امل  واحتلتجوائز نوبل،    07بعض من خترج منها أو عمل فيها على  

، يف حني  32  املرتبة  اتميزويف تصنيف    40يف املرتبة    2014الدويل، فوفقا لتصنيف شنجهاي جاءت اجلامعة عام  
برانمج أكادميي يف خمتلف   300كلية، حيث تقدم حوايل    26. تتكون اجلامعة من  43املرتبة    QSيف تصنيف    احتلت

إلضافة إىل العديد من املختربات واملراكز البحثية يف العلوم املختلفة. تقوم احلوكمة يف هذه الدرجات األكادميية، اب 
ما  جملس األمناء وجملس النواب، من مهامهما    جملسان:بشكل تكاملي    اجلامعة على وثيقة، حيث حيكم اجلامعة

 
 . 2-1ص ص  مرجع سبق ذكره، ،حوكمة اجلامعات يف كندا  :قراءات خمتارة يف التعليم اجلامعيمركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل، : (1)
 . 4-2مرجع نفسه، ص ص  :(2)
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والرقابة اإلييل والتوجه االسرتات: اإلشراف  الشاملة  الرؤية  التشغيلي للجامعة  سرتاتيجية، وضع  الوضع  تقييم  يجي، 
دية واملالية  سرتاتيجية بشكل دوري، ويهتم جملس األمناء بشكل أساسي ابلشؤون االقتصاومدى حتقيقه لألهداف اإل

يف حني يتمثل دور جملس النواب يف الشؤون األكادميية ويتكون جملس األمناء    .ووضع السياسات العامة هلا   للجامعة
عضو يتم تعينهم من حاكم   11عضو وهم: رئيس اجلامعة، مدير اجلامعة، أعضاء هيئة التدريس منتخبني،    21من  

اء املعينني من  ، ويرأس اجمللس ابالنتخاب أحد أعضامعة املنتخبنيمن موظفني اجل 2طالب منتخبني،  3املقاطعة، و
كادميية،  حاكم املقاطعة. أما جملس النواب يتكون من رئيس اجلامعة ومديرها )رئيس اجمللس(، وكيل اجلامعة للشؤون األ

يس وعدد من عمداء الكليات واملشرف العام على املكتبة وعميد الدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدر 
ال   4-2الطلبة و قبل  اجلامعة، وعضو منتخب من كل كلية، أعضاء  أعضاء منتخبني من  املعنية ابخلرجني يف  لجنة 

يتم اختيارهم. حيث تتلخص مهام مدير اجلامعة يف إدارة العمليات األكادميية والتوصية ابلتعيينات والدعوة   آخرين
يف سلطة املسؤوليات    عة، كما يقوم وكالء اجلامعة إبشراك مدير اجلامعةلالجتماعات، وإقرار اللجان العاملة يف اجلام

 اخلاصة بتنفيذ السياسات وتطبيق القرارات اليت أقرها اجمللس احلاكم واخلاصة ابلشؤون األكادميية والبحثية واإلدارية. 
مع توزيع الصالحيات    من خالل ما سبق جند أن احلوكمة يف اجلامعتني املختارتني تقوم على أسلوب الالمركزية

ركزية للجامعة والكليات، كما تعتمد على جملس اجلامعة احلاكم يف جامعة تورينتو ويضم واملسؤوليات بني اإلدارة امل
 .أعضاء من داخل وخارج اجلامعة ولكل عضو مسؤوليات حمددة مسبقا أي يتم التعامل مع بعضهم يف شكل تعاوين

ا صالحيات حمددة ويتم  كمة ولكل منهمتلف عنها حيث يوجد هبا جملسني للحو أما جامعة بريتيش كولومبيا فهي خت
 (1) التعامل فيما بينهم يف إطار الزمالة والتعاون خلدمة اجملتمع ككل.

يف األخري جتدر اإلشارة إىل أن تطبيق احلوكمة يف اجلامعات خيتلف حبسب طبيعة اجلامعة أكانت خاصة أم  
التعل النظام  طبيعة  وكذا  واعامة  منوذج  يوجد  أنه ال  يبني  ما  وهذا  السائد،  لكافة  يمي  للحوكمة وليس صاحل  حد 

الذي يناسبها وت وإمنا هذه األخرية ختتار  معه، إال أن هذهتاجلامعات،  الدولية   النماذج  كيف  اجلامعات    وجتارب 
االستقاللية عن طريق   تشرتك يف نقاط أساسية وهي تعزيز مبادئ حوكمة اجلامعات: الشفافية، املساءلة، املشاركة،

ع للحكومة أو الوزارة املعنية هذا من جهة، منح اجلامعات صالحيات أوسع يف إدارهتا واختاذ القرارات دون الرجو 
 من جهة أخرى تواجههاعقبات اليت وتعزيز كافة الظروف املساعدة على تطبيقها وجتاوز ال

 
 

 
 . 4ص  ،مرجع سبق ذكره ، حوكمة اجلامعات يف كندا  :اجلامعي قراءات خمتارة يف التعليممركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل،  :(1)
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 خالصة الفصل
ات على أهنا: جمموعة  ل، ميكن أن نستنتج تعريف حلوكمة املؤسسأتسيسا على ما مت دراسته يف الفصل األو  

من القواعد والقيم واآلليات والعمليات اليت تستطيع من خالهلا حتقيق أهداف كافة األطراف ذات العالقة ابملؤسسة  
ق  التطبي  عن طريقطراف داخلية أو خارجية مع توفري الوسائل الالزمة لبلوغ ذلك بكل شفافية وعدالة،  سواء كانت أ

 . سعيا حنو حتقيق املزيد من الشفافية واملساءلة ئها اجليد ملباد
لقد عرفت اجلامعات بدورها تطبيقا ألسلوب احلوكمة، حيث أمكننا تعريفها أبهنا األسلوب الذي تستطيع  

االسرتاتيجيات  من خالله اجلامعات توجيه وإدارة نشاطاهتا مبا يضمن حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق توفري  
ق أهداف اجلامعة مع مشاركة كافة األطراف ذات العالقة  املناسبة، وكذا فعالية أساليب تقييم األداء سعيا حنو حتقي

هبا، إبتباع ملراحل واضحة متكن من التطبيق الفعال هلا وهي: التعريف ابحلوكمة، بناء البنية األساسية للحوكمة، 
 لتطبيق، متابعة وتطوير احلوكمة.  برانمج قياس احلوكمة، التنفيذ وا

ابلرغم أنه  لنا كذلك،  تبني  اجلامعات،  من   لقد  احلوكمة يف  لتطبيق  الداعمة  واملبادئ  املقومات  توفر كافة 
والنماذج املختلفة اليت ميكن االعتماد عليها، إال أهنا تواجهها العديد من املعوقات يف البيئة اليت تتواجد هبا، واليت 

 ا إىل حتقيق األهداف اليت تسعى إليها. حتول دون وصوهل 
إىل هتيئة كافة السبل املمكنة من أجل مواجهة تلك املعوقات هذا من ويف هذا السياق سعت اجلامعات  

 جهة، واالستفادة من جتارب اجلامعة العريقة يف تطبيق احلوكمة هبا من جهة أخرى.
أتخذ يف احلسبان كافة املتغريات احلاصلة يف  لذا وجب على اجلامعات عند اختيار منوذج احلوكمة هبا أن  

األسلوب اإلداري( لضمان جودة خمرجات التعليم ومدى مالءمتها  )خلية واخلارجية لتطبيق هذا النهج  بيئتها الدا
توضيحه أكثر يف الفصل املوايل.  موهذا ما سيت ملتطلبات السوق احلديثة والتوجهات احلديثة كالتنمية املستدامة،



 

 

اينالثالفصل   
مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل 

 والتنمية املستدامة
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 مقدمة الفصل:
واجهت اجلامعات يف السنوات األخرية انتقادات متصاعدة تتعلق بتدين نوعية التعليم وارتفاع تكلفته وعدم 

الب اخلريج يف ع الطما يضوهو    ،الحتياجات ومتطلبات سوق العمل الذي أصبح مشبعامة ختصصاهتا العلمية  ءمال
 مشكلة البطالة املتفاقمة. 

التعليمي هبا وتطوره ومدى متيزهم عن نظرائهم    النظام  قوة  اليت تعكس مدى  اجلامعة هي  وكون خمرجات 
ثر من أي وقت مضى ابإلسراع يف إجراء  أك  ةاخلرجيني من اجلامعات األخرى، أصبحت إدارة التعليم العايل مطالب

اكبة متغريات العصر املعرفية نوعية أساليب التدريس املعتمدة والنظم اإلدارية وذلك ملو   إصالحات واسعة من حيث
 العلمية.  و  والتقنية

آليات أخرى حلل هذه  والضرورية من بني عدة  املناسبة  اآللية  العايل  التعليم  االهتمام ابجلودة يف    لذا يعد 
عد من أهم اخلدمات األساسية يف اجملتمع وجعلها أكثر املشكلة، ابعتباره متطلب أساسي للعملية التعليمية اليت ت

ة لتطلعات السوق من خالل إدراج اجلودة يف مدخالهتا وخمرجاهتا لتحسني الدور اجملتمعي للجامعة يف احمليط مواكب
 واقعا ملموسا لديها.  الذي تتواجد فيه بتبنيها ملفهوم االستدامة وجعله 

، سيتم التطرق يف املبحث األول جلودة التعليم العايل من خالل حثمبا ةثالث املكون منالفصل  هذا خالل
مربرات االهتمام هبذه اجلودة، مفهومها، أمهيتها وأهدافها، وكذا مقومات تطبيقها وأبعادها يف التعليم العايل، إىل 

 ضماهنا، مؤشراهتا يف املؤسسة اجلامعية وأخريا صعوابت تطبيقها. جانب مراحل تطبيقها،  
العايل،املبحث  ويتضمن   التعليم  خمرجات  جودة  تطبيقها،  الثاين  فوائد  مفهومها،  إىل  التطرق  من خالل 

 معايريها، اجلودة يف كل من: هيئة التدريس، الطالب، الربامج التعليمية، الكتاب اجلامعي، البحث العلمي. 
مية املستدامة، ابلتطرق إىل املبحث الثالث فيتناول مسامهة جودة خمرجات التعليم العايل يف حتقيق التنأما  

ومعوقات تطبيقها، التعليم من أجل التنمية املستدامة، مث الرتكيز على    ماهية التنمية املستدامة، أبعادها، مؤشراهتا
رئيسية جلودته من أجلها، وكذا حتسني جودة خمرجات التعليم العايل  التعليم العايل من أجل التنمية املستدامة، احملاور ال

 عايل. التنمية املستدامة وأخريا السبل الكفيلة لتعزيز االستدامة يف التعليم اللتحقيق 
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 ول: اجلودة يف التعليم العايل املبحث األ
بينها  ومن  نشاطها،  طبيعة  عن  النظر  بغض  املؤسسات  من  العديد  قبل  من  اجلودة ابهتمام كبري  حظيت 

كبريين يف معظم دول العامل، وذلك للسعي لالرتقاء ابلعملية  اجلامعات، هذه األخرية بدورها عرفت تطورا واهتماما  
عاة متطلباته بغية التحسني املستمر للمناهج التعليمية من خالل تبنيها ألسلوب اجلودة والعمل على تطبيقه مع مرا

 عتها. والطرق التعليمية وكفاءة خمرجاهتا، مع ضرورة إعادة صياغة املفاهيم املتعلقة ابجلودة لتتالءم مع طبي
التعليم  االهتمام ابجلودة يف  التطرق إىل: مربرات  املبحث  اإلملام ابملوضوع سيتم من خالل هذا  من أجل 

أمهيتها وكذا أهدافها، دون إمهال مقومات ومتطلبات اجلودة يف التعليم العايل، وكذا أبعادها ومراحل  العايل، تعريفها و 
 . جلامعية والصعوابت اليت تواجههاحتقيقها، وأخريا مؤشرات تطبيقها يف املؤسسة ا

 : مربرات االهتمام وتعريف اجلودة يف التعليم العايل 1.1
 . هبا  وكذا التعاريف املتعلقة  عليم العايلتال  يف  ودةابجل  االهتمام مربراتسيتم من خالل هذا العنصر عرض أهم  

 : مربرات االهتمام ابجلودة يف التعليم العايل 1.1.1
تويل اهتماما كبريا بعنصر اجلودة وضرورة تبنيها يف    *ليم العايلليت جعلت مؤسسات التعتتمثل أهم املربرات ا

 مؤسساهتا فيمايلي: 
 اري تغي أحدثت اليت واالخرتاعات االكتشافات الكثري من ظهور إىل أدى والذي املعرفة جمال يف السريع النمو  -

إبجراء حتسينات   ي للجامعةالنوع ابملستوى االرتقاء يف تتنافس  اجملتمعات جعل اوكميتها، مم  املعرفة نوعية  يف واضحا
الطالب املتميزين وأعضاء هيئات التدريس املتفوقني   بواستقطا   ،  يف مناهجها الدراسية ومراجعتها وتطويرها من جهة 

 (1) من جهة أخرى، مما جيعل االهتمام ابجلودة فيها من عوامل اجلذب ذات التأثري الواضح؛
اجلودة يف اجلامعة، حيث يفقد خرجيوها القدرة على املنافسة يف أسواق العمل، إذ رتتبة عن افتقاد  وضوح اآلاثر امل  -

 (2)  يبحث أصحاب األعمال عن خرجيني معروفني ابخلربة؛ 

 
أخرى معرتف هبا  كل أنواع الدراسات، التكوين او التكوين املوجه للبحث الذي يتم بعد املرحلة الثانوية على مستوى املؤسسة اجلامعية أو مؤسسة تعليمية    :تعريف التعليم العايل* 

   :الرمسية للدولة، أنظر كمؤسسات التعليم العايل من قبل السلطات 

-UNESCO,  Conférence mondail sur l’enseinement supéreieur ( paris:declaration mondail sur l’enseignement 

supérieur pour le 21 e siècle,visionetaction, UNESCO, 09/10/1998, p 01 

 التعليم يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف والعاملية العربية والتجارب النماذج بعض العايل )عرض لتعليما مؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة  دحرييج،أ احلسني صاحل  :(1)
 . 617ص  ، 2012أفريل  5-4ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايل، جامعة اخلليجية، البحرين، يومي  ،العايل( 

، ورقة  Altairدراسة تقييمية ملشروع–على ضمان اجلودة يف اجلامعات العربية  وانعكاساتهلتعاون األورو عريب يف قطاع التعليم العايل اد احلكيم فراقي، عبو  بلهادف ةرمح (:2)
 ،2013أكتوبر30و  29يومي  اجلزائر،    مستغامن،  يس،عبد احلميد بن ابد  وتطوير آلياهتا مبؤسسات التعليم العايل، جامعة  مقدمة يف امللتقى الدويل حول: معايري ضمان اجلودةحبثية  

  .6-5ص ص 
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  ي العجز التعليمي: ويعين استثمارا يف التعليم دون العائد نظرا ألن املخرجات التعليمية والنواتج الرتبوية ال تكف  -
يف اتساع الفجوة بني اإلنتاج والتعليم: حيث تظهر   م العمل ابلدرجة املطلوبة، ما ساه  يف أسواقالفعال  الطلب  

بعض التخصصات التعليمية الفرص   رالتعليم احلايل أو العكس إذ ال توف  ااحلاجة لبعض املهن والوظائف اليت ال يوفره
 (1)  املناسبة بعد التخرج؛

هيئة التدريس، اإلدارة اجلامعية،  )مستوايته املختلفة  عي إىل التكامل واالنسجام بني  ظهور احلاجة يف اجملتمع اجلام  -
 ( 2) أولياء األمور، الطالب(؛

 لبحثا مهارات ويكسبهم  لياعا إعدادا األفراد إعداد على يعمل ،العلمي البحث على ا بتدري بوصفه العايل لتعليما  -
 حتليلو  االكتشاف يف  القدرة وعلى يتم إجنازهالذي   العلمي تاجناإل جودة على اعتمادا اجلودة قياس ويتم العلمي
   (3) وحلها؛ املشكالت ومعاجلة للوقائع

بطريقة منظمة من خالل حتليل البياانت ابستمرار للسعي إلرضاء  مية  يجراء التحسينات يف العملية التعلإضرورة    -
 ( 4) ابعتباره هدف وحمور العملية التعليمية.الطالب 

هدها اجلامعات من حدة املنافسة، التغريات الداخلية واخلارجية للبيئة وغريها من األسباب اليت تش التطورات
توضيحه يف   ماليت أدت إىل االهتمام ابجلودة يف التعليم العايل، هذه األخرية وردت هلا تعاريف متعددة وهذا ما سيت

 اآلتية.  النقطة
  :تعريف اجلودة يف التعليم العايل 1.1.2
يف التعليم العايل اهتمام الباحثني، فقام كل واحد منهم إبعطاء تعريف هلذا املفهوم  *ر مفهوم اجلودة أاث لقد

 : يوعدم وجود تعريف حمدد وواضح هلا ونذكر منها ما يل كل حسب رؤيته، األمر الذي أدى إىل تعدد التعاريف
منا تشمل مجيع مكوانته،  وإلعايل  عليم ات التانمكون واحد من مكو   يفتنحصر    الاجلودة يف التعليم العايل  

اجلودة الغاية حتقيق  التعليم  ألن  وظائف  يتواف  يف مجيع  ما  وهذا  تعريف    قالعايل،  للتعليم يف  مع  اليونسكو  مؤمتر 
مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطته مثل: املناهج الدراسية،  "  هنا:أب  1998ابريس

 
 . 163  ص  ،2008 األوىل، ، جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة دارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدماتإمدحت حممد أبو النصر،   :(1)

  ص   ، 2015  ،، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانيةشاملة: تطبيقات يف الصناعة والتعليمإدارة اجلودة الدات الزايدات،  يحممد عو و سوسن شاكر جميد  :  (2)
190 . 

  ، 01العدد ، 01لد جملا ، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،العايل بني النظرية والتطبيقإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم  العساف،   ليلىو  أمحد الصرايرة  دخال : (3)
 . 19ص  ،2008 صنعاء، اليمن،

الكوت للعلوم االقتصادية  ، جملة  أثر جودة اخلدمة التعليمية على رضا الطلبة يف معاهد التعليم التقين دراسة تطبيقية يف املعهد التقين /السماوةطاهر محيد عباس هبية،    (: 4)
 . 08ص  ،2017جوان العراق، ،26العدد ، واإلدارية، جامعة واسط

إمساعيل الطيطي، خضر  . أنظر:  عبارة عن جمموعة من السمات أو اخلصائص املنتج أو اخلدمة معينة واليت تظهر مقدرهتا على تلبية احلاجات الضمنية والصرحية  تعريف اجلودة:  *
 . 147، ص 2010األوىل، ، األردن، الطبعة ان ، دار حامد للنشر والتوزيع، عمأساسيات إدارة املشاريع وتكنولوجيا املعلوماتمصباح، 
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البحوث العلمية، الطالب، املباين واملرافق واألدوات، توفري اخلدمات للمجتمع احمللي، التعليم الذايت يمية،  التعل  الربامج
  .(1) "الداخلي، حتديد معايري مقارنة املعرتف هبا 

  املدخالت   جودة  ضمن نطاقه،  حيتوي  األبعادمتعدد    مفهوم  أهنا:"  فعرفها على  Sahney et al (2006)أما  
)نشاطات  فتتضمن  جودة العمليات   أما،  البنية التحتية(  ،هيئة التدريس  ، أعضاءالطالب )  ى شكلواليت تكون عل
جودة التعليم  ف،  (2) "( من اجلودة يللبة خرجيني على مستوى عاط شكل )  فتأخذأما جودة املخرجات   (،التعليم والتعلم

 اته، وكذا عمليات املعاجلة. اجلودة يف كل من مدخالته وخمرجنظام، تسعى من خالله إىل حتقيق كالعايل  
 يتعل ق مفهوم اجلودة يف الت عليم بكافة الس مات واخلواص اليت  تتعل ق ابجملال الت عليمي واليت  تظهر مدى التفو ق 

  ساً لتعميم خصائص حمد دة تكون أسا  إىلحتقيقها، وهي ترمجة احتياجات توقعات الطالب    املرادواإلجناز للنتائج  
ب مباخلدمة الت عليمية   وهي بذلك ترمجة الحتياجات وتوق عات املستفيدين من    (3) ا يوافق تطل عاهتم".وتقدميها للطال 

مبختلف مستوايهتم الوظيفية أو طالاب، واخلارجيني من  - العملية الت عليمية الد اخليني سواء أكانوا أساتذًة، عاملني
واملؤسسات، إىل جمموعة خصائص حمد دة تكون أساساً   مثل: أولياء األمور، واجملتمع،  مستخدمي اخلدمات الت عليمية

أجل تلبية احتياجات وتوق عات املستفيدين وحتقيق رضائهم   يف تصميم اخلدمات الت عليمية وطريقة أداء العمل يف من
مدى عن  تعرب  واليت   املقد مة،  الت عليمية  اخلدمات  والع  عن  املدخالت،  املؤس سة  استيفاء  يف  واملخرجات  مليات، 

 (4) اجلودة. يف جمملها معايري لت عليمية ملستوايت حمدد ة تشكلا
املتعارف عليها، ويشمل ذلك كل مكوانت  القياسية  املواصفات  املطابقة مع  العايل هيا  التعليم  اجلودة يف 

ين تطابق  على أهنا:" تع  2004يف وثيقة املنظمة العربية والثقافة والعلوم جنيف  ء النظام التعليمي العايل ، وهذا ما جا
املنظومة التعليمية مع املواصفات القياسية املتعرف عليها عامليا، واليت تتوافق مع حاجات اجملتمع ومتطلباته،    عناصر

ئة التدريس واملباين واملرافق وتشمل كل مدخالت املؤسسة التعليمية وما يتضمنه من مواصفات الطالب وأعضاء هي
يتضم وما  التعليمية  والعمليات  وأعمال   هنوغريها،  التدريسية  اهليئة  ألعضاء  املنهي  واالنتماء  الطالب  إعداد  من 

التدريب واإلدارة واخلدمات األخرى. ابإلضافة إل املخرجات املتمثلة يف مواصفات ومعايري اخلرجيني من املؤسسة  
 

، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الثاين عشر للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث  ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف إطار حاجات اجملتمع  سيالن جربان العبيدي، :(1)
 . 2  ص  ، 2009ديسمرب 10-6  يوملبنان، تمع يف الوطن العريب، بريوت، العلمي يف الوطن العريب حول: املوائمة بني خمرجات التعليم العايل وحاجات اجمل

)2(:Sangeeta Sahiney et al, An Integrated Framework for Quality in Education: Application of Quality 

Function Deployment, Interpretive Structural Modelling and Path Analysis, Total Quality Management & 

Business Excellence, p 267, On the Web-Site: http://dx.doi.org/10.1080/14783360500450376 ,See 

On(23/05/2016),At:18.30 . 

 العدد  ،الوادي-جامعة الشهيد محة خلضر-  االجتماعية  والبحوث  الدراسات  النماذج العاملية، جملة  عرض لبعض  -التعليم العايل  ضمان  معايري  مراد،  خدجية و بلخريي   شناف:  (3)
 . 243ص، 2017يسمربد، 24

 

 . 243ص  مرجع نفسه،  :(4)

http://dx.doi.org/10.1080/14783360500450376
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أن اجلودة يف  يف مستوى مهاري ومعريف مرتفع ومواصفات شخصية يقبل هبا اجملتمع". أي  التعليمية واليت تظهر  
املنت ومميزات  مقدرة جمموعة خصائص  تعين  العايل  العمل  التعليم  الطالب، سوق  متطلبات  تلبية  على  التعليمي  ج 

 (1) واجملتمع وكافة اجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة.

 التعليم العايل:مقارابت تعريف اجلودة يف 
اتفاق حول مفهوم واضح وحمدد ليس فقط من انحية   دابلرغم من االستخدام الواسع للجودة إال أنه ال يوج

الشكل وإمنا أيضا معىن االستخدام واملعايري املعتمدة وكذا املؤشرات، وميكن تبصر ماال يقل عن أربع مقارابت ملفهوم  
 (2) اجلود يف التعليم العايل كاأليت:

العايلتعترب    :التمّيز   مبعىن  اجلودة  - التعليم  الذي حتدده ابجلودة ابلنظر إىلوبراجمها متمتعة    مؤسسات   مستواها 
 مقرراهتاالشروط القياسية لقبول الطلبة فيها، صعوبة  :  أو التخر ج منها مثل املستوايت العالية من متطلبات الدخول  

اليت متارس   ربامجوالال ينطبق مفهوم اجلودة إال  على املؤسسات  املقاربة  ويف هذا ،واالمتحاانت اليت خيضع هلا الطلبة 
 .طفائية مثل هذه االص 

املؤسسة أو    : يتمتع هذا املدخل برواج كبري، إذ أنه ينطلق من غاايت وأهدافالغاايت مع   املواءمة  مبعىن  اجلودة  -
  ابلنظر إىل املوارد املتاحة  الربانمج وحياول ضمان اجلودة من خالل التأثري على العمليات اليت جتري داخل املؤسسة

أو    اجلودة ابلكفاءة الداخلية  املقاربة  وازي هذاتوبذلك    ،عتمدةغاايت واألهداف املحتقق بشكل أفضل ال من أجل  
األداء املناسب، وبقدر توجهها حنو الداخل واستقالهلا عن املرجعيات اخلارجية، ومتتاز هذه املقاربة مبرونة كبرية،  

 اثبتة أو شروط مسبقة أو  ديدة، حيث ليست هناك معايريوبذلك ميكن تطبيقها يف سياقات متعددة وميادين ج
ابملقارنة  ح عليها  أهنا التعري اهتماما كافيا للمعايري اخلارجية وابلتايل فهي ال تسم بإلتزامات خارجية، لكن ما يعا

تصدر  مع مؤسسات أو برامج أخرى، بل تتوقف القيمة االجتماعية للعمليات اليت جتري يف إطارها ولألحكام اليت 
 املرجع الوحيد هلذه العمليات واألحكام.  ألغراض واالهداف اليت تشكلعنها عل حسن اختيار ا

من منظور الكفاءة واجهت مقاربة اجلودة  :  املعنيني  الشأن   وأصحاب  املستفيدين  رضى  أتمني  مبعىن  اجلودة  -
هذا املنظور   انتقادات من اجملتمع اخلارجي الذي اهتم مبؤسسات التعليم العايل، إذ أن االهتمام ابجلودة من الداخلية

ابالعتبار وجهة نظر املستفيدين من التعليم العايل طالب كانوا أو أولياء األمور أو مؤسسات التشغيل ،لذا   ذال أيخ
 حنو اخلارج والنظر إىل جممل عناصر املؤسسة    لتوجهابالداخل إىل    وفق هذه التوجه تتنقل مقاربة اجلودة من التوجه حنو

 
 . 381-380ص  ، ص 2007ألوىل، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبع االتعليم العايل يف عصر املعرفة: التغيات والتحدايت سعيد محد الربيعي، : (1)

، اهلئية اللبنانية للعلوم  يةضمان اجلودة يف اجلامعات العربية: الفصل األول: ضمان اجلودة يف التعليم العايل : األطر النظرية والعملية ومناذج من التجارب العامل رمزي سالمه،  :  (2)
 ف(. )بتصر  32-28، ص ص 2005الرتبوية، بريوت ، لبنان، الطبعة األوىل،
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الغاايت واألهداف لقياس مدى مالءمتها مع االحتياجات اجملتمعية   ، مبا يف ذلك تقييم أو الربانمج من هذا املنظور
الحتياجات   وتوسيع نطاق التقييم ليشمل جودة املخرجات ومدى مالءمتها،  وتقييم العمليات من وجهة نظر الطلبة

 والتنمية.  سوق العمل
مبثابة الضمانة للسلطات احلكومية واجملتمع ككل بشأن   ةتعترب هذه املقارب  :األدىن  احلد  معايي  أتمني  مبعىن  اجلودة-

عتمد ت  اأبهن   املقارابتعن بقية    املقاربة  هتميز هذتللحد األدىن من متطلبات اجلودة. و   مؤسسات التعليم العايل  احرتام
حكما   احرتامها من جهة، وتقضي هذه املقاربة  وصريح ويتعنياملعايري احملددة مسبقا بشكل واضح    سلسلة منعلى  

الثقة  إشراف عمليات ضمان اجلودة حتت    أبن جتري  لتأمني  العايل  التعليم   جهات خارجية مستقلة عن مؤسسة 
 اجملتمعية هبذه العمليات وبنتائجها.  

تعريف اجلودة يف التعليم العايل على أهنا: عبارة عن جمموعة اخلصائص واملميزات ابالعتماد على ما تقدم ميكن  
عليمي سواء تعلق األمر مبدخالته أو عملياته، أو خمرجاته، واليت تسعى إىل التحسني املستمر جلميع اخلاصة ابلنظام الت

ملقدمة لكافة األطراف ذات العالقة  ناصره مع الرتكيز على العمل اجلماعي، هبدف التميز يف اخلدمات التعليمية اع
التطورات احلاص دائما لتحسني خدماهتا ومواكبة  والسعي  التغري.ابجلامعة،  دائمة  البيئة  التعاريف  لة يف  من خالل 

سابقة الذكر، ويف هذا السياق سيتم توضيح األمهية اليت تتميز هبا اجلودة يف التعليم العايل واألهداف املراد بلوغها،  
 اإلشارة إليه فيما يلي. نكوأهم ما مي
   :أمهية وأهداف اجلودة يف التعليم العايل 1.2

 من مشاكل، وينعكس ذلك من خالل  هذا األخري  هانيعالحا حقيقيا ملا يالعايل إص التعليم    يف  ودةاجلتعد  
 األمهية واألهداف اليت يتضمنها هذا املفهوم. 

   :أمهية اجلودة يف التعليم العايل 1.2.1

 (1) أمهية اجلودة يف التعليم العايل من خالل ما ميكن أن حيققه من فوائد عند تطبيقها ومن أبرزها:تظهر 

 
 أنظر كال من: : (1)

)العلوم والتكنولوجيا: حمركات  حول:  ، ورقة حبثية مقدمة يف الربانمج األكادميي لألسبوع العلمي األردين اخلامس عشرضبط اجلودة يف التعليم العايل وعالقته ابلتنمية،  نة خليف الطراو أ  -
 . 7ص  ،2010 ماي  12-10 مييو   ،غيري(، جامعة احلسن، األردنللت

  اجلماعي املالئمة لتحسني جودة التعليم العايل من وجهة نظر أساتذة برانمج املاسرت لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي االتصالفرق  إميان بن زاين، و  ضيف هللانسيمة -
 . 712 ص  ،2016 ، صنعاء، اليمن،24 العدد ، 09 ، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، اجمللد)جامعة ابتنة(

الفنية يف جمال التعليم اجلامعي  فيماعادة هندسة األعمال  إ،  النعيمي هللا مال ضلفا انتصار و   توفيق حممد عثمان حسان- الوظيفة واجلودة  للعلوم بني جودة  ، جملة جامعة اببل 
 . 920، ص 2013 العراق، ،03 العدد ،21 ، اجملداإلنسانية

 .   238، ص 2014دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  ،الشاملةيف ضوء إدارة اجلودة وختطيط التعليم   اقتصادايتاحلريري،  رافده -

  ء، اليمن،صنعا  ،16 ، العدد07اجمللد  ، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل،مدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل اليمين عبد اللطيف مصلح حممد،  -

 . 12، ص 2014
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: إذ أن تطبيق معايري ضمان اجلودة سيدفع ابجلامعة إىل مراجعة دائمة  املستمر لرسالة اجلامعة وأهدافهاطوير  الت  -
السريعة واملتالحقة اليت تفرضها العوملة واقتصادايت املعرفة، كما جيعلها  لرسالتها وأهدافها مما جيعلها تواكب املتغريات  
تلك املعايري ال تقف عند سقف معني بل هي دائمة التطور مما جيعل تليب متطلبات التنمية املستدامة، خاصة أن  

تها يف نظر  ابإلجياب على حتسني مسع  سوهذا ما ينعكاجلامعات تالحق هذا التطور وتسعى لتحقيق مستوايته،  
 األساتذة، الطلبة وأفراد اجملتمع احمللي، مع تنمية روح التنافس بني اجلامعات املختلفة؛ 

: إذ أن اجلامعة تعاين من هدر الطاقات البشرية، كما أن مواردها  الية والبشريةمثل للموارد املاالستثمار األ  -
براجمها أو أهنا تستنزف يف جماالت ال ختدم العملية التعليمية املالية إما أن تكون عاجزة عن حتقيق متطلباهتا وتنفيذ  

 لوب األفضل الستخدام تلك املوارد بصورة صحيحة؛ بصفة مباشرة، ولذا فإن تطبيق معايري ضمان اجلودة حيقق األس 
حميطها   عند الغاايت التعليمية فقط بل تتجاوز ذلك إىل   ف: إذ أن رسالتها ال تقحتقيق الدور اجملتمعي للجامعة  -

أن جودة التعليم ستؤثر بصفة مباشرة يف اجملتمع من خالل خمرجاهتا    كاألوسع وهو الدور اجملتمعي واإلنساين، وال ش
حباث العلمية، وتقدي االستشارات العلمية، الطلبة(، اللذين يعٌدون مدخالت لعمليات وأدوار أخرى مثل القيام ابأل)

ا يف  واملسامهة  القرار  متخذي  والبيئية ومساعدة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  للمشكالت  حلول  قرتاح 
 القوة الطالب اعتبار  حمركات التغيري العاملية، وكذا أيضاوالتكنولوجية وغريها، اليت من شأهنا أن حتد من أتثريات  

، والسعي إىل رفع مستوى  مومسؤولياهت أدوارهم ووضوح العمل يف الطالب ومشاركة واإلسرتاتيجية لألهداف احملركة
يف تضييق الفجوة بني كفاءة خرجيي اجلامعات واحتياجات سوق العمل من مجيع    م جودة خرجيي اجلامعات ما يساه

 إىل خفض معدالت البطالة؛  يلتخصصات مما يؤدا
العاملني يف اجلامعات   : إذ أن معايري ضمان اجلودة تشرتط علىتطوير مهارات العاملني يف جمال التعليم العايل -

ابإلجياب وسائل التقنية احلديثة، مما ينعكس  لأمثل ل  واستخدامستمر،  املوالتدريب  مستوايت عالية من الكفاءة املهنية  
بناء وتقوية الثقة بني العاملني ابجلامعة ، ما يؤدي إىل  العمل ويسهم يف تطوير التنمية أببعادها املختلفة ى أداء  عل

على االتصال الفعال بني وحداهتا، وضمان العمل كفريق الختاذ القرار املناسب حلل  تأكيدوالهلا،  وتقوية انتمائهم  
 مجيع املشاكل اليت تعيق العملية التعليمية. 

 را ألمهية اجلودة يف التعليم العايل وما متيز به من مزااي، يؤدي بنا إىل تبيان األهداف املرجوة من تطبيقها.ظن
 اجلودة يف التعليم العايل:أهداف  2.2.1

ميكن من ضبط وتطوير النظام اإلداري للجامعات بطريقة تسهل عملية التعلم   تطبيق اجلودة يف التعليم العايل
املوكلة له بعيدا عن البريوقراطية وتسمح ابملشاركة يف اختاذ    تالفرد املناسب وفقا لألدوار واملسؤوليامن جهة وتوظيف  
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اإلنسانية بني مجيع  والعالقات  والتعاون  التفاهم  التعليمية من جهة أخرى، ما يساهم يف توفري جو من  القرارات 
لية التعليم مع  لدى الطالب جتاه عميف رفع مستوى الوعي  كما تلعب دورا هاما  (1)   العاملني يف النظام التعليم العايل.

ما ينعكس يف زايدة   (2)  توفري فرص مالئمة للتعليم الذايت بصورة أكثر فاعلية ابعتباره أحد خمرجات التعليم العايل،
الل املسامهة  االحرتام والتقدير احمللي واالعرتاف العلمي ابجلامعة ملا تقدمه من خدمة ملختلف الطالب واجملتمع من خ

  (3)  يف تنميته.
والندوات  التدريبية  الدورات  طريق  عن  التدريس  هيئة  أعضاء  وتطوير كفاءات  حتسني  إىل  أيضا  وتسعى 
واملؤمترات، التأليف والنشر وعلى اإلدارة توفري كل مستلزمات جناح هذا املشروع، وكذا اختزال احللقات الزائدة واليت  

ت بشكل عادل مما حيقق اجلودة، والعمل على اختاذ  وضمان توزيع املهام واملسؤوليا تربك العمل أكثر مما هو عليه  
لضمان استقرار  .(4) القرارات بصورة منتظمة وخمططة من خالل وضع معايري واملواصفات الالزمة لتحقيق األهداف  

 (5)  عليم العايل.وحتسني بيئة العمل يف التعليم العايل وإجياد منوذج مثايل ومتكامل لتقدي خمرجات الت
   :متطلبات تطبيق اجلودة يف التعليم العايل3 .1

ظل    به، يف  واالرتقاء  التعليم  ةلتحسني نوعي  اجلامعاتالتعليم العايل ضرورة ملحة تعتمدها    يف  ودةاجل   تأصبح
من عامة    وهي عديدة وختتلف تبعا الختالف طبيعة اجلامعات  .مة لذلك الز توفري جمموعة من املقومات واملتطلبات ال

 : ي ونذكر من أمهها ما يل  إىل خاصة
وذلك العتباره قرار اسرتاتيجي   بتطبيق اجلودة واحلصول على دعم اجلهات العليا:  االقتناععلى مستوى اجلامعة:    -

املختلفة لذلك. املوارد  املناسبة لتحقيقه مع ضرورة توفري  الطريقة  اختيار  بوضع (6)   هدفه طويل األجل وحيتاج إىل 
لتطبيق اجلودة يف التعليم العايل تكون واضحة الرؤية واألهداف والتشريعات لكثري من اجلهات  يجية شاملة  إسرتات

بني مجيع العاملني هبا عن طريق الدورات التدريبية، تقدي الندوات واحملاضرات،   سعيا لنشرها،  (7)  التعليمية واإلدارية به 

 
، جملة الدراسات عربية  ()دراسة تطبيقية على جامعة اجملمعة  دارة اجلودة الشاملة وأاثرها على كفاءة األداء األكادميي يف اجلامعات العربيةإ،  وآخرون سهيل حممد بين مصطفى  :  (1)

 . 16-15، ص ص 2012أوت ، ، مصراجلزء الثاين ،28د يف الرتبية وعلم النفس، العد

جملة    ،)دراسة تطبيقية على جامعة اجلوف(  يف اجلامعات السعودية  األكادمييتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وأثرها على كفاءة األداء    حممد امحد احلاج علي،  أكرم:  )2)
 . 15ص  ،2015 جوان الوادي، اجلزائر، ،11العدد ،جامعة الشهيد محة خلضر  الدراسات والبحوث االجتماعية،

 . 16، ص مرجع سبق ذكره ، وآخرون سهيل حممد بين مصطفى : (3)

  العراق، البصرة،    ، 59  ، جملة آداب البصرة، العدد جودة التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب جامعة البصرةهاشم شريف حسن،  و   علي عبد الصمد خضري:  (4)

 . 365- 364 ص ص  ، 2011

  جملة املختار للعلوم االقتصادية، اجمللد ،العريب )دراسة حتليلية( دور إدارة اجلودة الشاملة يف أتكيد فاعلية خمرجات التعليم العايللطلحي، عمر عبد النيب أو  علي حممود فارس :(5)
 . 90، ص 2013، البيضاء، ليبيا، جوان 03د ، العد02

، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر السنوي الرابع حول: أليات التوافق واملعايري املشرتكة  يم العايل مبادئ ومميزات توجيهية لضمان جودة التعلليلي عبد الرحيم،  و   نور الدين حامد  :(6)
 . 289، ص 2012سبتمرب 3-2 يومي ،، مصراألكادميي يف التعليم، املنظمة العربية لضمان اجلودة يف التعليم، القاهرة اجلودة واالعتمادلضمان 

 . 113 ص  ،2012 ، العراق،93 العدد ،01اجمللد اجلامعة املستنصرية،  ،واالقتصاد، جملة اإلدارة االعتماديل يف ضوء معايي جودة التعليم العا حممد،  زهرة عبد: (7)
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ه الثقافة اجلديدة ومعايري تطبيقها، على أن يتم التغيري  يل يشرح هذإعداد التشريعات التعريفية هبا، وكذا توفري دل
 (1) بطريقة تدرجيية وخمططة هلا مسبقا تفاداي حلصول مقاومة لذلك؛ 

 عملية يف املشاركني  مجيع تدريب جيب الصحيح ابلشكل اجلودة إدارة فلسفة تطبيق ليتم  :والتدريب التعليم  -
 املرغوبة النتائج إىل  وتؤدي متني أساس  على تطبق حىت الفلسفة هلذه الالزمة واتواألد ابألساليب وتعليمهم التطبيق

 (2) ؛فعالة تدريبية برامج توافر دون  ذلك حتقيق ميكن وال التطبيق يف والعشوائية األخطاء عن واالبتعاد
 اجلودة  إدارة فلسفة بتطبيق املختصني واالستشاريني ابخلرباء  االستعانة من اهلدف : إنابالستشاريني االستعانة  -
 يف واملساعدة الداخلية اخلربات ومساندة تدعيم هو التطبيق بدء عند اجلامعة خارج من العايل التعليم مؤسسات يف

 (3)  الفعلي؛ التطبيق عند تظهر اليت للمشكالت احللول إجياد

التعامل مع املتغريات    حيث تضمن قدرة العاملني على  الكفاءة لديهم:على مستوى العاملني فالبد من توفر    -
حقة من حوهلم، وتدفعهم لتزود من اخلربات، واكتساب املهارات اليت حتقق النجاح يف التعامل مع املستفيدين املتال

 (4)  وابلتايل كسب الرضا منهم، وضمان جناح اجلودة واستمرارها يف اجلامعة؛

إىل عنصر ج اجلامعية من جمرد وسيلة استقبال  فينبغي أن ينتقل الطالب يف املناه  الطالب اجلامعيمستوى    على  -
فعال يف تشكيل املناهج وحماور املادة العلمية، وإبداء وجهة النظر، وتشكيل شخصية علمية مستقلة قادرة على  

 (5) ابداء الرأي وحماورة اآلخرين،
من أدائه على املستويني  : ينبغي أن يواكب املتغريات العلمية املتسارعة ويطور  التدريسعلى مستوى أعضاء هيئة    -

جملال أييت دور اجلامعة يف تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وتصنيفهم )حسب أدائهم األكادميي والتقين، ويف هذا ا
علمية أحباث  نشر  التدريس،  عملية  يف  احلديثة  للوسائل  استخدامهم  ندوات   األكادميي،  يف  مشاركتهم  حمكمة، 

ورات تدريبية  افق عضو هيئة التدريس مع هذه املواصفات، تقوم اجلامعة بعقد دومؤمترات علمية(، ويف حالة عدم تو 
 (6)ألعضاء هيئة التدريس املعنيني هبدف توجيههم وتطوير أدائهم العلمي واملعريف؛ 

 

 
 . 289، ص مرجع سبق ذكرهليلي عبد الرحيم، و نور الدين حامد :  (1)

،  01العدد ، 01اجمللد ، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،بني النظرية والتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل،  ليلى العسافو   خالد أمحد الصرايرة  :(2)
 . 11، ص 2008 ،صنعاء، اليمن 

 . 11ص  مرجع نفسه، :(3)

 . 290 ، ص سبق ذكرهمرجع  ليلي عبد الرحيم،و نور الدين حامد : (4)

،  2014ديسمرب  ، اجلزائر،09  العدد  ،03جامعة اجلزائر  ، جملة جديد االقتصاد،ملة يف مؤسسات التعليم العايلمتطلبات ومعايي إدارة اجلودة الشاعامر عيساين،  و   نعيمة حيياوي  :(5)
 . 11ص 

 . 12-11، ص ص مرجع نفسه :(6)
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القيادة  - الفنية واإلنسانية  : حيث يتطلب من  حسن اختيار  املهارات  امتالكهم جمموعة من  اجلامعية  القيادات 
من القيام أبدوارهم األكادميية واإلدارية والرتبوية حبيث جيب أن تكون هذه األدوار مقنعة   اية كي يتمكنو واالدراك

البيئة األكادميية اليت تتسم السلطة الرمسية اليت متنحها اللوائح يف حتقيق املهام القيادية وخاصة  ي وواضحة، إذ ال تكف
واليت تقود إىل فشل حمقق إزاء أشكال املقاومة املختلفة،    تذ القرارا حبساسية عالية اجتاه األمناط التسلطية يف اختا

فجودة اإلدارة ترتكز على جودة القائد الذي ينبغي عليه االلتزام جبودة التخطيط االسرتاتيجي ومتابعة األنشطة من  
 (1)ت تدريبية اليت تسهم يف خلق وكشف الضمور عن ثقافة اجلودة؛ملتقيات ودورا 

العصر احلايل، وهو عصر  ءيتال  مبا  هج الدراسيةحتديث املنا  - وتزايد   العوملةم مع مقتضيات  املعريف  واالنفجار 
 (2) العايل؛قبال على التعليم اإل

وسيلة هامة إلدماج العاملني ودافع هلم على التعاون لتحقيق العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد يف اجلامعة:    -
 . (3)  هدف مشرتك بينهم بكفاءة وفعالية

االقتناع بفلسفة اجلودة يف التعليم العايل وضمان فعاليتها وتوفري متطلبات تطبيقها لدى اجلامعات، جيعل هذه 
 عن املسار األنسب، بتحديد األبعاد الداعمة هلا واملراحل الضرورية لذلك.  األخرية تبحث 

 أبعاد اجلودة يف التعليم العايل، تطبيقاهتا وضماهنا:  1.4
  ودة يف التعليم العايل:د اجلأبعا  1.1.4

وجهات النظر حول أبعادها، فتم إصدار العديد من التصنيفات كل حسب وجهة نظره، إال أنه   تعددت
واستخداما من قبل   اسوف يتم الرتكيز على التصنيف الصادر من قبل وكالة ضمان اجلودة* واليت تعد األكثر انتشار 

 أبعاد ستة1998 عام    يفقد تبنت  إىل أن هذه الوكالة    2001عام     Storr & Hurstشريياملؤسسات اجلامعية، حيث  
 (4)  :وهي  العايل، التعليم يف جودةلل أساسية

 
  ص ص  ،2017 لبنان، ،72د العد ،لرابعالعام ا ،، جملة جيل للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مركز جيل البحث العلمي التعليم العايل مفهوم اجلودة يف خرون، وآقاصدي فايزة : (1)

178-179 . 

اإلنسانية، جامعة الكوفة، السنة الثامنة، العدد   للعلوم للبنات الرتبية كلية جملة  ،اجلامعي التعليم يف لضماهنا اإلجرائية  التطبيقاتو  اجلودة متطلباتو  معوقات،  دريب  جرب حممد  :(2)
 . 95ص  ،2014، العراق، 15

 . 289، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحيم،   ليليو  الدين حامد نور :(3)

العتماد الرباجمي جلامعات ومؤسسات التعليم ومستقلة متاما عن اي حكومة او جامعة ا االعتماد املؤسسي الدويل و تقدم    ،ضمان اجلودة الدولية االويل يف جمال التعليم العايل لوكالة  هي    *
 . دة التحسني لثقافة اجلودة ضمن اجلامعات ومؤسسات التعليم العايلالتطوير وزاي على و مؤسسة التعليم العايل، وتركزأ

(4): Lorna Storr & Keith Hurst, Developing a quality assurance framework for in-service training and 

development, Quality Assurance in Education, Vol. 9 Iss 3, 2001, pp 133 – 134,On the Web-Site: 

http://dx.doi.org/10.1108/09684880110399086, See On  (25/02/2017) At:14.25. 

http://dx.doi.org/10.1108/09684880110399086,%20See%20On%20%20(25/02/2017)
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واحملتوايت الدراسية املستخدمة   ت: وهنا يتم االهتمام ابجلوانب التالية: املستوايتصميم وتنظيم حمتوى املناهج  -
 ، والرتابط والتسلسل فيما بينها؛ يف الربامج التعليمية، واتساع وعمق تلك الربامج

التعليم والتعلم وآليات تقييم أداء الطلبة  - للربامج  عمليات  الرتكيز على وضع أهداف واضحة  ينبغي  : وهنا 
يم أداء الطلبة والربامج التعليمية، مع ضرورة التأكيد على توفري التعليمية واستخدام األساليب واآلليات املناسبة لتقي

 ة مناسبة؛ مدخالت أكادميي 
: من خالل االهتمام بتوفري أدلة على مستوى تقدمه أو عدمه يف تقدم الطالب وحتصيله يف الربامج التعليمية  -

 وكذا حتصيلهم مقابل خمرجات التعلم؛ كل مرحلة من مراحل الربانمج التعليمي، معدالت واجتاهات تقدم الطلبة 
خل اسرتاتيجي لدعم وإرشاد  لرتكيز على وجود واعتماد مدضمن هذا البعد فإنه ينبغي ادعم وإرشاد الطلبة:    -

 الطلبة، توفري الدعم واإلرشاد األكادميي املناسب للطلبة وتوفري األدلة اليت تثبت حتقيق رضاهم؛ 
التعليم  - العمل على  مصادر  ينبغي  األبعاد األساسية :  البعد ضمن  فاعلية هذا  حتقيق جوانب متعددة لضمان 

يم، العمل   التسهيالت واملصادر املكتبية املناسبة وكذا توفري املساحات الكافية للدراسة والتعلللجودة ومنها: توفري
 على توفري مصادر تعليمية كافية للطلبة يف مجيع الربامج التعليمية؛

لضمان هذه األخرية، فإنه البد من حتديد أهداف واضحة للربامج التعليمية، وضع نظم    :إدارة ودعم اجلودة  -
املمارسات التعليمية اجليدة    لة للرقابة الداخلية على عمليات التعليم والتعلم يف اجلامعة، والعمل املستمر على نشرفاع

 اليت تدعم اجلودة. 
مرة واحدة، وإمنا إبتباع    متعليم العايل حيز التطبيق ال يتإن إسرتاتيجية تطوير وإدخال برانمج اجلودة يف ال 

 فاداي ملقاومة التغيري. ين هذا املفهوم تدرجييا يف اجلامعات ولضمان جناحه وتعدة مراحل اليت متكن من تب
    :مراحل تطبيق اجلودة يف التعليم العايل 2.4 .1

  (1): يمير تطبيق اجلودة يف التعليم العايل بعدة مراحل، أمهها ما يل

من حيث اإلمكانيات املادية والبشرية يتم يف هذه املرحلة التعرف على الوضع القائم يف اجلامعة  مرحلة التقييم:    -
فيها النظام التعليمي، نتائج التحصيل العلمي للطلبة ومدى العالقة بني اجلامعة واجملتمع وتقييم والطريقة اليت يطبق  

 عناصر العملية التعليمية؛ 

 
جامعة /واالقتصادعلى جودة التعليم )دراسة تطبيقية يف كلية اإلدارة   نعكاساهتاوا لقياس أداء اإلداريني واملوظفني يف املؤسسات التعليمية  رانمج مقرتحبأسعد غين جهاد، : (1)

 . 163-162  ص ص  ،2013العراق، ، 05 العدد ، 03  اجمللد ،جامعة املثىن  ،واالقتصاديةجملة املثىن للعلوم اإلدارية  ،املثىن(
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امرحلة تطوير وتوثيق نظام اجلودة:    - تنفيذ  املرحلة تطوير نظام اجلودة من خالل  التطويرية يتم يف هذه  خلطة 
وخطة من أجل ضمان احلصول على نظام اجلودة   جلودة وإجراءاهتا وتعليمات العملا من خالل إنشاء دليل  الشاملة  

 اعتمادها؛  ومن مث  اجلامعية موظفي املؤسسة املطلوب، وذلك ابلتعاون مع
ويف أقسامها العلمية ووحداهتا   : يتم يف هذه املرحلة تطبيق نظام اجلودة على اجلامعةمرحلة تطبيق نظام اجلودة  -

 قوم فريق العمل إبدارة التعليم واملتابعة، التأكد من تنفيذ وتطبيق إجراءات وتعليمات نظام اجلودة؛ اإلدارية والفنية، وي
 حيث تقوم اجلامعة يف هذه املرحلة إبعداد مواد التدريب والتعليم ملختلفالتدريب: مرحلة إعداد برامج ومواد  -

 خالل فرتة تطبيق النظام مع توزيعها على مجيع العاملني هبا، وهذا لالطالع عليها؛   اإلدارية املستوايت
وم هؤالء بتنفيذ التدريب  وتطبيقاهتا ويق   يتم تدريب جمموعة من منتسيب اجلامعة على نظام اجلودة  مرحلة التدريب:  -

 ؛ راجعة الداخلية ، مع الرتكيز على الطريقة املثلى إلجراء امل املوظفنيالحقا لبقية 
وتتم عن طريق فريق العمل يف اجلامعة املطبق هبا نظام اجلودة، وهتدف املراجعة الداخلية    مرحلة املراجعة الداخلية:  -

للتأكد من قيام مجيع األقسام العلمية بتطبيق متطلبات املواصفات العاملية، تليها مراجعة العمادة للتحقق من تطبيق 
 انيا؛ هذا النظام وتفعليه ميد

اخلارجية:    - املراجعة  اجلهمرحلة  استيفاتقوم  من  ابملراجعة  للشهادة  املاحنة  املواصفة    ءة  ملتطلبات  اجلودة  نظام 
 واكتشاف حاالت عدم املطابقة واختاذ اإلجراءات التصحيحية ملعاجلتها؛ 

قاء مبستوى أدائه، وابلتايل تعترب اجلودة أحد أهم األساليب احلديثة املتعبة لتحسني نوعية التعليم العايل واالرت
ل أتخذ به أو ترتكه األنظمة التعليمية، بل أصبحت ضرورة ملحة متليها عليها بيئتها الداخلية واخلارجية مل تعد جمرد بدي

 دائمة التغري، ما يدفع ابجلامعات إىل توفري الشروط اليت تضمن تطبيقها يف التعليم العايل. 
 لعايل: ضمان اجلودة يف التعليم ا  1.3.4

ضمان اجلودة يف التعليم العايل، تشري إىل السياسات واملواقف  أبن    2011يف سنة     Nicholsonأشارت  
حيث يعد الغرض من ضماهنا هو التأكد من    (1)واألفعال واإلجراءات الضرورية أبن اجلودة موجودة ومستمرة ومعززة.

   التطبيق الفعلي هلا من خالل التحقق من األمور التالية:

 د على االلتحاق ابجلامعات اليت تقدم برامج مقبولة؛ مساعدة الباحثني واملدرسني والطلبة اجلد -
توفري معلومات وبياانت واضحة ودقيقة للمنتفعني )صناع القرار، رجال األعمال، مؤسسات القطاع العام واخلاص(    -

 حول نوعية ومستوايت الربامج املطروحة؛ 
 

(1) :  Nicholson  Karen, Quality Assurance in higher education: Are view of the literature, 2011,p 06, On the 

Web-Site :https://works.bepress.com/karen_nicholson/19/download, See On (13/04/2015), At:16.30. 
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والتقييم املؤسسي، وتوفري آلية ملساءلة مجيع العاملني العاملني مجيعا يف التخطيط  إشراك أعضاء هيئة التدريس و   -
وأيضا ضمان أن األنشطة    (1) ابإلعداد والتنفيذ واإلشراف على الربامج التعليمية، ومحاية اجلامعة من الضغوط اخلارجية.

ومتطلبات املهن وكذلك  عاملية يف التعليم العايل التعليمية للربامج املعتمدة تليب متطلبات اجلودة، وتتفق مع املعايري ال
حاجات اجلامعة والتدريس، والطلبة، الدولة واجملتمع، وتعزيز مسعة الربامج املقيمة واملعتمدة لدى اجملتمع الذي يثق 

 (2) بعملييت التقوي اخلارجي واالعتماد األكادميي.

 مؤشرات اجلودة يف بعض املؤسسات اجلامعية:  1.5
عليم العايل تعد خطوة مهمة لتطوير اجلامعة سواء كانت عامة أو خاصة، لكن يف ظل توفر يف الت  اجلودة  إن 

 (. 01.02)عدة مؤشرات ميكن من خالهلا تقييم فعالية اجلودة هبا، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  15د املستنصرية، العدجامعة  الدولية،اجمللة السياسية ، لنهوضاتطلبات مجودة التعليم العايل يف العراق بني معضالت الواقع و علي سلمان الصايل، و  خضر عباس عطوان :(1)  

 . 89-88ص ص  ،2010 العراق، بغداد،

،  07، ص 2010، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة االزهر، أكتوبراالكادميي األداء  مقرتحة ملعايي ضمان جودة    اسرتاتيجياتإيهاب وفيق األغا،  و وفيق حلمي االغا  :  (2)
   .    21.36(، ساعة 05/2017/ 25، اتريخ التصفح) http://kenanaonline.com/files/0095/95034/%D8%A7 متوفر على املوقع وثيقة

http://kenanaonline.com/files/0095/95034/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%89%D8%A9%20.pdf
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 املؤسسات اجلامعيةمؤشرات اجلودة يف بعض  :(01.02)رقم  دولج

 املؤشرات املستخدمة من قبل اجلامعات الياابنية  اجلامعات األوروبيةاملؤشرات املستخدمة من قبل  ملستخدمة من قبل اجلامعات االمريكية رات ا املؤش
 والتخرج.  االلتحاقنسبة   -1
 نسبة التخرج املتوقعة.  -2
 الفعلية. نسبة التخرج  -3
 رديئا. أو  ااألداء العام لتقوي متميز  -4
عدد الصفوف اليت يوجد فيها  املئوية لالنسبة    -5

 طالب. 20أقل من 
النسبة املئوية لعدد الصفوف اليت يوجد فيها   -6

 . طالب أو أكثر50
 نسبة األساتذة إىل الطلبة.  -7
 نسبة األساتذة املتفرغني.  -8
األوىل الذين كانوا يف أعلى  نسبة طلبة السنة   -9

 سة الثانوية. ر من خرجيي املد 10%
 بول. نسبة الق-10
 املوارد املالية للجامعة االم. -11
نسبة  -12 األم    تربعمعدل  للجامعة  اخلرجيني 

تصنيف   عند  املؤشرات  هذي  قليال  وختتلف 
 . هوالدكتورا املاجسترياجلامعات اليت متنح درجة 

 شروط القبول. -1
 نسبة الطلبة: أستاذ. -2
 )درجة املتوسط احلسايب(. التعليم تقوي -3
الع)متوسالبحث  تقوي  -4 يف  ط  للعضو  المات 

 اهليئة االكادميية(. 
انفقات  -5 طالب  حلاسوب  أجهزة  لكل  واملكتبة 

 متفرغ وملعدل ثالث سنوات. 
)النفقات على مرافق الطلبة  املرافق  النفقات على  -6

 واملوظفني(. 
)النسبة املئوية املتوقعة إلكمال الدراسة  الكفاية  -7

 يف وقتها(. 
  والثانية(. األوىل  )السنةاجلامعيني  معدل الصفني -8
وظائف كاملة  نسبة اخلرجيني الذين حصلوا على  -9

األخرين   اخلرجيني  مجيع  مع  تعليمهم  يواصلون  أو 
 . الذين عرفت عناوينهم

 
 
 
 
 

 

 أوال: املؤشرات الرتبوية: 
 عدد األساتذة إىل عدد الطلبة.  -1
 عدد أجهزة احلاسوب على الطالب. -2
 عدد الكتب املستعارة لكل طالب.  -3
 . الكافترياينوعية  -4
املقدمة  -5 واخلدمات  املنحدرة،  للمعوقني  املرافق  الطرق  )املصاعد، 

 . الكتب املطبوعة خبط برايل، أجهزة تكبري الواثئق وغريها(
 اثنيا: املؤشرات البحثية: 

 عدد املنشورات اليت أنتجها العلماء. -1
 منها ملنشورات أخرى.  اقتبس عدد املنشورات اليت -2
 احلوكمة الياابنية ومعاهد أخرى. مول من لبحث املكمية ا-3
 عدد مشاريع البحث املشرتكة للجامعات والشركات. -4

 خدمة اجملتمع:   مؤشراتاثلث: 
 يف وسائل اإلعالم العامة.  األكادمييتكرار ظهور -1
 اليت انهلا األكادميي.  االخرتاععدد براءات -2
 كومية. حل اعدد مرات العضوية لألكادميية يف اجملالس -3

 رابعا: مؤشرات أخرى: 
 متوسط العمر ألعضاء اهليئة اإلدارية. ، رسوم الدراسة -1
مدى خترج سياسيني ورؤساء شركات من الكليات االم اليت درسو -2

 هبا.
 موقع اجلامعة عرب األنرتنت. ، القبول امتحاننوعية -3
 . تعدها اجلامعة للتعريف والرتويج  النشرات اجلامعية اليت-4

، وجدة، 03العدد  ، ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري، جامعة حممد األول،فاعلية املقارنة املرجعية يف تطوير جودة التعليم العايل غياد كرمية،و  زار العياشير: زر املصد
 . 103-102ص ص  ،2014، سبتمرب اململكة املغربية

ختتلف من جامعة إىل أخرى  يم العايل  جودة التعل( أن مؤشرات  01.02من خالل اجلدول رقم )  ظما يالح
أن تلك   حسب املنطقة اليت تتواجد هبا، إال أنه توجد بينهم نقاط مشرتكة لقياس جودة التعليم العايل وهذا ما ينب

املؤشرات ليست إلزامية التطبيق للعديد من اجلامعات، وإمنا لكل جامعة حسب طبيعتها عامة كانت أم خاصة،  
، أن ختتار املؤشرات اليت تناسبها واليت  ا تواجد هبا، وكذا سياستها واسرتاتيجياهتيئة اليت ت، وحسب البوكذا حجمها

 تستطيع تطبيقها ضمن فلسفتها وكذا ضمن مواردها املتاحة. 



 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
84 

تطبيق اجلودة يف التعليم العايل واحرتام مراحلها تشوبه جمموعة من الصعوابت اليت حتول دون حتقيق اهلدف  
 دراسته يف النقطة املوالية.  مسيت ه، وهذا مااملخطط ل

    : صعوابت تطبيق اجلودة يف التعليم العايل 6.1
يواجه تطبيق اجلودة يف التعليم العايل صعوابت عديدة متثل عائقا حيول دون ذلك، وترجع تلك الصعوابت 

   :يإىل اخلصائص اليت يتميز هبا التعليم اجلامعي واليت من أمهها ما يل
اجلامعة: واليت تركز على اإلجنازات اليت يقوم هبا األفراد أكثر من تركيزها على تشجيع   مية السائدة يفالثقافة التنظي  -

ورعاية األعمال واإلجنازات اجلماعية، وهذا يعترب من املعوقات التنظيمية اليت تؤثر على تطبيق مفهوم جودة يف التعليم 
 (1)  العايل؛

 وذلك اجلودة إدارة مدخل تطبيق ملتطلبات ابجلامعات السائدة واملالية ةداريواإل األكادميية األوضاع مةءمال عدم -
 ومعاونيهم التدريس يئةه أعضاء أداءاجلامعي،  يملالتع وأمناط ياكلهو  وأهدافه احلالية التعميم فلسفة (مستوى  ىلع

 (2) ؛ )التعليم اجلامعي ومتويل املادية واإلمكاانت العلمي والبحث الدراسات العليا ونظام يميةلالتع يةلالعم وأدوات

اليت    - إحساس بعض األكادمييني أبنه يف حال تطبيق اجلودة سوف يؤثر عليهم، عن طريق سلبهم االستقاللية 
إدارة اجلودة من   هيتمتعون هبا، وكذلك صعوبة التوفيق بني ما يتمتعون به من صالحيات ومسؤوليات وبني ما تقتضي

 (3)  ؛ أهداف اجلامعةرقابة ومتابعة من أجل حتقيق 

 توفر الكفاءات املدربة  املركزية يف اختاذ القرار: حيث أن اجلودة تتطلب الالمركزية يف ذلك، ابإلضافة إىل عدم -
ودة إىل ميزانية كافية واملؤهلة يف جمال اجلودة يف العمل التعليمي بسبب ضعف التمويل املايل، حيث حيتاج تطبيق اجل

 (4)  ؛قد ال تتوفر لدى اجلامعة 

 
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثالث حول  ليم العايل يف تطوير جودة خمرجات اخلدمات التعليمية يف اجلامعات األردنيةالتعدور مؤسسات زكراي امحد حممد عزام،   :(1)

 . 194 ص  ، 2013أفريل 4-2 لضمان جودة التعليم العايل، جامعة الزيتونة، األردن، يومي 

جامعة    ، جملة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،سوسيولوجية مقاربة - ومعوقاهتا العايل يملالتع مؤسسات يف  الشاملة اجلودة  إدارة تطبيق متطلباتبوزاين،   راضية:  (2)
    .  31، ص 2012ديسمرب عنابة، اجلزائر،، 32 العددابجي خمتار، 

الثاين  ، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل عات السعوديةمات التعليم يف اجلااألكادميي على تسويق خمرجأثر تطبيق معايي اجلودة واإلعتماد  عطا هللا بن فهد السرحان، : (3)
 . 461 ص ، 2012أفريل 5-4حول لضمان جودة التعليم العايل، اجلامعة اخلليجية، البحرين، يومي 

،  2014  العراق،  ،14، جملة كلية الرتاث اجلامعية، جامعة بغداد، العدد  ي األهلياجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعدراسة عقبات تطبيق إدارة  مها كامل جواد،  و صباح النجار  :  (4)
 .34ص 
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عدم مالءمة جودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب ومستوى جودة اخلدمة اليت تتفق مع رغابتهم وتوقعاهتم وذلك   -
اخلدمة ورعاية فيما خيص )الكتاب اجلامعي، أداء هيئة التدريس وأساليب التقييم املتبعة، كفاءة وفعالية نظام تقدي  

 (1)  الطالب(؛

النضال من أجل التطبيق املستمر يفقد النموذج قوته، حيث واي، لكن عدم االستمرار و قد يكون منوذج اجلودة ق  -
جند يف اجلامعة اهتماما كبريا من قادهتا ابجلودة وفوائد تطبيقها إال أن هذا االهتمام اندرا ما يعتمد على اإلحصائيات 

 (2)  يس الفوائد املنتظرة من التطبيق؛الرقمية اليت تق

من تطور وحتسني مستمر يف العملية التعليمية يف املؤسسات    ثتغيري وما حيدامعات ملطالب البطء استجابة اجل  -
أهدافها   حتقيق  اجلامعة يف  وكفاءة  فعالية  معرفة  طريقها  عن  ميكن  اليت  والتقوي  املتابعة  األنظمة  وضعف  العاملية. 

  (3) املرسومة.
ايل ليس  يت تصاحب تطبيق اجلودة يف التعليم العجتدر اإلشارة أن مثل تلك املعوقات ال  قمن خالل ما سب

ابلضرورة أن تواجه كل اجلامعات، ألن هذه األخرية قد تواجهها صعوابت قد تتشابه مع جامعات أخرى أو ختتلف 
 عنها متاما. 

بارها  أصبحت ضرورة تلجأ إليها اجلامعات ابعتاجلودة يف التعليم العايل مل يعد جمرد نظرية إدارية وإمنا  لذا فإن   
قدمة من قبلها بغية تطوير األداء من جهة، وحتسني تصنيفها بني اجلامعات من  أسلوب لتحسني نوعية اخلدمات امل

إال يف ظل توفر جمموعة من املتطلبات اليت تكون   مجهة أخرى، إال أنه لضمان ذلك وملواجهة الصعوابت ال يت
 لتجنب مقاومة التغيري.  طريق تطبيق جمموعة من املراحل تدرجيياالداعمة هلا عن 
فيه فإن أي نظام مهما كان نوعه وحجمه، فإنه يتكون من أربعة عناصر: مدخالت، خمرجات   كمما ال ش 

 والعمليات، التغذية العكسية، وهكذا احلال يف التعليم العايل. 
 
 
 
 

 
-142، ص ص 2010، دار النشر غري مذكورة، مصر، القاهرة، التطوير ومناهج التحسني  تالعايل: إسرتاتيجيا إدارة اجلامعات ومؤسسات التعليم سيد حممد جاد الرب،  :(1)

143 . 
 . 15ص ، 2015اجلزائر، ديسمرب ،31 العدد جامعة اجللفة،  ، جملة تطوير العلوم االجتماعية،يق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليميةتطبعلوط الباتول، :  (2)

، جملة الكوت للعلوم  جامعة بغداديفي  تطبيق معايي اجلودة الشاملة يف تقومي أداء اجلامعات العراقية: حبث تطبيق أثرنوفل حممدو موسى التميمي، و فؤاد عبد احملسن اجلبوري : (3)
 . 06، ص 2017جوان  العراق، ،26د العد جامعة واسط، االقتصادية واإلدارية،



 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
86 

 املبحث الثاين: جودة خمرجات التعليم العايل
رجات اليت تتالءم  تزويدها ملؤسسات القطاعات األخرى ابملخحتتل اجلامعات مكانة وتؤدي دورا أساسيا يف

أهنا يف سبيل بلوغ ذلك توجه اجلامعات حتدايت عديدة ومنها:)عوملة    مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. إال
عة عن طريق  دفعتها إىل ضرورة التغيري يف النظم املتبالتعليم، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اجلامعات االفرتاضية...(  

دف حتسني األداء واحملافظة على نوعية خمرجاهتا ابعتبارها الداعمة األساسية لتحقيق  تبنيها لنظم جديدة كاجلودة هب
مكوانت التنمية. ولذا مت التطرق يف هذا املبحث اىل تعريف جودة خمرجات التعليم العايل والفوائد املرجوة منها، و 

لربامج التعليمية، الكتاب، البحث  تفصيل وهم: )طلبة، أعضاء هيئة التدريس، اجودة املخرجات التعليم العايل ابل
 العلمي(. 

 فوائد تطبيقها ومعاييها:  تعريفها، :التعليم العايل خمرجات جودة 1.2
 تعريف اجلودة يف خمرجات التعليم العايل: 2.1.1

االستغناء عنها وهي:    عوال يستطي  ابينهجمموعة من العناصر املتكاملة واملرتابطة فيما  إن أي نظام يتكون من  
املدخالت، العمليات، املخرجات، التغذية العكسية وكذا احلال ابلنسبة لنظام التعليم العايل، فهو أيضا حيتوي تلك  
العناصر املهمة جدا لضمان جناحه يف حتقيق األهداف اليت يسعى إليها، إال أننا سوف نركز االهتمام على جودة 

وال املعلومات     Cengiz Haksever et alيت عرفها  خمرجاته،  توظيف  اليت هتدف على  " االسرتاتيجية  على أهنا: 
واملهارات والقدرات لتحقيق التحسني املستمر مبا يسهم يف االرتقاء بقيمة مؤسسات اجملتمع، واجلودة بذلك تربز من  

ت ومعارف مرتاكمة وما  من ختصصات وخربا   خالل التفاعل املتكامل ما بني ما حتتويه خمرجات العملية التعليمية
وفلسفتها" لتوجهها  وفقا  املختلفة  والقطاعات  املؤسسات  تؤديها  اليت  والعمليات  اآلليات  أن ،  (1) بني  جودة    أي 

خمرجات العملية التعليمية تكمن يف التطبيق األمثل لكل من املعلومات واملهارات والعمل على التحسني املستمر 
( يوضح لنا العلمية  01.02والشكل رقم ) .األخرىات والقطاعات املختلفة يف املؤسس   هاظيفلكل ذلك من أجل تو 

 التعليمة كنظام.  
 
 

 

 
 جملة اإلدارة ،قياس جودة خمرجات التعليم العايل من وجهة نظر اجلامعات وبعض مؤسسات سوق العمل)دراسة حتليلية يف منطقة الفرات األوسط( حمسن ألظاملي وآخرون، : (1)

 . 151، ص 2012 العراق، ، بغداد،90 جامعة املستنصرية، العدد واالقتصاد،
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خمرجات التعليم العايل، وهذا راجع إىل التنوع يف عناصر  ( جند تنوعا كبريا يف 01.02من خالل الشكل رقم )
ألخرية لبلوغ األهداف املسطرة من قبل اجلامعات أال وهي اجلودة يف مدخالته، مع اتباع طريقة مثلى ملعاجلة هذه ا

 خمرجات التعليم العايل. 
 (1) :يمن بني األسباب اليت أدت إىل اهتمام اجلامعات جبودة خمرجاهتا نذكر ما يل

املمنوحة سعيا منها إىل   - الشهادات  قيمة  العايل، ويف  التعليم  الثقة ألداء مؤسسات  ختفيض  الزايدة يف مستوى 
 مستوايت البطالة لدى خرجيي التعليم العايل؛ 

 تعظيم إنتاجية املوارد املالية واملادية املخصصة ملؤسسات التعليم العايل ملواكبة التطورات احلاصلة يف جمال التعليم  -
 العايل، تلبية متطلبات سوق الشغل املتغرية بسبب دخول استثمارات أجنبية والتطورات التكنولوجية.

 
  ، 02 اجمللد  ، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زاين عاشور،بناء معايي أكادميية لتحسني جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائرحنو    ،خامرة بوعمامة و   ي الشيخالداو   :(1)

 361. ص  ،2017 أكتوبر  اجلزائر، ،لفة اجل ،32 العدد االقتصادي

ـــــامل ــ ــ ــ ـــالعملي دخالتـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاملخرج اتــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  اتـــ

 التدريس هيئة الطالب وأعضاء *
 اخلطة االسرتاتيجية للجامعة *
 البىن التحتية *
ــــررات والربامج * ـــ  املقــ
ـــــوا * ـــــالية املــ ـــ ـــ ـــ  رد املــ
ــــزة واملعدات *  األجهـ
 ري االستقرار االداوالبيئة العلمية  *
 

 : غي ملموسة
ــــة االستشا * ـــ  رات العلميـــــ
ـــــالتـــاخلربات وامل * ـــ ـــ ـــ  ؤهــ

ــــة ــ  :ملموسـ
 ريس أعضاء هيئة التد *
ــــــالب * ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  الطــــ
ـــج التعليمية * ـــ  الربامــــــ
 االحباث واالخرتاعات ،الـــكتب* 

ـــاءة الداخلية * ـــ ــــ ـــ  الكفـــ
 املهين ألعضاء هيئة التطوير *
 ريس التد 
ـــة االستيعابية * ـــ ـــ  الطاقــــــ
 التعلم والتعليم *
ــــدورات التد * ـــ ـــ  ريبية الــــ
  

 رجاتــ* البحوث التشخصية للمدخالت والعمليات واملخ
ـــــم الذايت واخلا ـــ ـــ ـــ ـــــي * التقويـــــ ــــ ـــ  رجـــــ

ــــــرا*  ـــ  ءات التصحيحيةاإلجـــــ
ــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة العكسي ــ ـــ ــ ــ  التغذيــــ

 مكوانت نظام العملية التعليمية (:01.02)شكل رقم  

 بناءا على معلومات مستقاة من:الباحثة املصدر: من إجناز 
ورقة حبثية مقدمة يف ، العمل سوق متطلبات يف العايل التعليم خمرجات أتثي بني الفجوة لتقييم جتريبية دراسةوآخرون، حسني سامل كيطان - 1

 .784 ص، 2014أفريل  3-1املؤمتر العريب الدويل الرابع لضمان جودة التعليم العايل، جامعة الزرقاء األردن، يومي 

منطقة لية يف قياس جودة خمرجات التعليم العايل من وجهة نظر اجلامعات وبعض مؤسسات سوق العمل)دراسة حتليحمسن الطائي وآخرون،  -2
 .152 ص ،2012 العراق، ، بغداد،90 جامعة املستنصرية، العدد جملة اإلدارة واالقتصاد، ،الفرات األوسط(

، ورقة حبثية مقدمة يف مدى توافق خمرجات التعليم العايل مع متطلبات سوق العمل يف ظل التنمية املستدامةمحود عبد هللا،  بن ،خمفي أمني -3
 5 ص ص، 2012 ماي13-14 يومي اجلزائر، ول حول: دور التنمية يف تفعيل الطاقات اجلامعية، جامعة عباس غرور، خنشلة،األامللتقى الوطين 

-6. 
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 : فوائد تطبيق اجلودة يف خمرجات التعليم العايل 2.1.2
إن تطبيق اجلودة يف خمرجات التعليم العايل حيقق العديد من الفوائد اليت يستفيد من خمرجاهتا يف حد ذاهتم 

 (1)  واجلامعات كذلك ونذكر منها مايلي:
زايدة كفاءة استخدامه، مع توفري البيئة   إشراك اإلطار األكادميي واإلداري يف التطوير والتحسني املستمران وابلتايل  -

 الداعمة لذلك؛ 
براجمها وخططها مبا يتوافق صناعة القرارات املناسبة والصحيحة، مما يساهم يف زايدة القدرة التنافسية للجامعة يف  -

 مع متطلبات هيئة االعتماد وسوق العمل؛ 
 على خمرجات التعليم العايل؛ الرتكيز على التدريب والتعليم املستمر ملا هلما من فوائد  -
   حتسني نوعية الطلبة اخلرجيني والعمل على مواءمة املخرجات مع احتياجات سوق العمل. -

   خمرجات التعليم العايل:جودة  معايي 2.1.3
 (2) تتطلب جودة خمرجات التعليم العايل نظاما يتكون من معايري متكاملة وهي: 

 تها ملتطلبات وحتدايت العصر؛ والشمولية والتكامل، املرونة ومواءم جودة النظام التعليمي من حيث العمق -
 جودة األساتذة أتهيال علميا وتربواي وسلوكيا وثقافيا وأخالقيا؛ -
 جودة طرق التدريس اليت تعتمد على تكامل املفاهيم واملمارسات النظرية مع التطبيقية؛  -
 الصائبة؛ نسيق والتطوير، التنفيذ والتقييم واختاذ القرارات جودة اإلدارة وقدرهتا على التخطيط والتنظيم والت -
 روعات وتوفري املوارد املالية الكافية؛ جودة التمويل: فيما خيص التجهيزات املتعلقة ابملباين التعليمية واملش -
 جودة التقييم حيث البد من توفري معايري لتقييم مجيع احملاور السابقة.   -

طبيق اجلودة يف خمرجات التعليم العايل، البد من توفر  لذكر نستنتج أنه لضمان تمن خالل املعايري سالف ا
، الطالب، الربامج التعليمية، الكتاب، البحث العلمي،  سالتدريجمموعة من العناصر واملرتكزات وهي: عضو هيئة  

 وفيما يلي سندرس كل عنصر على حدى. 
  جودة عضو هيئة التدريس: 2.2

 أهدافها املختلفة على فاعلية جمموعة من العناصر، ومن أبرزها: كفاءة وجودة حتقيق يعتمد جناح اجلامعة يف
 عليها من خالل أدائه وتقيمه، ابعتباره أحد أهم ركائز التعليم العايل، لذا يسعى عضو هيئة التدريس، ويتم احلكم 

 
 . 194 زكراي أمحد حممد عزام، مرجع سبق ذكره، ص :  (1)

 .  110 ص  ،، مرجع سبق ذكرهوآخرون   قويبوحنية : (2)
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عضو هيئة التدريس املركز األول دائما إىل حتسني جودة أدائه، من أجل حتقيق األهداف املتوقعة منه. حيث حيتل  
يف اخلدمات الرتبوية والتعليمية  فمهما بلغت الربامج التعليمية من تطورمن حيث األمهية يف جناح العملية التعليمية، 

ومهما بلغت هذه الربامج من اجلودة، فإهنا ال حتقق الفائدة املرجوة منها إذا مل تتوفر عدد من السمات لدى عضو  
منها: السمات الشخصية والنفسية والقدرة على االتصال ابإلضافة إىل االلتزام ابملنهج العلمي والعمل   هيئة التدريس
حيث يساعد الطلبة على  (1)هارات الفكرية التنافسية بني الطلبة وخدمة للجامعة اليت ينتمي إليها،  على تنمية امل

ركة يف إبداء الرأي وحتفيزهم، ومتكينهم من إثبات إكساهبم املعرفة وتطوير مدركاهتم من خالل السماح هلم ابملشا
 التفكري النقدي. وكذا تشجعيهم على االلتزام التطبيق العملي، وحثهم على تبينمعرفتهم وفهمهم من خالل األداء و 

بصورة مستمرة على اجتياز االمتحاانت وتطوير القدرات الذاتية للطالب ملواجهة كافة القيود والصعوابت يف العامل 
 (2)  اخلارجي وكيفية التأقلم مع ذلك من أجل االستمرار يف حتقيق النجاح املخطط له. 

  :لتدريسمؤشرات جودة عضو هيئة ا 1.2.2
 (3)  املعتمدة عليها لقياس جودة عضو هيئة التدريس ونذكر منها مايلي: تتعدد املؤشرات

مجيع اجلوانب املنهجية للتخصص، إضافة حجم أعضاء هيئة التدريس، وكفايتهم إىل احلد الذي يسمح بتغطية    -
 ل ختصصهم عامل أساسي للجودة؛إىل تطورهم املستمر يف جما

 أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع احمليط هبم، ومستوى التدريب األكادميي هلم؛ مسامهة  -
 مدى تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل اجلماعي وحتسني مستواهم العلمي؛  -
 (4)  : ويرتبط هذا املؤشر بثالثة أمور وهي:عرتاف العلميالتقدير واال -
 الكربى ومعرفته ابلباحثني اآلخرين يف اجلامعات األخرى؛ اإلجناز ومكانة الباحث يف اجلامعات  •
 عدد اجلوائز الشرفية العليا اليت حصل عليها الباحث واليت تنتهي جبائزة نوبل؛ •
 رائسة مؤسسات مهنية ووطنية.  العضوية الشرفية يف بعض اجلمعيات العلمية أو •
ري أن األخذ هبذا املؤشر قد أاثر جدال شديدا  املنشورات العلمية: أي جمموع ما أجنزه الباحث من منشورات، غ  -

 يف مسألتني األوىل: تتعلق بطبيعة العالقة بني كم املنشورات ونوعيتها، والثانية معايري النشر العلمي ومدى تدخل

 
 . 176قاصدي فايزة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص : (1)

يف حتسني جودة األداء لعضو هيئة التدريس يف التعليم العايل )دراسة   (six hats)ستة  الالقبعات    اسرتاتيجياتفاعلية  بشار عز الدين السماك،  و منال عبد اجلبار السماك  :  (2)
 . 593 ، ص 2011 العراق، ، بغداد،01العدد ، 11 املوصل، اجمللد جامعة  ، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية،عينة من تدريسي جامعة املوصل آلراء  استطالعية

 ، وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع: 11، ص التعليم اجلامعي الفلسطيين مؤشرات اجلودة يفسهيل رزق دايب،  :(3)

www.khayma.com/dr-yousry/Sohil-Diab2-Res.pdf  )2016/02/25( الساعة  22.30، اتريخ التصفح     
 . 426-425، ص ص 2007، دار جرير لنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، نتاجي واخلدميالشاملة يف القطاعني اإل  إدارة اجلودةمهدي السمارائي، : (4)

http://www.khayma.com/dr-yousry/Sohil-Diab2-Res.pdf


 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
90 

 (1)  ة يف هذه العملية. العوامل غري املوضوعي
 :املبادئ األساسية لتحقيق جودة أداء عضو هيئة التدريس 2.2.2

ة لعضو هيئة التدريس الفعال يف التعليم العايل، فإن متكن  يساسأأن هناك ستة مبادئ   (Ramsdens)بني  
ف املبادئ  أداء عالية وهم:  إمن تطبيق هذه    واحرتامه   ،طالب لاب  االهتمامابلشرح،    االهتمامنه سوف حيقق جودة 

فكرية،  و وتعليمه   وحتدايت  واضحة  أهداف  التصحيحية،  واإلجراءات  املناسب  النشاط   ةوسيطر   استقالليةالتقييم 
 : شرح لكل مبدأ يوفيما يل  ،(2)  من الطالب والتعلم

خصصا إن عضو هيئة التدريس جيب أن يكون منظما يف الشرح، لديه القدرة على اإلقناع مت  :االهتمام ابلشرح  - 
يدرسها، مران يف تفكريه وأسلوب تعامله مع اآلخرين، متقبال لرأي الغري، منضبطا وأن يتحلى ابلنزاهة يف املادة اليت  
 (3) واملوضوعية؛

على عضو هيئة التدريس أن يكون واعيا يف طريقة تعامله مع الطالب ه:  وتعليم  واحرتامهابلطالب    االهتمام -
املستقل، وجتنب أي نقد سليب، مع حثهم على بناء عالقات إجيابية مع بعضهم علم  على تنمية دافعيتهم للت والعمل

 (4) وأن تكون مبنية على االحرتام املتبادل بينهم؛

: فضال عن ما يقوم به عضو هيئة التدريس من أعمال التعليم عليه  التقييم املناسب واإلجراءات التصحيحية  -
هلا قياس حتصيل الطلبة ومتكنهم من املادة الدراسية، وفهمهم هلا ويف خالأن يقوم إبعداد األدوات اليت يستطيع من 

احملصلة عليه حتديد درجة كل طالب مع ما تتطلبه من صدق وموضوعية ودقة دون حتيز يف ضوء تعدد أساليب  
 (5) التقييم وأدواته، وتتباين مهارات أعضاء هيئة التدريس وكفاءاهتم ضمن هذا الدور؛

: إذ أن اهلدف األساسي لعضو هيئة التدريس الفعال يف قاعة احملاضرة هو فكريةحتدايت  واضحة و أهداف   -
العلوم   من  استجد  ما  مالحقة  يف  وحتداي  يتطلب جهدا  وهذا  وحداثة،  ووضوح  وسهولة  بسالسة  املادة  توصيل 

 (6) واملعارف؛ 

 
 . 426-425ص  ص ، مرجع يبق ذكرهمهدي السمارائي، : (1)

)2(: Birbeck David, Benchmarkig and peer reviewof teaching practive for the pur pose of evidenaiy 

excellence in teaching and learning, the journal of the education research goup of adelaide, February learing and 

teaching unit university of south Australia ,Vol01,Iss03, Australia ,2010, p 07. 
اململكة   لرايض،ا، 90 ، جملة رسالة اخلليج العريب، العددذ اجلامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها ببعض املتغياتالكفاءات املهنية املتطلبة لألستاإبراهيم احلسن احلكمي، : (3)

 . 08  ص  ،2009السعودية، العربية 

 على املوقع:  ة أنرتنت متوفرةوثيق ،292ص  (،)املناهج وطرق التدريس غزة امعة األقصى يف تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة ج: خالد مخيس السر،  (4)
https://www.alaqsa.edu.ps/site.../aqsa.../files/25.pdf  16.30الساعة( 021/01/2016)  التصفحاتريخ . 

جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية  ، )دراسة تقوميية(املتغيات حتصيل طالهبم يف ضوء بعض  يف تقييمك ممارسات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبو شاهر خالد سليمان،  :(5)
 . 359-358، ص ص 2010، اململكة العربية السعودية، 02 ، العدد02والنفسية، اجمللد 

 . 595، مرجع سبق ذكره، ص بشار عز الدين السماك و  منال عبد اجلبار السماك :(6)

https://www.alaqsa.edu.ps/site.../aqsa.../files/25.pdf
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النشاط: - التدريس ابال  استقاللية وسيطرة  هيئة  يتحلى عضو  أن  الدراسية  التامة    ستقالليةالبد  القاعة  داخل 
ويكون هو مسؤول عن إدارهتا عند إلقائه للمحاضرة، وأن يتصف ابحلزم واملرونة معا من أجل حتقيق ذلك، وأن  
ميتلك النشاط الفعال الذي من خالله جيعل الطالب منتبها إىل احملاضرة ومندجما مع جمرايت األحداث داخل قاعة  

 (1) احملاضرات؛
ميكن يف بعض األحيان أن يكون للطالب يف بعض املواضيع معرفة أكثر من عضو هيئة   لطالب:تعلم من اال -

 (2) التدريس، وميكن أن ينعكس الدور يف تقبل عضو اهليئة التدريسية األخذ بتلك املعرفة وتوظيفها يف العملية التعليمية.
ا مرتابطة ومتكاملة مع  هر جليا أهنلتدريس، يظمن خالل ما مت استعراضه من مبادئ جلودة أداء عضو هيئة ا

 بعضها، وهذا ما يدفع بعضو هيئة التدريس للقيام أبدوار جديدة تتالءم مع مفهوم اجلودة. 
 األدوار احلديثة وأبعاد أداء عضو هيئة التدريس يف جمال اجلودة:  3.2.2

ا فاهيم جديدة كاجلودة، م ووظائفه، وكذا تبنيه ملإن التطورات احلاصلة يف التعليم العايل من حيث أهدافه  
دفع بعضو هيئة التدريس إىل حتسني أدائه ابستمرار عن طريق ممارسته ألدوار جديدة تتكيف مع هذا املفهوم، يف  

 ظل توفر أبعاد تدعم جودة أدائه.
 أدوار عضو هيئة التدريس يف ضوء معايي اجلودة: 2.2.1.3
أصبح دور املنتج وامللقن للمعلومات واملعارف، وإمنا دور عضو هيئة التدريس يف الوقت احلايل مل يعد  إن 

 املستفيدين حاجات بتغري تتغري وإمناأن تكون اثبتة    نال ميك  (3) ميارس أدوار جديدة يف ظل تبين مفهوم اجلودة،  
 لذلك السريعة، التحوالت عصر يف وخصوصا  واخلارجية، الداخلية البيئة يف التطورات وجماراة التعليمي، واملوقف

 وأ فردية  بصورة أدوارهم أتدية منهم ويتوقع فيها، التدريس  هيئة أعضاء ومسؤوليات أدوار حتديد إىل تلجأ اجلامعات
املرغوبة. وتتكون املهام واألدوار األساسية له يف البحث العلمي، من األدوار   األهداف حتقيق يف يسهم مبا مجاعية
اجملتمع ابإلضافة إىل املهنية وخدمة  وقد خيتلف حجم  والتعليمية  األكادميية،  األدوار  هيئة   مسامهة عضو  وكفاءة 

ضو هيئة التدريس يف جمتمعه  التدريس من نشاط إىل آخر ولكن تتكامل حمصلة هذه األنشطة لتبني مدى فاعلية ع 
 هناك من حيصر أدوار عضو هيئة التدريس فيمايلي:  املراجعمن  العديدابلرجوع إىل  ( 4) اجلامعي.

 مواصلة إسهام عضو هيئة التدريس يف نقل ثقافة اجملتمع إىل األجيال اجلديدة )الطالب(،  جملتمعية:األدوار ا -
 

 . 595، مرجع سبق ذكره ، ص بشار عز الدين السماك و  عبد اجلبار السماك  منال :(1)

 . 595، ص مرجع نفسه :(2)

أطروحة دكتورا علوم يف ختصص  ،  منوذجا2-1سطيف جبامعة العايل التعليم يف اجلود معايي ضوء  يف اجلامعي التدريس هيئة ألعضاء  تدرييب برانمج بناء  اقرتاح  زرقان ليلى، :  (3)
 .  124، ص 2013- 2012، 2واإلنسانية، جامعة سطيفية، كلية العلوم االجتماعية  إدارة تربو 

 . 176-175ص  عامل، مرجع سبق ذكره، ص  علي توفيقو  غالب  سعيد حممد ردمان :(4)
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واملشاركة مع مؤسسات اجملتمع املدين يف تقدي أفكار أو حلول ملشكالت اجملتمع، وكذا تبين موقف داعم ومؤيد  
 (1) حلق التعليم للجميع؛

املسؤولية الشخصية عن تطوره املهين املستمر، واحرتام األخالقيات   يتحمل عضو هيئة التدريساألدوار املهنية:  -
املهنية، من خالل االنتماء إىل مهنة التعليم من خالل العضوية العامة يف املؤسسات املهنية التعليمية، وتبين موقف 

 (2)أو توجه واضح حول املشكالت التعليمية يف اجملتمع؛ 
يف صياغة اخلطط التعليمية، وتسهيل تعليم الطلبة بطريقة مرنة   ن خالل املشاركةويربز دوره ماألدوار التعليمية:  -

ودمج تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم وحتمل املسؤولية الذاتية يف الدعم   وإبداعية والقناعة بقدرته على ذلك،
 لشرح الفضلى الوسيلة أو الوحيدة ةالوسيل هي احملاضرة تعد مل وعليه  (3)املستمر ملهاراته يف تطبيق تلك التقنيات.

 الطالب مدارك توسيع هدفها املتعددة والوسائط اآليل احلاسب على عتمدت جديدة تقنيات للتعليم برزت بل املعلومة،
 املتميز التدريس يعد هنا من التقليدية. التعليم بطرائق له متاحة غري للمعلومة عدة جوانب له لتحري الفرصة وإاتحة

اخلطة   اجلزء هذا ويشمل.  األولوايت سلم على األوىل املكانة وحيتل التدريس هيئة عضو نشاط يف همالعنصر األ
 يف سيشارك اليت  أو بتدريسها  التدريس هيئة عضو  سيقوم  اليت الدراسية املقررات متضمنا، العام خالل التدريسية
 طرائق ينوي القيام هبا لتحسني اليت األنشطة وكذلك مقرر، كل يف والتحديث  التطوير أوجه إيضاح مع تطويرها
 (4)  ؛التدريس وكفاءة

بناء قاعدة للمعلومات تتسم ابلعمق والشمول واحلداثة يف جمال ختصصه العلمي   من خاللاألدوار األكادميية:   -
املستجدات واملعايري العاملية يف  االطالع على    وأيضا  (5) وتوظيف حمتوى التخصص يف حل املشكالت االجتماعية.

  ف التعليمية يف ضوئها لالهتمام ابلبعد املستقبلي يف اخلطط والربامج، والتأكد جمال ختصصه، حتديد الرؤية واألهدا
من أن إسرتاتيجية هذه األخرية هي جزء من رسالة وأهداف اجلامعة، ابإلضافة لألخالقيات املطلوبة جلميع مدخالت  

هلا مع املراجعة الدورية هلا من أجل    طك الربامج حبسب ما خطتعليم العايل والعمل على تنفيذ تلوخمرجات نظام ال
 .    (6)  احملافظة على جودة املخرجات بتطبيق معايري تقوي موضوعية وواضحة وحمددة يسهل استخدامها والقياس عليها

   .ذلك يتطلب األمر توفر أبعاد تساعد يف  يف ظل القيام بتلك األدوار لضمان جودة أداء عضو هيئة التدريس، 

 
 . 124مرجع سبق ذكره، ص  زرقان ليلى، :(1)

 . 124، ص مرجع نفسه  : (3)، (2)
 

 . 178ص  بق ذكره، ص عامل، مرجع س علي توفيقو  غالب  سعيد حممد نردما :(4)

 . 124مرجع سبق ذكره، ص  زرقان ليلى، :(5)

جامعة اإلمارات العربية املتحدة،    اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية،  ،لتحسني جودة األداء ابجلامعات  االسرتاتيجيتفعيل دور هيئة التدريس يف التخطيط  أسامة حممود زيدان،    :(6)
 . 14-13ص ص  ،2012 االمارات العربية املتحدة، ،32العدد 
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 :أبعاد جودة أداء عضو هيئة التدريس 2.3.2.2
إن حتقيق املهمة األساسية للعملية التعليمية يعد جوهرا أساسيا يف كون عضو هيئة التدريس ذو جودة  

 عالية يف األداء وتتحقق هذه العملية من خالل اآليت: 

أهداف املنهج العلمي ويتكون من احلقائق هذا األخري هو املضمون الذي يتم فيه حتقيق : معرفة احملتوى العلمي -
فاهيم واملبادئ، وميكن تقسيمه إىل ثالث أقسام وهي: املعرفة النظرية، املعرفة املنهجية واملعرفة العملية، ومبا أن وامل

ستواه العلمي وخلفيته املعرفية، ودرجة عضو هيئة التدريس عنصر فعال وأساسي يف العملية التعليمية من خالل م 
أبن عضو هيئة   (Bain)يت تالئم الطالب ومتطلبات العصر. ويؤكد  امه وقدراته على التغيري بطريقة التدريس الالتز 

التدريس اجملد هو الذي لديه خلفية قوية ومتكن عال من حمتوى املادة اليت يدرسها، ويوصف عضو هيئة التدريس 
اضرة ال اختصاصه وهو مستعد ملناقشة طالبه يف احمل املادة ابملدرس الناشط يف جمال دراسته وجم   املتمكن من حمتوى

العالقة بني كل من احملتوى   فقد وضع  Punya Mishra & Matthewj.Koehiler  كذلك (1) اليت يلقيها عليهم.  
  و املمارسة أو أساليب التعليم( والتكنولوجيا أ)املوضوع الذي سيتم تدريسه(، وبني طرائق التدريس )العملية  العلمي  
الشكل رقم    الذي نوضحه من خالل  تستخدم يف عرض احملاضرة، السبورات أو احلواسيب الرقمية(ت اليت  )األدوا 

(02.02 .) 
 

 

 
 
 

 

قق التوازن بني احملتوى  حي  جيب أنالتدريس    هيئةأن عضو    التأكيد علىمت  (  02.02ونالحظ من الشكل رقم )
 هذه العمليةإن  و ،  التكنولوجيا  ابستخدام  ملناسبة لعرضهاعلى الطريقة ا  احملاضرة والرتكيزلقيه يف  ي  العلمي الذي سوف

سوف تعكس منوذجا     طريقة التدريس والتكنولوجيا، وهذه النقطةوبني تالقي بني احملتوى العلمي  سوف تولد نقطة
 (2)  الطالب. للتطور والتعلم لدى

 
 . 595، مرجع سبق ذكره، ص بشار عز الدين السماك و منال عبد اجلبار السماك  :(1)

(2) : Punya Misha & Matthew J. Koehiler, Op.cit, P 1025. 

 ياوالتكنــولــوج ريس ريقة التدــوى العلمي وطــتالقي بني احملتنقطة  (:02.02) شكل رقم

Source: Punya Mishra & Matthewj.Koehiler, Technological Pedagogical content know ledge :Aframework For 

Teacher knowledge Teachers college Record, copyrightr by teachers college, columbia university, VOL108,Iss 6, 

columbia, Juine2006, p1025 .ثةرمجة الباحــت  

 وىــاحملت
 العلمي 

 طرائق
 التـد ريس 

 نقطــــة التالقي التكنــولــوجيا
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االتداخالت الرتبوية يف العملية التعليمية:   - على اجلانب   ز لتدريس ال ترتكإن حتسني جودة أداء عضو هيئة 
العلمي فقط بل متتد إىل اجلانب الرتبوي، حيث أن نقص األداء الرتبوي لدى بعض أعضاء هيئة التدريس يرجع إىل  

   قلة فلسفتهم الرتبوية وعدم املعرفة بطرائق التدريس احلديثة واالهتمام املتزايد ابجلانب العلمي. 

تذة اجلامعات أبنه على عضو هيئة التدريس تشجيع األمريكية ألسا  وتبني الئحة األخالق املهنية للجمعية 
طالهبم على حرية مواصلة التعليم، إبعطائهم املثل احلسن من خالل التدريس ملتزمني ابملعايري األخالقية اليت تؤطر 

السلوك األكادميي وضمان   لتعزيز  املعقول  الطلبة كأفراد، وبذل اجلهد  التقييم اختصاصهم مع ضرورة احرتام  كون 
التعامل معهم مؤش أثناء  الطلبة  ابتزاز أو متييز بني  للطالب، وجتنب أي استغالل أو  را صادقا للمستوى احلقيقي 

ويقتضي األمر أن يعرتفوا أبية مساعدة أكادميية أو دراسة تقدم هلم من قبل الطلبة كما جيب عليهم محاية حريتهم 
 (1) األكادميية.

 املواقف  يف التصرف حبسن تتمثل الفعال التدريس هيئة  لعضو الشخصية سماتلا إن :  السمات الشخصية -
 وامتالك روح القائد املبدع  املسؤولية حتملو  ابلنفس  الثقة الواضح، التعبري على القدرة املناسبة، املخارج وإجياد الطارئة

 (2) جديد يف التعليم وغريها.  املوضوعي والعدالة وعدم التحيز يف التعامل بني الطالب، سعة األفق ملواكبة كل

يعترب التدريس  أداء عضو هيئة  فجودة  ما سبق ذكره  فعالية    عامال  من خالل    اجلامعات مهما يف ضمان 
ليست   ئه، حيث أن هذه األخريةتقييم جودة أدا  من، البد  ألدائهمشكل  أي    تغلب علىال  يتم  ولكي  واستمرارها،

مؤشرات هامة يف    هداف املتوخاة منها، ألن نتائج هذه العملية تعدهدف حبد ذاهتا، وإمنا هي وسيلة لتحقيق األ
 حتديد مسارات تطوير عضو هيئة التدريس واالرتقاء جبودة أدائهم وكفاءهتم. 

 تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريس: 4.2.2
حقق من  عملية مهمة تساعد على متابعة األعمال والت  *م جودة أداء عضو هيئة التدريسرب عملية تقييتعت

 تقييم ستهدفت أي لشموليةوسلبياته، مع ضرورة أن تتميز تلك العملية اب مدى أدائه، والعمل على تدارك أخطائه
 باملطلو  التطوير إلحداث الالزمة، مع توفري البياانت  ابلتقييم العالقة ذات والعوامل والتغيريات النواحي مجيع فيها

 والتقييم للقياس أدوات تحقيق األهداف احملددة، يف ظل استخداموقابلة لواقعية    ت، وأن تكون تلك البياانواملستمر
 

 . 596، مرجع سبق ذكره، ص بشار عز الدين السماكو  منال عبد اجلبار السماك :(1)

،  العايل يف كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية  يف التعليموضمان اجلودة    االعتمادكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايي  السمات الشخصية واأل العاجز،    فؤاد:  (2)
 . 57، ص 2006ديسمرب  غزة، فلسطني، ،01العدد ،2اجمللداجلامعة اإلسالمية،  جملة اجلودة يف التعليم العايل،

 

عملية يتم مبقتضاها مجع ملعلومات عن خمتلف األدوار والوظائف اجلامعية اليت تقوم هبا من تدريس وحبث علمي وخدمة اجملتمع، والقيام    :تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريس  *
تقييم جودة أداء عضو هيئة    ،قاد صليحة ر   ، أنظر:بتقييمها يف ضوء معايري حمددة للتعرف على أوجه القوة والضعف بغرض جتويد أدائه وحتقيق رضا األطراف املستفيدة من خدماته

التعليم العايل   التسيي  الجتاهات  استطالعيةدراسة  –التدريس يف املؤسسات  العلوم االقتصادية وعلوم  التدريس بكلية  العلوم االقتصادية وعلوم  -سطيف-أعضاء هيئة  ، جملة 
 .141 ص  ، 2015 ،، سطيف 15العدد ،1جامعة فرحات عباس سطيف التسيري،
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 أحد أو التعليمية العملية من يتجزأ ال جزءا التقييماالستخدام، وأن تكون عملية   وسهولة والصدق  ابلثبات تتسم
 .(1)  األساسية  متغرياهتا

   :تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريسأمهية  1.4.2.2
 (2)  : و هيئة التدريس من املساعدة يف التعرف على القضااي التاليةقييم أداء عضمتكن عملية ت

 ؛ حتقيقه  يفمدى الوصول أو جتاوز املستوى احملدد للتدريس للحكم على جناحه أو فشله معرفة  -
ة مدى مسامهة عضو هيئة التدريس يف األنشطة والفعاليات يف خمتلف املستوايت، وما يقدمه من خدمات متنوع  -

 سواء كانت على مستوى اجلامعة أو اجملتمع بصفة عامة؛ 
ودراس - وحبوث  إجنازات  عن  تقييمه  الكشف  يف  املختلفة  للنماذج  استخدامه  ومدى  التدريس  هيئة  عضو  ات 

 للمقررات التعليمية؛ 
  عن طريق استخدام طرق حديثة يف ذلك. التدريس عملية يف لتعزيز التميز ضرورية عمليةتعد  -

لذ  األمهية  إن حقائق األهداف،  متعددة من  ألفاق  متتد  والفعال  العادل  التقييم  إطار  يتم اليت تكمن يف  ا 
 التسارع لالعتماد عليها من قبل اجلامعات كوسيلة جوهرية يتم االرتكاز عليها يف التطوير اهلادف.  

 : أهداف تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريس 2.4.2.2
عملية مهمة تسعى من خالهلا اجلامعات إىل حتقيق جمموعة    يئة التدريسجودة أداء عضو ه  يعترب تقييم 

 (3)  :ياألهداف ومن أمهها ما يل
 أمهية شعور أعضاء هيئة التدريس بعدالة تقييمهم املوضوعي من خالل معرفتهم ملؤشرات ومعايري تقييم أدائه ما  -

ية، واعتماد نتائج التقييم  طرق محاية غري رمسمضطرين للبحث عن  اميكنهم من اإلحساس ابالطمئنان وأن ال يكونو 
 يف الرتقية العلمية، وإسناد املهام القيادية للحد من إشكاليات اخرتاق القواعد املوضوعية بكال االجتاهني؛ 

م، مبا  تعرف أعضاء هيئة التدريس على سياسات أقسامهم العلمية من خالل املعايري اليت خيضعون هلا يف التقيي -
وير قدراهتم، هبدف االستجابة والتوأمة مع تلك املعايري اليت تقرر فرص إدماجهم  اكتشاف متطلبات تطميكنهم من  

 وترقيتهم؛ 
 حتسني مستوى األداء األكادميي والعلمي على املستوى الفردي واملؤسسي من خالل معرفة األداء املتميز.  -

 
 . 142  ص  ذكره،حة، مرجع سبق صلي رقاد (:1)  

  ، ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر اجلودة، جامعة الكوفة، يف جودة التعليم العايل  وانعكاساتهتقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة  عبد الرزاق شنني اجلنايب،   :(2)
   .10ص ، 2009نوفمرب  العراق،

-145، ص ص  2004، حبوث ودراسات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  لرؤساء اإلقسام العلمية يف اجلامعات العربية  الدور القيادي  بسمان فيصل حمجوب،:  (3)

146 . 
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 كما هتدف إىل: 

من خالل التحديد الدقيق للحاجات التدريبية  التطوير والتحسني  ء اليت حتتاج إىل  حتديد جماالت وجوانب األدا-
 (1)  الفعلية لعضو هيئة التدريس، هبدف ختطيط برامج التنمية املهنية املناسبة لذلك.

وعة  ابلرغم مما تتميز به عملية تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريس من أمهية ابلغة، إال أهنا عملية تواجهها جمم
ة املطلوبة، وميكن حصرها فيمايلي: قد يشكل عدم رضا عضو هيئة التدريس  ول دون حتقيق اجلودمن العراقيل حت

والعلمية، عدم حتكمه وضعف مهاراته   الربامج التدريبية  بعض  ضورح  عن  عزوفعن وظيفته الرتبوية، ما دفع به إىل ال
ن تلك املعوقات اليت إ (2)  بعض الطلبة. وكذا ضعف مهاراته يف االتصال مع    يف استخدام التقنيات احلديثة للتدريس،

 تؤدي إىل حتمية التوجه حنو حتسني جودة أدائه.  ،دائهأتواجهه، وتؤثر على جودة 
 : حتسني جودة أداء عضو هيئة التدريس 2.2.5
أبدق املعلومات وأحدثها، لذا البد من حرص عضو هيئة    لعملية التدريسية دور حموري يف تزويد الطلبةلن  إ

     (3)  لى تنفيذها من خالل القيام مبا يلي: التدريس ع
ابإلضافة إىل آخر ما يصدر من الدراسات واملؤلفات  التحديث يف املصادر واملراجع اليت يزود الطلبة هبا كل فصل،   -

 حىت جيعل الطلبة يف صورة القدي واحلديث من املصادر واملراجع؛
 ا الطالب؛ واد العلمية اليت يدرسها، والواجبات اليت يكلف هبأن ينشئ لنفسه رابط أو موقع أنرتنت، يضع فيه امل -
دريس، وأن يضم هذا املركز جهاز إداري ووسائل وتقنيات حديثة ضرورة وجود مركز لتنمية وتطوير عضو هيئة الت -

 واليت من شأهنا أن تسهم يف حتقيق األهداف املسطرة؛ 
وتوفري حنو يضمن قيامهم ابلوظائف واألدوار املنوطة هبم،  هتيئة املناخ االجتماعي ألعضاء هيئة التدريس على   -

 ئة التدريس على القيام ابلبحوث العلمية؛ املراجع وخدمة األنرتنت ابجلامعات ملساعدة عضو هي
لتدريس املادة ونتائجها املتوقعة منها، والتنويع يف املوضوعات الفرعية اليت يدرسها واألمثلة    تصميم خطة مالئمة -

 خدمها للتوضيح بغية الوصول إىل األهداف احملددة، وكذا حتديد طرائق التدريس وقواعد تقييم الطلبة. اليت يست

 
التوزيع، عمان، األردن، الطبعة  سرية للنشر و دار امل (،  اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايي اإلعتماد )األسس والتطبيقات   حسن حسني البيالوي وآخرون،: (1)

 . 160-159  ص ص  ،2008 الثانية، 

، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب حول: التعليم العايل وسوق العمل، جامعة مصراتة، دور اجلودة الشاملة يف حتسني واقع التعليم العايل والبحث العلميلطيفة عمر الربق،    :(2)
   .17، ص 2010 ليبيا،

 من:  انظر كل :(3)

، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل الثاين حول  سوق العمل  واحتياجاتضمان اجلودة يف التعليم كأساس للمواءمة بني خمرجات التعليم لعايل  مسعودي،   وزكرايء  وسيلة دموش-
 . 159، ص 2012نوفمرب11و10يومي  اجلزائر، كيكدة،س 1955أوث 20، جترب ميدانية ومؤشرات حسن األداء واالستشراف، جامعة ضمان اجلودة يف التعليم العايل

 . 138رقاد صليحة، مرجع سبق ذكره، ص -
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 (1) ميكن القيام بـ: قإىل ما سب ابإلضافة
تنظيم دورات مستمرة ألعضاء هيئة التدريس للتعرف على األساليب اجلديدة يف التدريس والبحث، بغية تزويدهم   -

تدريب على التقنيات التعليمية، وكذلك تنظيم برامج لربط أعضاء هيئة التدريس بقطاعات  ابملعارف املتجددة، وال
الت العمل التطبيقي املناسبة لتخصصاهتم، وذلك الكتساب اخلربة العملية، وإجراء البحوث  اإلنتاج واخلدمات وجم 

يد يف تطوير املواد التعليمية اليت يقدمها امليدانية، وتقدي االستشارات العلمية لتلك اجلهات، وجتميع املعلومات اليت تف
 لطالبه. 

التدريس، حبيث تستند أساسا على التخصص العلمي  تطوير أسلوب وقواعد ختصيص املقررات ألعضاء هيئة   -
توزيع   األساس يف  األقدمية  املتبع حاليا العتبار  األسلوب  وجتنب  التعليم،  تقنيات  من  والتمكن  املعريف  واملستوى 

   الربامج. 
تطوير  اء على ما سبق حيتل عضو هيئة التدريس مكانة مرموقة يف العملية التعليمية، لذا يسعى ابستمرار إىل  نب

 أدائه بغية حتسني جودة الطالب من أجل االستيعاب، واالبداع واالبتكار ملواكبة التطورات العاملية. 
   :جودة الطالب اجلامعي 3.2

، ألن اجلامعة أنشأت خلدمته ومن أجله ومؤشرات عملية التعليميةيعد الطالب أحد احملاور األساسية يف ال
متعددة، وتقاس جودته من خالل قدرته على اخللق واإلبداع واالبتكار والتفوق وامتالك  اجلودة املرتبطة هبذا احملور  

بة لتحسني جودته  العقل الناقد واملشاركة يف النقاشات النقدية وبناء شخصيته، ومن أهم األدوار اليت ميارسها الطل
فاعل مع تكنولوجيا العصر، واستخدام يناقش وحياور، وينتقد أفكار قائمة، ويعرض أفكار بديلة، قادر على الت  هي أن 

 (2)  احلاسوب مبهارة، ابإلضافة إىل التمكن من اللغات األجنبية وتوظفيها ويكتسب مهارات التفكري واإلبداع. 

  :بأسباب اخنفاض مستوى جودة الطال 1.3.2
ومن بني   املتوقعة منه،يواجه الطالب يف اجلامعة العديد من العوامل اليت تؤثر عليه وعلى مستوى اجلودة  

 (3)  :ي تلك األسباب نذكر ما يل

 استمرار ضيق قاعدة التخصصات املتاحة للطلبة وبقائها تقليدية من دون متابعة الطلب يف سوق العمل؛  -
 

مقدمة يف حبثية  ، ورقة  جتربة شطر الطلبات جبامعة امللك عبد العزيز ابململكة العربية السعودية يف تنوع الفرص التدريبية ألعضاء هيئة التعليميةمسر بنت حممد السقاف،  :  (1)
  االسرتاتيجيتطوير وبناء القدرات ألعضاء هيئة التدريس واجلامعة واجملتمع والتخطيط    ملؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب: أوراق عمل مؤمترات يف موضوعات   تيجياالسرتاالتخطيط  

 . 99ص ، 2008، مصر، القاهرة  ،للتفوق والتميز يف مؤسسات التعليم العايل، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية
جامعة قاصدي    االقتصادية، للتنمية اجلزائرية  ، اجمللةدراسة حالة-العايل التعليم خمرجات جودة ضمان يف الشاملة اجلودة إدارة وسائل استخدام أمهية  بركة مشتان،و هلام حيياوي  إ  :(2)

 . 169ص ، 2014ديسمرب ،اجلزائر  ورقلة،، 01العدد مرابح،

،  19العدد  ، جامعة املوصل،اجلامعية  ء كلية احلداب  ، جملة حبوث مستقبلية،منطلقات ضمان اجلودة يف أنشطة التعليم العايل العريب   ،حممد ليلى مصطفى  و ميسر إبراهيم أمحد    :(3)
 . 70، ص 2007 ،العراق
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الدكتوراه( إذ ،  اهد العلمية والتقنية، املاجستري العايل األربعة )الليسانس، املعاخللل يف هيكل مستوايت التعليم   -
 تتأرجح الكفة دائما حنو مرحلة الليسانس؛ 

 استمرار ضيق قاعدة التخصصات املتاحة للطلبة وبقائها تقليدية من دون متابعة الطلب يف سوق العمل؛  -
فيه مبعىن آخر، اعتماد سياسة الباب املفتوح  اد الكبرية املنخرطة للجامعات أمام األعد ةضعف القابلية االستيعابي -
 القبول لكل اخلرجيني. فالرتكيز على الكم الراغب يف الدخول إىل اجلامعة وإمهال النوع أدى إىل تدين املستوى  يف

لتعليم ما قبل  العلمي والثقايف للطلبة ليؤثر سلبا يف اخنفاض جودة الطالب املنخفضة أساسا بسبب ضعف املستوى ا
الكبري  والضغوط  االنتقاد  فتوصلت إىل مرحلة  والكفاءة اجلامعة،  وبراجمها  فتم جتاهل اجلودة  والرمسية واإلعالمية،  ة 

 واالهتمام الكايف ابلطالب، عضو هيئة التدريس، املوظفني العاملني ابجلامعات. 
ألن قبول التخصص الذي يرغب به الطالب   مسألة التوجيه بعد شهادة البكالوراي واليت تعد مسألة مهمة جدا،  -

سية اليت ختلق له الدافعية للتعليم، أما سوء التوجيه بعد شهادة البكالوراي يعترب مؤشرا ايعترب من بني العناصر األس 
سلبيا يؤثر على مستوى الطالب وجودته، ويظهر ذلك من خالل العناصر اآلتية )عدم االلتزام حبضور احملاضرات، 

 املتكررة يف التطبيقات، العزوف عن املكتبة... (. الغياابت 
   :ة الطالبمؤشرات جود 2.3.2

 (1) يعترب الطالب أحد أهم عناصر العملية التعليمية، لذا تتعدد مؤشرات اجلودة املرتبطة به:

 هم مؤشراحيث ميثل اخلطوة األوىل يف جودة التعليم اجلامعي، وحىت يكون انتقاء الطالب واختيار انتقاء الطالب:   -
 معينة مصممة هلذا الغرض، ولذا فاجلامعات اليت تعتمد إجراءاتمهما للجودة، فإنه جيب أن يتم عن طريق اختبارات  
 القبول االنتقائي مبعايري أكادميية لديها جودة عالية؛ 

دمها اجلامعة ، واخلدمات اليت تقتعد من املؤشرات املهمة يف جودة التعليم العايل  اخلدمات اليت تقدم للطالب:  -
 اإلقامة، املساعدات املالية، التوجيه واإلرشاد؛ا ومنها: اخلدمات الصحية، لطالهب 

 ارتباط هيكل الطلبة اجلامعيني حسب الكليات واالختصاصات ابحتياجات اجملتمع؛  -
 

 أنظر كل من: : (1)

، جملة  (كربالء   ت النوعية املعتمدة يف بعض كليات جامعةاملؤشرامؤشرات ضمان جودة التعليم العايل ومتطلبات التطبيق )دراسة حتليلية لبعض  عباس كاظم جاسم الدعمي،  -
   . 146 ، ص 2012 العراق، ،31د العد ، 08 اجمللد، العراقية للعلوم اإلدارية، جامعة كربالء

 ، وثيقة أنرتنت متوفرة على املوقع: 6- 5 ، ص ص 2005 ،مؤشرات اجلودة يف التعليم اجلامعي الفلسطيين رزق دايب سهيل، -
www.khayma.com/dr- yousry/sohil-alial-res.pdf   21.30اتريخ التصفح )10/22/ 2016( الساعة  

أداء اجلامعات  ISO  نظام إدارة اجلودة األيزوصبيح كرم الكناين،  و   السامرائيمهدي صاحل  -   للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ، دار كنوز املعرفة  مدخل لتحسني 

 . 146 ص  ، 2014

التعليم العايل أمحد علي كنعان،  - السورية أمنوذجا   مؤشرات اجلودة يف  العربية  الرتبية يف اجلمهورية  العربية:   (،)كليات  ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب األول حول: اجلامعات 
 .  23-21 ، ص ص 2007ديسمرب13-9الرابط، اململكة املغربية، يوم ،داريةنظمة العربية للتنمية اإلامل ،املستقبلية التحدايت واألفاق 

http://www.khayma.com/dr-%20yousry/sohil-alial-res.pdf
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ة الدكتوراه إىل  : واللذين التحقوا بربامج الدراسات العليا إىل نسبة احلاصلني على درجما  نسبة اخلرجيني يف كلية -
 اخلرجيني من تلك الكلية؛ 

حيث تتوقف جودة التعليم العايل على قدرة أعضاء هيئة بة عدد الطالب إىل عدد أعضاء اهليئة التدريسية:  نس -
التدريس على أداء مهامها على أعلى مستوى، وهذا اهلدف يتوقف على إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم 

 الب؛ إىل جمموع عدد الط
اإلنفاق على كل طالب، فلو جاء معدل إنفاق جامعة ما لكل    تقاس اجلودة مبعدلمتوسط تكلفة الطالب:   -

طالب أكرب من جامعة أخرى، فمن املتوقع أن تكون أعلى جودة، غري أنه ال جيوز قياس جودة التعليم اجلامعي  
التحفيز كل ذلك يدخل كعوامل مؤثرة يف نوع  مبعدل تكلفة الطالب اجلامعي فقط، ألن نوعية اإلدارة والتوجيه و 

 فاق؛ اإلن
: حيث تتوقف جودة التعليم على مدى توافر الدافعية واالستعداد للتعلم  دافعية الطالب واستعدادهم للتعليم -

 وإقبال الطلبة حبماس حنو التعليم، واالستمرار يف ذلك مع إتقانه؛ 
ا املستوى تعليم العايل، فحسب هذالنهائي جلميع أنشطة ال  : حيث يعد اخلريج الناتج مستوى اخلريج اجلامعي -

 ميكن احلكم على جودة التعليم اجلامعي ومؤسساته، ابعتباره مؤشرا هام. 
السعي للتحكم يف جودة الطالب اجلامعي وحتسينها ابستمرار تشوبه جمموعة من املعوقات اليت حتول دون  

 بلوغ ذلك. 
   :معوقات جودة الطالب 3.3.2

 وتكوينه، به للنهوض اجلامعة أجله ومن له وسخرت  وجدت الذي احليوي العنصر اجلامعي الطالب يعترب
إال أنه تواجهه جمموعة من املعوقات واليت تؤثر على جودته. واليت ختتلف حسب   والتقدم، النجاح على ومساعدته

 طالب اجلامعي يف الدول العربية:  نذكر أبرز املعوقات اليت تواجه جودة ال يالبيئة اليت يتواجد هبا وفيما يل
 امعي مكتوب ج كتاب فهم يف احلية اللغة مدخرات استخدام يستطيع ال فالطالب االجنليزية، اللغة يف الضعف -

 ابألخطاء تعج إجابة االمتحان  أسئلة على جييب اجلامعي فالطالب العربية، اللغة يف لضعفا ؛ وكذاإلجنليزية ابللغة
 (1)  ركيك؛  وأبسلوب واإلمالئية النحوية،

 ومن بني أهم أسباب تدين رضا الطالب عن واقعهم الرتبوي والتعليمي، ضعف دافعية الطالب للتعليم والتعلم،  -

 

  جانفياجلزائر،    املسيلة،  ،07  العددجامعة حممد بوضياف،    االجتماعية،و  اإلنسانية العلوم جملة  ،السانيا  وهران جبامعة ميدانية دراسة-اجلدد   الطلبة مشكالت  حليمة، قادري  :(1)

 . 94-93 ص  ص  ، 2012
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، كون أن يف معظم اجلامعات العربية تعتمد يف القبول على ذلك قبوهلم يف أقسام مل يكونوا راغبني يف االخنراط فيها
دراسة  جبدوى أحياان الطالب إحساس عدمو   داخل القاعة،   افعيتهم وضعف تفاعلهماملعدالت النهائية ما يؤثر على د

   (1) . معينة مادة
يف األخري تعترب مؤشرات جودة الطالب وسيلة لقياس أثر التدريب األكادميي للطالب عن طريق التمييز بني   

د من املؤشرات املهمة يف تقييم تلك نوعية الطالب الذين يدخلون الربامج التعليمية ونوعية اخلرجيني منه، لذا تع
 .ن نتيجة أفضلاألمر الذي يتطلب السعي إىل جودهتا للبحث ع ، )2(الربامج

 : *جودة الربامج التعليمية 2.4
ملختلف واستيعاهبا  مرونتها  تكاملها،  وعمقها،  مشوهلا  ومدى  املناهج  تلك  التعليمية  الربامج  جبودة    يقصد 

يف تكوين الشخصية املتكاملة للطالب    امة، وإسهامها مبا يتناسب مع املتغريات العاالتحدايت العاملية، ومدى تطويره
األمر الذي من شأنه أن جيعل طرق تدريسها بعيدة متاما عن التلقني ومثرية ألفكار وعقول الطالب من  ، (3) اجلامعي 

 خالل املمارسات التطبيقية لتلك الربامج وطرق تدريسها. 
الربامج، من حيث احملتوى واألسلوب من العوامل املرتبطة جبودة  لة واملعاصرة يف إعداد  تعد املوازنة بني األصا

 اخلدمة التعليمية، ويرتبط هذا اجلزء من املعايري ابملدى الذي تستطيع فيه هذه الربامج التعليمية أن تعمل على تنمية 
 الربامج، ويتم  التعليمية تستدعي حتسنين أولوية جودة اخلدمات قدرة الطالب على حتديد املشكالت وحلها، إذ أ

 (4)  ذلك من خالل اخلطوات التالية: 
 

 كل من:   رانظ :(1)
ضمان جودة التعليم العايل، جامعة الزرقاء، األردن،   حول، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الرابع خمرجات التعليم العايل يف ضوء اجلودة الشاملةسامل مفتاح سامل الصاحلي، -

 . 964، ص 2014أفريل 3-1يومي 

 . 94ره، ص ، مرجع سبق ذكحليمة  قادري -

(2): Féderation étudiante Universitaire de QuébecFÉCQ, évaluation de la qualité de L’enseignenent 

universitaire par des indicateurs,Le document de recherche a été présenté dans le cadre de la 138e réunion 

réguliére du conseil d’administration(CAO-13808), L'Université du Québec à   Rimouski, Canada les  les 29,30 

et31 Août2008, p 16. 
املرافق العلمية والتقنية واحلداثة الرقمية  الورقية واإللكرتونية اليت تتيحها إدارة املعرفة عن طريق  : ويقصد هبا تلك املناهج وتقنيات وطرائق التدريس واملصادر  تعريف الربامج التعليمية  *

عواد الزويعي، : عبد هللا سليم البيايت، سامل  نظرأداخل اجلامعة وخارجها، ويعد احلرص على تطوير تلك الربامج التعليمية واالرتقاء ابملقررات الدراسية هدفا أساسيا ألي مؤسسة تعليمية.  
 . 123ص  ،2014  العراق، ،41، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العددإدارة املعرفة أمنوذجا–ختطيط البنية التحتية جلودة برامج التعليم 

 أنظر كل من: : (3)

واملعايري املشرتكة لضمان اجلودة  مة يف املؤمتر السنوي الرابع حول: أليات التوافق  ، ورقة حبثية مقدأمهية تطبيق إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل ،  العابد حممدو   حامد نور الدين  -
 . 219 ص  ، 2012 ديسمرب 3- 2 يومي، واالعتماد األكادميي يف التعليم، القاهرة، مصر

، ورقة حبثية  من وجهة نظر الطلبة والرباجمي اإلعتماد املؤسسيوهلا على صمدى تطبيق حماور الشاملة يف األكادميية الليبية بعد حاحلني فرح، صعيسى و مصطفى عبد هللا حممود  -
-  302  ص   ص   ،2012  ديسمرب  3-2 يوميالقاهرة، مصر،    األكادميي يف التعليم،  واالعتمادمقدمة يف املؤمتر السنوي الرابع حول: أليات التوافق واملعايري املشرتكة لضمان اجلودة  

303 . 
( 

 ، أم البواقي،07  العدد  ،جامعة العريب بن مهدي  ، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية،العايل: متطلباهتا وحتدايهتا اجلودة يف التعليم  خلضر حيياوي،  و هواري منصوري    :(4)
 . 639-638ص ص  ،2017جوان اجلزائر،

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb4MXxwMnPAhVBD8AKHXTPC08QFgg_MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.agecvm.org%2Fbottin%2Ff%25C3%25A9cq-f%25C3%25A9d%25C3%25A9ration-%25C3%25A9tudiante-coll%25C3%25A9giale-du-qu%25C3%25A9bec&usg=AFQjCNEo70AHm1wf-4p93mspoU-opEMsew&bvm=bv.135258522,d.bGs
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وذلك بوضع إطار لسياسات يستهدف احملافظة عليها يف تكامل وتوقيت مالئمني    حتديد اسرتاتيجية التعليم: -
لرتكيز على وتوجيهها الوجهة الصحيحة وينبغي مراعاة خاصيتني عند حتديد إسرتاتيجية التعليم مها: أوال وجوب ا

ي املوجودة بني مستوايته العالقات بني األشياء، وذلك إبجياد سلسلة كاملة من العالقات الداخلية يف النظام التعليم
املختلفة وبني النظام التعليمي ككل والبيئة اليت يتواجد هبا، واثنيا وجوب الرتكيز على التجديد حبيث يكون شامال 

 ؛ هبدف إحداث التوافقات اليت حيتاج إليها النظامجلميع جوانب العملية التعليمية 
االسرتاتيجي - يف ضوء  احلايل  الواقع  ووسائله املرسومة   ةدراسة  التدريس  طرق  الدراسة  هذه  تتضمن  : حيث 

 وأساليب التقوي، واعداد األستاذ وتدربيه ابإلضافة إىل اإلدارة اجلامعية؛ 
احل معينة،  لقرارات للوصول إىل أهداف حمددة وعلى مر عبارة عن عملية تتضمن اختاذ جمموعة من االتخطيط:  -

ادية والبشرية واملعنوية املتاحة واهلدف من ذلك أهنا تسهل عملية  امل  توخالل فرتة زمنية معينة مستعينا ابإلمكاان
 تنفيذ والتمويل والتغيري يف العملية التعليمية.

هنا البد أن تتميز مبجموعة من اخلصائص لتحقيق تلك اخلطوات مهمة جدا يف إعداد الربامج التعليمية، إال أ
 (1)  طلوبة: اجلودة امل

 ؛ وتقوميه ه وتنفيذهوتطوير  وتصميمه الربانمج ءبنا يف املختلفة اجلوانب مجيع تتناول أهنا يأ :الشمولية- 
 احلكم على مدى ما توافر من أهداف؛  عند تتوفر ن أ البد وهي :املوضوعية- 
 البياانت؛  ةملستوايت وكاف مراعاة كافة ا :املرونة- 
 ه؛ وقضااي وظروفه اجملتمع احتياجات مع ترتقي هناأ أي :اجملتمعية- 
 أي إمكانية تطبيقها وتعديلها؛  :االستمرارية والتطوير- 
 حتقيق مبدأ املشاركة يف التصميم واختاذ القرارات. - 

قد وردت جمموعة من املبادئ اليت حتكم ونظرًا ألمهية الربامج التعليمية يف تكوين الطالب وتطوير مهاراته، ف
 جودهتا. 

 مبادئ جودة الربامج التعليمية:  1.4.2
يركز هذا النوع من املخرجات على املهارات واخلصائص املميزة ذات التأثري املباشر يف حتسني السلوك واألداء  

ألولوايت املهمة لتحسني وتطوير  لألفراد واملؤسسات بشكل عام، وتعد الربامج التعليمية اليت تقدمها اجلامعة من ا

 
، جملة كلية  اجلودة الشاملة من وجهة نظر اهليئة التدريسيةضوء معايي   تطوير مناهج احلاسوب للكليات واملعاهد التقنية يف شياع،عبد احلسني  وعلىشوكة خورشيد  ىده :(1)

 . 707ص  ، 2012 ،، العراق76 العدد اإلسالمية،الرتبية 
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الو  اإلطارات  اجلامعة كمؤسسة رايدية  مهارات  دور  وانطالقا من  والتخصصية  التعليمية  املستوايت  ظيفية ملختلف 
 (1) :يلتطوير اجملتمع، وعليه فإن جودة تلك الربامج تعتمد على عدة مبادئ نذكر منها ما يل

 واملمارسات العملية؛ التوافق والتطابق ما بني األفكار النظرية -
 لكفاايت التعليمية؛ توجيه برامج التدريب حنو ا -
 استمرار حتسني عملية تدريب املتدربني؛  -
 استثمار تكنولوجيا الربامج التدريبية لنتائج البحوث والدراسات العلمية؛  -

 (2)  وميكن إضافة أيضا: 
 تلبية احلاجات املهنية للمتدربني؛  -
 .ارات يف برانمج التدريباملرونة وتعدد االختب -

تكامل بني تلك املبادئ، وكل منها يساهم يف إعطاء  و من خالل ما مت التطرق إليه يظهر جليا أنه يوجد ترابط  
 معايري جودهتا. دعم أفضل جلودة الربامج التعليمية، ولعل التعمق أكثر يف الدراسة يقودان إىل تسليط الضوء على 

 مج التعليمية:  معايي تقييم جودة الربا 2.4.2
 (3)  يتطلب اعتماد معايري لتقييم جودة الربامج التعليمية من خالل الرتكيز على احملاور التالية: 

التعلمخمأهداف و   - التعليمي إذ    :رجات  الربانمج  لقياس  وقابلة  جيب أن تكون هناك أهداف واضحة وحمددة 
 ربانمج ألهدافه؛ تستخدم من قبل فريق التقوي واملراجعة ملعرفة مدى حتقيق ال

الدراسي ومقرراته  - أهداف  الربانمج  ومقرراهتا يف حتقيق  التعليمية  الربامج  فاعلية  على  التقوي  يؤكد  أن  : جيب 
 ربانمج، فضال عن تقدي الشواهد واألدلة والبياانت الالزمة؛ وخمرجات ال

 منجزات الطلبة وتنوع أساليب التدريس  : يركز على مدى فاعلية أساليب التعليم والتعلم يف حتقيقالتعليم والتعلم  -
 مبا ينسجم مع مناهج املقرر وتغطية جملاالت املعرفة؛ 

اعلية أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف الربانمج، من  : جيب أن يؤكد على مدى ف أعضاء هيئة التدريس  -
 حيث االستعداد واخلربة وتنوع التخصصات؛ 

 
 . 156حمسن ألظاملي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص : (1)

)2(: Zeyad Mastafa  &  Hamed Khawka , Measuring the Quality and Outputs  of the Higher Educational 

Process Optimization by using linear Programming Method "An Analytical Study In Some AI-Iraqia 

University Faculties " Baghdad-Iraq, International Journal of Innovative Research in science,Engineering and 

Technology,Vol4,  Iss8,INDIA , August 2015, p 6702.   
 . 30-26، ص ص 2013، عمان، األردن، الطيعة الثانية، دليل ضمان جودة الربامج األكادميية يف كليات اجلامعات العربيةاحتاد اجلامعات العربية، : (3)
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ومالءمة املكتبة ومصادر التعلم من كتب ودورايت وأجهزة   ي مدى فاعليةيركز على تقو   املكتبة ومصادر التعليم:  -
 وغريها ووجود موقع إلكرتوين فاعل؛ 

مدى تقدم الطلبة وحتصيلهم ومناسبة أساليب التقوي املختلفة ومدى جناح الطلبة : ويناقش التقرير شؤون الطلبة  -
 يف سوق العمل واكتساهبم املهارات الالزمة؛ 

قاعات دراسية ومكاتب    دة:خلدمات السائاملرافق وا  - السائدة من  املرافق واخلدمات  فاعلية  وتركز على مدى 
اإلعداد والتدريب أثناء اخلدمة من حيث حداثته، تكامله، مشوليته   ألعضاء هيئة التدريس وغريها. وكذا حمتوى برامج 

 وأدواته؛ ومالءمته ونوعية األنشطة املرافقة للربامج وأسلوب التقوي املستخدم 
الذي يتبع    جيب أن يناقش تقرير التقوي الذايت مدى فاعلية اآلليات اإلدارية يف القسم:  إدارة الربانمج األكادميي -
الالزمة. ومن األمور اليت جيب أن يناقشها التقرير   الربانمج األكادميي، إضافة إىل تقدي الشواهد واألدلة والبياانتله  

  ا، ووجود هبااللتزام   ومدىفية للقسم حتتوي على أهداف القسم ورؤيته ورسالته رة تعريوجود نش :كحد أدىن ما أييت
 .إلدارة القسم واالرتقاء به   جمال التخصصيفخربة أكادميية وادارية مناسبة  ورئيس قسم ذ

البحث    البحث العلمي والتواصل اخلارجي:  - والتواصل اخلارجي ونشاط  العلمي  البحث  فاعلية  يناقش مدى 
قيات والتعاون مع اجملتمع احمللي واجلامعات  علمي ألعضاء هيئة التدريس ومدى مسامهتهم يف خدمة اجملتمع، االتفاال

   لتواصل مع الطلبة اخلرجيني، توفري البيئة الداعمة واحملفزة للبحث العلمي.ومراكز األحباث، ا
ر ومنها: املناهج، الطالب، أعضاء هيئة توفر معايري سالفة الذكر يساعد يف عملية التقييم للعديد من العناص

التعليم وغ املعايري يتطلب وجود جمموعة منالتدريس، أساليب  فعالية هذه  ولتبيان مدى  تطلبات ضمان  امل  ريها، 
 هتا. جود

 متطلبات ضمان جودة الربامج التعليمية:  3.4.2
 العمل ينبغي، ولتحقيق ذلك  سالتدري هيئة أعضاء جودة على كبري حد  إىل الربامج التعليمية جودةتعتمد   

 (1) :يالداعمة لذلك ومن أمهها ما يل تجمموعة من املتطلبا توفري على
 ؛وتعيينهم واختيارهم التدريس هيئة أعضاء من املناسب العدد الستقطاب مالئمة سياسات وجود -
 ؛ بتدريسها  يقومون  اليت للمقررات وخرباهتم التدريس هيئة أعضاء ختصصات مناسبة من للتحقق آلية وجود -
 ؛ القسم الطلبة يف أعداد إىل نسبتهم  وقياس التدريس هيئة أعضاء عدادأل الدوري الرصد -

 
متوفرة    وثيقة،  27، ص 2014/ 2013اجمي،  والرب املؤسسي    لالعتمادمشروع أتسيس اجلودة والتأهل  ،  التعليميةضمان جودة الربامج    طلباتتمالعبودي،  فاطمة بنت حممد    :(1)

 16.30 الساعة، 04/2016/ 15اتريخ التصفح .www.pnu.edu.sa/.../Quality : املوقع على

http://www.pnu.edu.sa/.../Quality.
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 احتياجات مع تتناسب اليت املؤهالت توفري لضمان  ،التدريس هيئة أعضاء مؤهالت من للتحقق آلية وجود -
 ؛ التشجيعية  واجلوائز احلوافز فريوتو  واإلبداع، على االبتكار م، لتشجيعهفيه الدراسة وطبيعة الربانمج

، هلم  الفعلية االحتياجات دراسة على مبنية التدريس هيئة ألعضاء املهين للتطوير منهجية وبرامج خطط وجود -
 ؛ منها استفادهتم ومدى عنها ورضاهم الربامج تلك يف املشاركات نسب دراسة ضرورة مع
 وإجراءات املسؤولني،  األشخاص أو املسؤولة اجلهة حتديد  نيتضم التدريس هيئة أعضاء أداء لتقوي  نظام وجود -

 ؛ وحقوقهم  التدريس هيئة أعضاء واجبات يتضمن دليل توفري، يف ظل وأدواته  التقوي  ومصادر
اجلامعة   ولسياسات وملسؤولياهتم، للربانمج الكامل فهمهم لضمان  اجلدد التدريس هيئة ألعضاء هتيئة برامج وجود -

 ؛ ولوائحها 
 ؛ الكامل  الدوام بنظام يعملون  ممن التخصص يف الدكتوراه محلة من كاف عدد وجود -
 اإلجراءات ختاذاو  هلم، املقدمة اخلدمات وعن الوظيفي، واملناخ عملهم  عن التدريس هيئة أعضاء ارض  دراسة -

   مالئمة؛ عمل بيئة لتوفري الالزمة

 (1) :يما يلوكذلك ميكن إضافة 

قررات التعليمية، بياانت إحصائية للربامج التعليمية مثل عدد  تعليمية وتتضمن: توصيف املإعداد تقارير املقررات ال- 
 الطالب لكل برانمج، نسب النجاح وغريها؛ 

اإلحصائية   - البياانت  األكادميية،  الربامج  توصيف  وتتضمن:  الكلية  يف  التعليمية  ابلربامج  خاصة  تقارير  إعداد 
 ا؛ للطالب، واملراجعني اخلارجني وغريه 

الطلبة وبعض اخلرجيني وزايرة  إجراء الزايرات امليدانية وعقد اللقاءات مع إدارة الربانمج وأعضاء هيئة التدريس و  -
مرافق إدارة الربانمج وتنتهي هذه املرحلة إبعداد تقرير هنائي يرفعه فريق اجلودة واالعتماد يف الكلية ويتضمن ملف 

   وي األساسية جلودة الربانمج األكادميي(.ية عن الربانمج، معايري التقالتعريف ابلربانمج، حملة اترخي)التقوي 

عدم قدرة معوقات هي:  املتطلبات سالفة الذكر، إال أن جودة الربامج التعليمية قد تواجهها ابلرغم من توفر
قصورها يف    املشكالت، بسبب قلة التطبيقات العملية. وكذاحل    يف  واملناهج على إكساب الطالب مهارة  الربامج

الن ومتغريات  الطالب  مشكالت  احلياة  عالج  بواقع  املقررات  صلة  وضعف  من جهة  عالج مو  قصورها يف  من 
    (2) مشكالت الطالب ومتغريات النمو من جهة وضعف صلة املقررات بواقع احلياة من جهة أخرى.

 
ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر رابطة جامعات لبنان    ،اإلجراءات، النتائج( )األهداف،    ضمان جودة واعتماد الربامج االكادميية يف املؤسسات التعليمية  شاكر اجلبلي،سوسن  :  (1)

   . 17، ص 2011أفريل30-29يومي   لبنان، ،للربانمج متبوس األورويب طنية متكاملة لضمان جودة التعليم العايل يف لبنان، ابلتعاون مع املكتب الوطين و حتت شعار: حنو بناء منظومة 
   .964 سبق ذكره، ص  مفتاح الصاحلي، مرجع سامل :(2)
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هاراته ابستمرار من خالل  ابلرغم من ذلك تساعد الربامج التعليمية يف تكوين الطالب اجلامعي وحتسني م 
 ب الكتاب اجلامعي يعد أمر مهما يساعد الطالب على استيعا   تنويع أساليب التعليم املتبعة هذا من جهة، وتوفر

 تلك الربامج وابلتايل زايدة حتصليه العلمي من جهة أخرى.
 : جودة الكتاب اجلامعي 5 .2

املعرفية والتكنولوجية حبيث   تمر مبا يواكب التغرياتجودة حمتوايته وحتديثه املسيقصد جبودة الكتاب اجلامعي 
يساعد الطالب على توجيه ذاته يف دراساته، وأحباثه يف مجيع أنواع التعلم اليت تتطلبها املؤسسة اجلامعية منه، كما 

ت  جيب أن توفر الكتب النشاط التعليمي الذي يكون فيه الطالب حمور االهتمام، ويعمل على خلق اجتاهات ومهارا
لذي يسهم يف زايدة وعي الطالب، ومن مث القدرة على التحصيل الذايت للمعلومات ابلبحث ضرورية لديهم األمر ا

  (1)  واالطالع مما يثري التحصيل والبحث العلمي.

 التخطيط جلودة الكتاب اجلامعي:  2.5.1
 (2) التخطيط جلودة الكتاب اجلامعي بعدة مراحل ميكن صياغتها كما يلي:  ومير

 ، االحتياجات؛ ناملستخدمني أو املستفيديحتديد كل من:  -
 تطوير مواصفات الكتاب اجلامعي لكي يستجيب حلاجات املستخدمني؛  -
 تطوير العمليات اليت من شأهنا حتقيق تلك املواصفات أو املعايري املطلوبة؛  -
 نقل نتائج التخطيط املوضوع إىل أصحاب العالقة؛  -
 ملادية املتاحة. ارد البشرية وااالستخدام األمثل للمو  -

 معايي جودة الكتاب اجلامعي:  2.5.2
 (3)  ه:يلي عرض ألهم مواصفات ومعايري  يعترب الكتاب مكون هام لضمان جودة التعليم العايل، وفيما

كتاب  ويقصد هبا االهتمام ابملادة التعليمية اليت يقدمها ال :العلمية  تعلقة جبودة حمتوى الكتاب ومادتهم معايي   -
التقوي املستخدمة ومن املعايري اليت تسهم يف جودة حمتوى   للطلبة، وتتضمن األهداف واحملتوى واألنشطة ووسائل

    الكتاب هي: أن يتالءم حمتوى الكتاب مع األهداف املرسومة وأن يتصف ابلتسلسل املنطقي والرتابط يف عرض 
 املصطلحات وتفسريها بتوفري بعض األنشطة والتدريبات موضوعاته من حيث الدقة واحلداثة العلمية، مع تبسيط 

 
 . 115ص  ، 2004  دار الشروق، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ،)التطبيق ومقرتحات التطوير( الرتبوية إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات صاحل انصر عليمات، : (1)

    ، 2012 دار النشر والبلد غري مذكوران، ،ابلكليةالتأليف اجلامعي للكتاب  للتشجيع على ةمعايي جودة الكتاب اجلامعي وآليجلنة التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة، :  (2)
   .4ص 

ورقة حبثية مقدمة يف    ،"منوذجا  جيغاوا لوالية العليا الرتبية نيجياي "كلية يف العليا التعليمية املؤسسات يف التعليم جودة ضمان معايي تطبيق  حسن، الوهاب عبد مبارك  :(3)
 . 229  ص  ،12/02/2016-9 أايم، السودانللعلوم التكنولوجيا،  السودانالعايل، جامعة  التعليم جودة لضمان السادس دويلال العريب املؤمتر
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 ووسائل التقوي، كل هذا من أجل أن يتناسب احملتوى واخلربات املعروضة ومستوى الطلبة واهتماماهتم ويليب حاجاهتم؛ 
لغة الكتاب وأسلوب عرضه تسهم يف إاثرة تفكري الطلبة،  : إن  معايي متعلقة بلغة الكتاب وأسلوب عرضه -

أسوزايد تنوع  ويضمن  وانتباههم،  اهتمامهم  لتعلم، وجذب  دافعيتهم  الفروق  ة  مراعاة  التعليمية  املادة  اليب عرض 
ية الفردية بني الطلبة، وعدم امللل منها، وهلذا جيب أن تتوافر بعض املعايري لضمان جودة الكتاب من الناحية اللغو 

ويعرض املادة العلمية بكل وضوح وسهولة، مع احتوائه  وأساليب العرض ومنها: أن يالئم املستوى اللغوي للطلبة،  
دمة تشرح األهداف واحملتوى وأسلوب العرض، وكذا يف فصول منظمة ومتسلسلة ومرتابطة، وأن يكون يف  على مق

ن تكون الفصول خالية من التكرار، ألن غاية الكتاب هناية كل فصل ملخص يركز على املفاهيم األساسية فيه على أ
، ومبا يتناسب واخلربات الالحقة للطلبة، وبطريقة  مادته العلمية بصورة مرتابطة أتكيدا لوحدة املعرفة وترابطهأن يعرض  

 تثري اهتمام الطلبة وتفكريهم مع ضرورة تنوع أساليب العرض؛
دفع إن إخراج الكتاب بصورة جيدة يعد من العوامل اليت تالفين:    معايي متعلقة بشكل الكتاب العام وإخراجه  -

قد يؤدي إىل نفورهم عنه، فاإلخراج اجليد للكتاب واالهتمام به  الطلبة وتشجعهم على الدراسة، وعدم االهتمام به
ام وإخراجه  يسهم يف جذب الطلبة حنو الكتاب ولذلك جيب االهتمام ببعض املعايري اليت تساهم يف جودة الكتاب الع

الغالف جذااب ومشوقا ويرب   الفين ومنها:  النشر، رقمأن يكون  املؤلف، دار  فيه اسم  وأيضا  ز  السنة،  أن    الطبعة، 
ويضم وجداول،  وأشكال  وعناوين  فصول  من  حمتوايته  يوضح  فهرس  على  اليت   يشتمل  واملصادر  ابملراجع  قائمة 

والصور املستخدمة والفئة املستهدفة وخايل من األخطاء    ساعدت على أتلفيه، وأخريا أن يتناسب حجم اخلط ونوعه
 شويه املطبعي. والت

ابختصار إن جودة الكتاب اجلامعي مرتبطة مبدى إسهامه يف تلبية احتياجات الربامج، وأن تتسم معلوماته   
   . ابلشمول ومسايرة لتطورات العصر ـ واألهم أن ينال احملتوى الكتاب رضا الطلبة

 ضمان جودة الكتاب اجلامعي:  3.5.2
 ت واألهداف واآلليات واإلجراءات واألفعال اليت من الجتاها مجيع ا ،يقصد بضمان جودة الكتاب اجلامعي 

 توفر عدد  ال بد منته لضمان جود، و مة مع املعايري األكادميية املناسبةء تضمن املوا ،وجودها أو استخدامها خالل
تلخيصها    والشروط واألسس، اليت جيب على مؤلفي الكتاب اجلامعي أخذها بعني االعتبار وميكن  من املواصفات

 (1)  :النحو التايل على 

 
وت  أ  31-30يوميسوراي،    ، جامعة حلب،واالختصاصات، ورقة حبثية مقدمة يف الندوة الوطنية حول: تطوير املناهج  جودة الكتاب اجلامعي وافاق تطويره عبد هللا سعيد،  :  (1)

 .  9، ص 2007
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 ؛أسلوب تنظيم حمتواه  ، ويتم طرحها يف املقدمة، مع حتديدقابلة للمالحظة والقياس   ،أن تكون له أهداف واضحة  -
 ا، مع مالءمة احملتوى مع عدد الساعات احملددة له؛ ومرتابط ومنطقيا اأن يكون أسلوبه يف عرض املادة متدرج -
سعيا لتحقيق األهداف   مضمونه مع حمتوى املنهاج، ومالءمة  ة لكل موضوعأن تكون له عناوين رئيسة وفرعي  -

 احملددة؛ 
ة كل فصل، تستدعي  أن يكون فيه ما حيفز املتعلم على التفكري مبختلف أنواعه، كأن يتضمن أسئلة مفتوحة يف هناي  -

ت املتنوعة ذات الصلة وكذا  التفكري والعصف الذهين، مع تناسبه مع مستوى املتعلم ويعمل على توجيهه إىل النشاطا
 له يف احملاضرة؛  ممصادر املعرفة األخرى املتوفرة، بغية مساعدة املتعلم على حسن فهم ما يقد 

قدرته على البحث واالستقصاء، ومساعدته على التعلم التعاوين   أن ينمي أسلوب التعلم الذايت لدى املتعلم، ويزيد  -
 اركي. من خالل تعزيز روح العمل اجلماعي والتش

 جودة البحث العلمي: 6.2
العلمي يف معاجلة املشكالت اليت تواجه    حماولة علمية منظمة تقوم على توظيف املنهج  البحث العلمي هو

للبحوث تتمثل   هلا، وحتسني مستوى املعيشة، وإثراء الرصيد املعريف، وهناك ثالثة أنواع  املناسبةاجملتمع، وإجياد احللول  
 )امليدانية(، والبحوث التطويرية )التطبيق العملي لنتائج البحوث  النظرية( والبحوث التطبيقيةيف البحوث األساسية )

 العملية البحثية العلمية؛ لتحقيق نوعية  ميع متطلباتيعين الوفاء جبوالتطبيقية(، أما جودة البحث العلمي  األساسية
 ( 1)  .التنميةخمتلف قطاعات  اإلنتاج اليت يتعني حتقيقها يف

 تواجه البحث العلمي: اليت الصعوابت 2.6.1
يف حتقيق األهداف املرجوة من  هيواجه البحث العلمي العديد من الصعوابت اليت تؤثر على جودته وفعاليت

 ( 2) العملية البحثية، وفيما يلي أبرز املعوقات اليت تواجه البحث العلمي يف الدول العربية:
 ؛ السياسات للبحث العلمي ومراقبة تنفيذها عدم توافر منظومة متكاملة لرسم اخلطط و  -
 ؛ العلمي أهداف وسياسات البحثعدم وجود اسرتاتيجيات على املدى الطويل والقصري حتدد   -
 ؛ غري املدربة هجرة العنصر البشري الكفء إىل بعض الدول العربية والعاملية واعتمادها على العناصر -
 اجلامعات؛ ة يف قلة عمل املراكز والوحدات البحثية املوجود -

 

، ورقة حبثية مقدمة يف ورشة عمل حول وحدات البحث العلمي والدراسات العليا بكلية الرتبية ابلزلفي يف يوم البحث ( ارتقاء  –أداء ) جودة البحث العلمي، مىن توكل السيد :(1)
 . 7، ص 2013العلمي، جامعة اجملمعة، اململكة العربية السعودية، 

 ، العدد09 بغداد، اجمللدجامعة  ، جملة البحوث الرتبوية والنفسية،دريسينيالصعوابت اليت تواجه البحث العلمي يف جامعة بغداد من وجهة نظر التحمسن،  منتهى عبد الزهرة: (2)
   .267-266ص ص  ،2012العراق،  ،32



 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
108 

 ؛ ضعف قاعدة املعلومات يف املراكز واملختربات واملؤسسات اإلنتاجية العلمية -
 اجلامعات؛تعاين منه أغلب    النقص احلاد يف األجهزة واملستلزمات املختربية احلديثة لالختصاصات العلمية وهو ما -
، فالبد من حتقيق  االدارية   غاله ابلواجباتإلجراء البحوث والدراسات النشلألساتذة  عدم توافر الوقت الكايف   -

 ؛ بحثيةواملهام ال املوازنة بني املهام وواجباهتم التدريسية
واألجهزة املتقدمة وورش العمل    عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثني مثل املختربات احلديثة وقلة املوارد البشرية،  -

ود بياانت متجددة على النشاط البحثي ومن قاموا وج  عدم  اليت تنشط الباحثني وتسند طموحاهتم، كما يشمل ذلك
 .البحوث املنجزة به، وما الذي جرى تطبيقه من

مواجهة البحث العلمي لتلك الصعوابت اليت تعيق جودته، كان البد من اجلامعات أن تضع حدا هلا من  
 خالل توفري الوسائل الدائمة لضمان جودة البحث العلمي. 

 العلمي: ضمان جودة البحث  2.6.2
 ( 1)  :لضمان جودة البحوث العلمية يف الدول العربية البد من القيام مبايلي

  تبين معايري جودة البحث العلمي والعمل املتواصل على   البحثية املتخصصة  واملراكزينبغي على اجلامعات واملعاهد   -
 ؛ ياة املعاصرةحلا جوانبيف معظم  حتسني خمرجاته واالستفادة من نتائج البحوث مبختلف أنواعها 

املتخصصة واليت جيب أن ترتكز على  الدوراتعقد  البحثية لعضو هيئة التدريس من خالل املهاراترفع مستوى  -
إعداد خطة ألي حبث علمي وهناية ابلنشر يف  بكيفية ومروراخيص البحث العلمي بدءاً من اختيار املوضوع  كل ما 
اجملاالت العلمية املختلفة واليت تساعد  يف    هذا يؤدي إىل زايدة النشاط البحثياحمللية والعاملية املرموقة، وكل   اجملالت

 واخرتاعات؛ األفكار اجلديدة وما ينجم عنها من اكتشافات  يف تشكيل
  يف إجياد احللول املناسبة للكثري من املشاكل   تشجيع العلماء للقيام ابلبحوث التطبيقية واالستفادة من نتائجها -

 ؛ اجملتمعية
 التنمية؛ملواكبة متطلبات  العلمي والنهوض به وتطويرهصيص األموال الالزمة للبحث خت -
ابلتقنيات واألساليب املستخدمة يف كل مركز حبثي   البحثية وأتليف الفرق البحثية واالستعانة ابملراكز  االهتمام   -

 ىاملستو   لىع قيق التواصل مع مثيالهتا  حتو   إلكرتونيا  متقدمة وربط اجلامعات واملؤسسات البحثية العربيةء خمتربات  وبنا
 والعاملي؛  العريب

 
اجلامعة اخلليجية، البحرين،   العريب الدويل لضمان جودة التعليم العايل، رملؤمتا ة مقدمة يفورقة حبثي ،والتطبيق  الواقع بني العريب العلمي البحث  جودة ضمان، رزق أبراهيم  كوثر :(1)

 . 838ص ، 2012أفريل  5-4يومي 
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للتخصصات والنتائج اليت متخضت عنها جلعلها    إجياد قاعدة معلوماتية عن مجيع البحوث العلمية العربية وفقا -
 ؛على االنطالق يف التوجهات البحثية املستقبلية  قاعدة تساعد

للباحث - والتفكري  البحث  يف  االستقاللية  بعيداتوفر  العرب  صنع   ني  دوائر  قبل  من  عليهم  السليب  التأثري  عن 
 ؛ ( القرار)السلطة

وتنفيذ برانمج زمين إلجناز   االهتمام ابلبحوث االجتماعية واإلنسانية وتوفري ما خيص  - فيها  مستلزمات البحث 
 ؛ حبثية تنموية متفق عليها ومتابعة هذا التنفيذ مشروعات

وحكومات أجنبية حبجة تقدي األموال بذريعة التعاون   من قبل جهات،  اخرتاقها ة من  البحثية العربي  املراكزحتصني   -
 واخلربة؛ املشرتك يف جمال البحوث العلمي 

العربية الشابة يف اجلامعات العربية حبيث تتوفر فيها  ل بناء أمناط جديدة من املشاريع البحثية ووضعها أمام األجيا -
 ؛ ةقاللياالستحبثية جديدة تقوم على  بيئة

 ؛ تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف البحث العلمي -
 ؛ العاملية  التغريات والتطورات توجيه البحوث خلدمة اجملتمع يف املقام األول يف ضوء -
والباحثني على - العلماء  اليت حتفز  الالزمة  التشريعات  النوع    اجنازاهتمتصعيد    إصدار  العلمية والبحثية من حيث 

 . الشاملة والتقدم العلمي تصب يف تنمية القطاعات اإلنتاجية واخلدمية والتنمية والكم اليت
تعد خمرجات التعليم العايل حلقة وصل بني اجلامعات واملؤسسات األخرى، إال أهنا تعاين   قبناء على ما سب 

ات سوق العمل، جيني وعدم مالءمة ختصصاهتم الحتياجات ومتطلبمن حتدايت خمتلفة ومن بينها: ضعف كفاءة اخلر 
عالة لتحقيق األهداف وملواجهة كل ذلك كان البد من التطبيق السليم للجودة يف مجيع أو أن األساليب املتبعة غري ف

يس والكتاب،  مكوانت النظام التعليمي العايل ومن بينها جودة خمرجاته سواء تعلق األمر ابلطالب، أعضاء هيئة التدر 
 ديثة كالتنمية املستدامة. لمية اليت البد من تكييفها مع املتطلبات احل الربامج التعليمية، والبحوث الع

هذه األخرية تعد من أولوايت العديد من املؤسسات ومن بينها مؤسسات التعليم العايل اليت تسعى جاهدة 
اجملال وفتح   يف الربامج التعليمية والقيام أبحباث يف هذاجلعلها ضمن أساسيات التعليم هبا عن طريق إدراج مبادئها  

 ختصصات جديدة. 
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 ملستدامة ااملبحث الثالث: مسامهة جودة خمرجات التعليم العايل يف حتقيق التنمية 
بني االحتياجات االجتماعية واالقتصادية كان له أثر يف حدوث مشاكل عديدة خاصة على   الفجوة  اتساع

قليدي للتنمية واالنتقال إىل مفهوم جديد الذي  الصعيد البيئي. ما تتطلب ضرورة البحث والتحول من املفهوم الت
يف بلوغ األثر اإلجيايب على   ميضع كافة اجلوانب ضمن أولوايته من خالل حتقيق التناسق والتكامل بينها مما يساه

 كافة األصعدة، أال وهو مفهوم التنمية املستدامة، الذي يعاين من تعقيدات وتشابك يف رسم وحتديد مفهومه. 
ورا هاما يف إعطاء التنمية املستدامة ثقال من خالل إدراجها يف مناهجها وبراجمها اجلامعات دلذا تؤدي   

يف تقدي خرجيني حيرتمون    معرب توجهها حنو التعليم العايل املستدام ما يساه  وجعلها ضمن أولوايهتا يف رسالتها،
 مبادئ االستدامة والذين ميثلون األجيال احلالية واملستقبلية. 

خالل هذا املبحث تسليط الضوء أوال على مفهوم التنمية املستدامة من حيث تطورها، التعاريف  من    سيتم
ومبادئها، واألبعاد املكونة هلا، مث نتطرق إىل التعليم العايل من أجل التنمية املستدامة بدراسة  املتعلقة هبا وأهدافها  

امل املستدامة، أهدافه،  اجلامعات  التالية: تعريف  التعليالعناصر  له، ودور جودة  الداعمة  العايل يف حتقيق   مرتكزات 
 الكفيلة ملواجهة ذلك.  التنمية املستدامة، وكذا التحدايت اليت تواجهه وأخريا السبل

 : ماهية التنمية املستدامة 1.3
فظة على  ركزت التنمية املستدامة على تلبية االحتياجات األساسية لألجيال احلالية واملستقبلية عن طريق احملا

التنمية   وتطور  نشأة  إىل  التطرق  العنصر  هذا  من خالل  وسيتم  الفرص،  وأتمني  احملدودة  وأهم  املوارد  املستدامة، 
التعاريف املتعلقة هبا، وكذا اخلصائص املميزة هلا واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف ظل احرتام جمموعة من املبادئ  

 ملستدامة يف أبعادها اخلمسة. اليت تعد ركيزة لضمان حتقيق التنمية ا
 : نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة  1.1.3

العديد من املؤمترات وإصدار العديد من القوانني    انعقاد  واستخدامهملستدامة  سبق ظهور مصطلح التنمية ا
تلك   ( يلخص03.02الشكل رقم )  يوفيما يلاليت كانت مبثابة املرشد لربوز واستخدام مفهوم التنمية املستدامة،  

 احملطات حسب تسلسلها الزمين. 
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حيث يعرب عن تطور    (1) ( من قبل الباحثة ابالعتماد على جمموعة من املراجع:.0203مت إجناز الشكل رقم )
قبل   األول  املرحلة  مرحلتني:  إىل  قسم  والذي  املستدامة،  للتنمية  ل: كانت  1982التارخيي  الهتمام ابملسائل  بداية 

املتعلقة ابلبيئة وتبلور الفكر املفاهيمي للتنمية املستدامة، من خالل انعقاد العديد من املؤمترات، واالتفاقيات اليت 
بينها،   البيئة    االعرتاف،  1972، مؤمتر ستكهومل  1968أتسيس اندي روما  اهتمت بذلك ومن  للربط بني  الدويل 

 . 1980 والتنمية عام
: عرفت انتشار ملفهوم التنمية املستدامة وزايدة االهتمام به أكثر خاصة بعد انعقاد  1982  ة الثانية بعدرحلامل

للتنمية املستدامة، وانعقاد بروتوكول مونرتايل يف  عامل  ملواليت أعطت ألول مرة تعريف واضح    1987  جلنة برونتالند
، بروتوكول 2002  ، قمة جوهانسبورغ1992  رض يف ريو نفس السنة، تلتها سلسة من مؤمترات ومن بينها قمة األ

 . وتو ي، مؤمتر املناخ يف ابريس والذي سعى للبحث عن بروتوكول خيلف ك20+ىل قمة ريوإ، وصوال 1997كيوتو 
مما سبق يعترب مفهوم التنمية املستدامة مفهوما جديدا ومبتكرا يف الفكر التنموي، إذ أنه للمرة األوىل   وانطالقا

هذا املفهوم وتداوله   انتشاروالبيئية يف تعريف واحد، وعلى الرغم من    واالجتماعية   االقتصادية  حتياجاتالامت دمج  
 . بشكل كبري إىل أنه ال يوجد تعريف متفق عليه

 
 من التفصيل والتوضيح انظر مايلي:  ملزيد :(1)

-SIDDTS/MIG, l’historique du dévelopment durable, Aôut2012,p03, document internet disponible sur le  

site: www.seine-et-marne.gouv.fe/content/downlod/4979/FIC20120800-histo-dd.pdf (consulté20/03/2016)   

à17 :30 

-l’institut international du développement durable(IIDD),Tableau chronologique du dévelopment durable, 

2010,p 01,document internet disponible sur le site www.iisd (consulté21/02/2016) à19 :30 

-André Aranha Correa do lago, Stockholm RIO, Johannesburg Brazila and the There United nation 

conferences  on the environment , fundaçào Alexandre de Gusmào, Brasilia ,2009,P 28 

Jane A legglt, Nicole T.Carter, RIO+20 the United Nation Conférence On Sustainable Dévelopment, 
Congressional Research Service :Report for congress prepared for menbers and committeees of comgress,18 june 

2012,p 12. 
( 

 Audiovisuel Library United Nations  ،األوزون لطبقة املستنفدة ابملواد املتعلق لمونرتاي  األوزون وبروتوكول طبقة حلماية فيينا اتفاقيةوايس،   براون إديث -

of International Law ،2009،  2-1 ص ص . 
- UNEP, Basil Convention on the control of transboundary monements of hazardous wates and their 

disposal :protocol on laibility and compensation for damge resulting from transboundary monements of hazardous 

wastesand their disposal texts and annexes, August2014,p 05. 

-Peter Doran, World summmit on sustainable development (Johannesburg J-An assessment for iisd), 

Briefing paper for the international institute for sustainable development, 3 October 2002,p 04 . 
-UNFCCC, Uniting of Climate Aguide to the climate change convention and the Kyoto protocol,  November 

2007, p 27. 

-UNFCCC, Fact Sheet : An introduction to the unition to the united nation framerwork convention on 

climate change and its Kyoto protocol, Junuary 2007,p 1-2. 

- UNFCCC, Protocole de kyoto A la convention –CADRE des nation unies sur les changements  climatiques 

nations unies,  1998, p 03. 

- Oficina Es Panola de combio Clmatico (OECC), The Climate Change international negotiation :where  weare 

,2015 ,p 11 . 
- US Climate Action Net Work(USCAN), International Climate change negotiation in warsaw, 2010, p02. 

-Adrian Macey,  The Road to Duban and beyond the progress of international climate change negotiations, 

policy quarterly, Volume08, Issue2, May2012, pp 26 ;28 
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 تعريف التنمية املستدامة:  32.1.
ست يف غياب  واملعاين، فأصبحت املشكلة لي عاريفلقد عانت التنمية املستدامة من التزاحم الشديد يف الت

 : يما يل، ونذكر منها هاوتنوع هاتعدد يف التعريف وإمنا
برونتالند   تلبية   احتياجات"تلبية    أبهنا:  1987عرفتها  على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس  دون  احلاضر 

 .(1) "احتياجاهتم

ة املستدامة وهي البعد  تتضمن أربعة أبعاد تشكل أساس التنمي"  عرفتها املفوضية الدولية للبيئة والتنمية أبهنا:
 يتأتى إال ابملشاركة الفاعلةذي يقصد هبا أولوايت احتياجات للمجتمعات الفقرية واملهمشة، والذي لن  االجتماعي ال

هلذه اجملتمعات، مث البعد البيئي الذي يدرس مدى قدرة املوارد الطبيعية والبيئة على مقابلة االحتياجات احلالية بدون 
أو   نضوب  أو  البعد  تدهور  وأخريا  طويلة،  لفرتة  االحتياجات  حتقيق  استدامة  به  ويقصد  الزمين  البعد  مث  تلوث، 

إىل ترحيل   يا أن تكلفة تطوير اجملتمعات احلالية جيب أن تكون جمدية اقتصاداي بشكل ال يؤداالقتصادي ويعين هن
هم: االجتماعي،  تتكون من أربعة أبعاد  ، فالتنمية املستدامة  (2) "هذه التكاليف وتراكمها على حساب األجيال القادمة

 البيئي، الزمين، االقتصادي. 
األجيال احلالية بدون اإلخالل    احتياجات"تلك اإلدارة اليت توفر    أبهنا: Sato  & Hirayama    وعرفها كل من

   (3) .حبقوق األجيال املستقبلية يف الرفاه والتمتع ابملوارد ووضع حد أدىن مائة عام ألي مشروع تنموي"

بناء نظام اجتماعي عادل  أبهنا:" تنمية دميقراطية هتدف إىل    2002عرفها كذلك تقرير التنمية اإلنسانية العربية  
وإىل رفع القدرات البشرية عرب زايدة املشاركة الفاعلة للمواطنني وعرب متكني الفئات املهمشة، توسيع خيارات املواطنني  

ارتباطا حموراي ابل املرتبطة  املعرفة  وإمكاانهتم  واكتساب  الواسع،  مبعناها  احلرية  تتضمن  اليت  املتاحة  والفرص  قدرات 
عليه    بوما يعاجيال،  األ  ىل ضمان العدالة بني مجيعإ هنا تلك التنمية اليت هتدف  أ،أي  (4) ر املؤسسي"ومتكني اإلطا

 متداخلة فيما بينها. ادبعأ مخسةرفت بناء على بعد واحد هو البعد االجتماعي، يف حني التنمية تتكون من عهنا أ
هتتم بتحقيق التكافؤ املتصل، الذي يضمن إاتحة  كما عرفها البنك الدويل كذلك على أهنا: "العملية اليت  

 .(5) نفس الفرص التنموية احلالية لألجيال املقبلة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زايدته املستمرة عرب الزمن"

 
 )1(: UNESCO, L’ education pour le developpment durable, outils pédagogiques , ou vragede référence,France, 

N04, 2012, p 5. 

 ، 40 اجمللد جامعة القدس املفتوحة، اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح، ،ك رئيس للتنمية املستدامة يف فلسطنيكمحر دور جامعة القدس املفتوحة  خالد عبد اجلليل دويكات،  :(2)

 . 169، ص 2014فلسطني، جانفي ،08 العدد

   .56 ص  ، 2013 بريوت، لبنان،، مكتبة حسن العصرية، التنمية املستدامة يف البلدان العربية بني النظرية والتطبيققادري حممد الطاهر، : (3)

 . 153 ص  ،2011  الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية، جامعة انيف للعلوم األمنية، الرايض، ،والتنميةاألمن حمسن بن العجمي بن عيسى، : (4)

 . 170 ، ص 2016 ، األردن، الطبعة األوىل، األكادميي للنشر والتوزيع، عمان، مركز الكتاب األمن الغذائي والتنمية املستدامةمحدي ابشا،  ورابحبكري فاطمة  : (5)
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هنا: " أمناط من عملية التصنيع تربط النشاط الصناعي  أعلى    Industrial UNIDOملنظمة    1996وعرفها تقرير
اثر السلبية على نب اآلمتتد من األجيال احلالية إىل األجيال املستقبلية وذلك يف مسار جي واجتماعية اقتصاديةمبزااي 

احلفاظ وب ويعمل على  ة للنضالقابل الكفء للموارد   االستخدامالبيئة ويسارع مبعدالت التنمية خالل الزمن ويضمن  
 . )1("على املوارد القابلة للتجديد ويقضي على حاالت التبذير والتلف والتخزين

 : ي وما يالحظ من التعاريف السابقة أهنا ركزت على ما يل
 تلبية احتياجات األجيال احلاضرة دون إمهال احتياجات األجيال املستقبلية؛  -
 مادية، مالية( القابلية للنضوب؛ )بشرية،  االستخدام الكفء للموارد املتاحة -
 ؛ محاية وإدارة املوارد الطبيعية بكفاءة وفعالية، احلفاظ على املوارد القابلة للتجديد -
 الرتكيز على البعد االجتماعي من خالل حتقيق املشاركة الفاعلة للمواطنني؛  -
 د االجتماعي واالقتصادي، والبيئي. وهي: البعالتنمية املستدامة تضم ثالث أبعاد متكاملة ومندجمة مع بعضها  -

  ق التوازنيحتق  تسعى إىل  التنمية اليت  على أهنا: تلك  ميكن تعريف التنمية املستدامة  ذكرهسبق  ضوء ما    على
لتلبية احتياجات  قدر من النمو    ىحتقيق أقص  األنظمة الثالث )االقتصادية واالجتماعية، البيئية( بغية  بني  والتكامل
لفرتة طويلة، مع ضرورة الرتكيز على االستخدام الكفء والفعال والعقالين جلميع  واملستقبلية معااحلالية    األجيال

 املوارد املتاحة. 
 (2)  األساسية :  اخلصائصمن  يتبني أهنا تتميز مبجموعةللتنمية املستدامة  سالفة الذكر فريامن خالل التع 

تقدير إمكانيات احلاضر من أجل التنبؤ ابملتغريات املستقبلية عن  على  تنمية طويلة املدى وخمطط هلا: فهي تعتمد    -
 طريق وضع إسرتاتيجية مناسبة لبلوغ ذلك؛ 

احملافظة على احمليط احليوي )البيئة الطبيعية( بكل مكوانته: فهي تنمية تشرتط عدم استنزاف قاعدة املوارد الطبيعية    -
والعناصر وتنقيتها مبا يضمن استمرارية احلياة، أي تتوجه أساسا لتلبية  ارد  وكذا احلفاظ عليها يتم بواسطتها انتقال املو 

تعترب   لذا  الطبيعية  املوارد  القادمة يف  دعم    عملية جمتمعيةاالحتياجات  يتطلب  ما  األجيال  على محاية مجيع  تركز 
 ؛ لبلوغ ذلك الفئات والقطاعاتومساندة كافة 

 
العاملنيعبد جاسم عبد الرسول،  :  (1) العدد  التنمية املستدامة وضرورات تطوير مهارات  للعلوم االقتصادية اجلامعة،  بغداد    العراق،   العلمي املشرتك،  خاص ابملؤمتر، جملة كلية 

 . 19، ص 2014
 : أنظر كل من : (2)
 .92  ص   ،2013  ، املكتب اجلامعي احلديث لنشر والتوزيع، عمان، األردن،ية املستدامة يف اجملتمع النامي يف ضوء املتغيات العاملية واحمللية احلديثةالتنمأمحد عبد الفتاح انجي،  -

  اجلزائر،  بسكرة، ،07العدد، ريضة حممد خجامع وإدارية، اقتصاديةجملة أحباث  ،2009-2001التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برانمج اإلنعاش اإلقتصاديزرمان كري، -
 . 196-195ص ص  ، 2010جوان
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التنسيق بني سلب  - التكنولوجي  يات  تنمية متكاملة تقوم على  استخدام املوارد واجتاهات االستثمارات واالختيار 
 وجيعلها تعمل ابنسجام داخل املنظومة البيئة مبا حيافظ عليها وحيقق التنمية املتواصلة؛ 

 لشدة تداخل األبعاد والعناصر الكمية والنوعية.  وذلك بينهافصل الال ميكن  مرتابطة عناصر التنمية املستدامة -
 داف ومبادئ التنمية املستدامة: هأ 3.1.3

 أهداف التنمية املستدامة:  1 .3.1.3
 (1) يلي: لياهتا إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن تلخيصها فيماآتسعى التنمية املستدامة من خالل 

حياهتم   خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسني نوعيةحتقيق نوعية حياة أفضل للسكان: من   -
     على اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل؛ اقتصاداي واجتماعيا ونفسيا وروحيا، عن طريق الرتكيز

حمتواها بطريقة رشيدة  احرتام البيئة الطبيعية: من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات اإلنسان والنظم البيئية و  -
 قة تكامل وانسجام؛ وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عال

تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية: تنمية إحساسهم ابملسؤولية اجتاههم، وحثهم على املشاركة الفاعلة يف  -
 شاريع التنمية املستدامة؛ إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج وم

وارد الطبيعية على أهنا موارد حمدودة، لذلك  للموارد: عن طريق التعامل مع املحتقيق استغالل واستخدام عقالين   -
 حتول دون استنزافها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين؛ 

ة السكان أبمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي  ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع: من خالل توعي  -
مع، دون أن ينجر عن ذلك خماطر وآاثر بيئية  ة استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية احلياة للمجتوكيفي

   سلبية.

 إليه وإمنا أيضا:  فليست فقط تلك ما هتد
 يقة تتالءم مع إمكانياهتم وتسمح بتحقيق  إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولوايت اجملتمع: بطر  -

 (2)  تنمية، والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلا؛طته ميكن تفعيل الالتوازن الذي بواس

هتدف إىل إحداث التغيري الفكري والسلوكي الذي يتطلبه وضع السياسات والربامج التنموية وتنفيذها بكفاءة   -
 والربامج لتساهم يف تلبية حاجات األجيال وفعالية؛ وتوحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة، لتحقيق األهداف  

 
،  األسكواملنظمة  دور االتفاقيات البيئية الدولية يف محاية األنظمة البيئية اهلشة يف ظل ضوابط التنمية املستدامة دراسة حالة الدول العربية التابعة  أوصاحل عبد احلليم،    :(1)

 . 196، ص 2015سبتمرب ، يةاملغرباململكة ، وجدة، 04د اجلزء األول، العدجامعة حممد األول،  يري،ملفات األحباث يف االقتصاد والتس

أهيل  ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين األول حول: أفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التالتنمية املستدامة يف اجلزائر الواقع واآلفاقأشرف،  والصويفمنري خروف  :(2)
 . 03ص  ،2010 اجلزائر، ، قاملة 1945ماي 08البيئي للمؤسسة االقتصادية، جامعة 
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 (1)  احلالية والقادمة.

 التنمية املستدامة:  مبادئ 2 .3.1.3
 (2) اآلتية واملتمثلة يف: التنمية املستدامة مبادئ احرتاميتطلب حتقيق هذه األهداف 

 رتاتيجي هلذه املوارد؛ استطالة عمرها والتخطيط االسو  مبدأ التوظيف األمثل الديناميكي للموارد االقتصادية، -

مبدأ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي، مع تطوير قوانني عاملية تلزم املسبب للضر البيئي بدفع التعويض لألضرار  -
 جتبنها؛ املمكن 

 مبدأ التوفيق بني حاجات األجيال احلالية واملستقبلية، وتقليل التباين يف مستوايت املعيشة يف خمتلف مناطق العامل؛  -
واالستثمار   - اإلنتاج  من  هياكل كل  وتطوير  حتديد  وكذلك  الطبيعة،  وخصائص  مسات  على  احلفاظ  مبدأ 

   مستدامة منها.واالستهالك، والعمل على تقليل واستبعاد األمناط غري
وكذلك أيضا استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدامة، ويعد هذا األسلوب شرطا  

خططها، وذلك راجع إىل أن البيئة اإلنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي، وهلذا تعمل    عداد وتنفيذ أساسيا إل
 (3)  قيق النظم الفرعية بشكل يؤدي إىل توزان بيئة األرض عامة. التنمية املستدامة من خالل هذا األسلوب إىل حت

 على تعتمد فهي  واملستقبلية،  احلالية يالاألج حقوق احرتام على املستدامة التنمية تركز  سبق  ما خالل من
 تتميز  اليت املوارد،لتلك   األمثل االستخدام ضرورة مع اجملتمع، فئات بني املوارد توزيع يف العدالةأال وهو    هام مبدأ

 .البيئي انباجل إمهال دون  ابلندرة
 التنمية املستدامة:  بعادأ 4.1.3
 والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد :هي  لةفاعومت حامسة أبعادمخسة    إىل هنا اإلشارة وميكن

 شرح لكل منهما:  يوالتكنولوجية والسياسية، وفيما يل
 حتسني ورفع معيشة وتغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدام، والتقليص من  يهدف إىل البعد االقتصادي: -

 تفاء وية تقوم على االعتماد على القدرات الذاتية وأتمني االكتبعية الدول النامية وضرورة تبين هذه األخرية برامج تنم
 والعمل  االذايت سعيا لتحقيق منو اقتصادي مستدام، مع مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث نتيجة استهالكاهت 

 
ص   ،2014، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل،  واالقتصادية جامعية، مركز الدراسات الفقهية    اقتصادية، سلسلة كتب  التنمية االقتصادية والتنمية املستدامةمحد جابر بدران،  أ:  (1)

100 . 

 ن: أنظر كل م (:2)
، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد  إشكالية التنمية املستدامة يف األقطار العربية: رؤية إسالمية،  آمال رمحانو أمحد لعمي  -

 . 258 ، ص 2012ديسمرب  4-3يومي اجلزائر، ، قاملة، 1945ماي 08اإلسالمي، جامعة 
 .140، ص 2012مارس ، اجلزائر بسكرة، ، 01ري، العددضحممد خ جامعة ،واجملتمع، جملة علوم االنسان إسرتاتيجية للتنمية املستدامة الرتبية البيئية:يحة الطويل، فتو  علي غريب -

 . 344-343، ص ص 2015العراق، ،67جملة داييل، جامعة داييل، العدد، لتنمية املستدامة: املفهوم والعناصر واألبعاداعبد هللا حسون حممد وآخرون،   :(3)
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 (1)  ؛ على معاجلته ابستخدام التكنولوجيا النظيفة وكذا إيقاف تبديد املوارد الطبيعية واملساواة يف توزيعها

يقه من خالل االهتمام إبدارة املصادر الطبيعية واألنشطة هو أساس التنمية املستدامة وميكن حتقالبعد البيئي:   -
اإلنسانية بشكل يعمل على جعل احلياة أكثر أمنا والبيئة الطبيعية أكثرا توازان، ومن أهم عملياته التقليل من ظاهرة  

 (2) لطبيعية؛البيئي واحلد من امللواثت الكيمائية والعودة إىل املغذايت ااالحتباس احلراري، ووقف فقدان التنوع 

: احلد من معدالت البطالة، وحتسني سبل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية  البعد االجتماعي -
وايصال تلك اخلدمات إىل   أفراد اجملتمع  العدالة االجتماعية بني   الفوارق على ضاءوالق الفقرية، الفئاتلتحقيق 

اجملتمعية وعدم هتميش دور أي من فئات اجملتمع واملدن لضمان املشاركة   األرايف  سكان  بني واالجتماعية االقتصادية
يف عملية صنع القرار، مع احملافظة على التنوع الثقايف وتنمية املقومات الثقافية ودعم التنوع والتعددية والوفاء ابحلد 

 (3)  ن واحرتام حقوق اإلنسان؛األدىن من معايري األم 
 ومن املعيشي املستوى حتسن على وانعكاسه نتاجيةاإل زايدة ىلإ التكنولوجيا استخدام دىأ :التكنولوجي البعد -
 كفاءة قلأ تكون  ما كثريا  النامية البلدان  يف املستخدمة التكنولوجيا ن إ :العالية التكنولوجيا تبينأوال    ي:ه بعادهأ همأ
 يف نظفاأل التكنولوجيا استعمال  واثنيا  .الصناعية البلدان   يف املستخدمة كنولوجيا تال من للتلوث تسببا  كثرأو 

إالصناعة   وأ  التلوث تدفق من احلد يتم املتقدمة البلدان  ففي  التلوث، زايدة ىلإ دىأ  الصناعات انتشار ن أ ذ: 
 من املؤسسات على صارمة وقوانني تجراءاإ وضع وأ كبرية مالية غرامات فرض خالل من البيئي ثالتلو  مكافحة

   (4)  ذلك؛  تقليل جلأ

يعترب البعد السياسي بعد حموري، إال أنه مل حيظ ابألمهية يف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة  البعد السياسي: -
االقتصادية   عكس األبعاد سالفة الذكر، فهو يعد اإلطار العام الذي ينبغي توفره لتجسيد معايري االستدامة لألبعاد

  مبادئ  جتسد اليت املستدامة السياسية التنمية حتقيق إىل  يؤدي السياسي فالبعد  واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية،

 
ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل الثالث  ،احلديثة مدخل التنمية املستدامة االقتصادايتداة لتحقيق التشغيل الكامل يف ظل أ تكوين املوارد البشرية كعبد الكري زرقاوي، : (1)

 . 7، ص 2014ماي 01-أفريل 28 مجامعة البلقاء التطبيقية، عمان، األردن، أاي حول: تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص،
العدد  جامعة االمام  حممد بن سعود،  ، جملة العلوم الرتبوية، تطوير منهج التسويق ابملدرسة الثانوية التجارية يف ضوء متطلبات التنمية املستدامةشرف هبجات عبد القوي، أ  :(2)

   . 10، ص 2014جانفي ة العربية السعودية،اململك  ،02األول، اجلزء 

   :من: أنظر كل (3)
 . 105ص  ، 2014مصر،  اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،املستدامة التنمية حتقيق على وآاثرها البشرية التنمية عبري، اخلالق عبد -
 . 39، ص 2009، سوراي، 02 العدد ،25 معة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد، جملة جانظم اإلدارة البيئية ودرها يف التنمية املستدامةعدانن غامن مطانيوس خمول،  -

، ص 2014ديسمرب  ، اجلزائر،الوادي جامعة،  09د  ، العداالجتماعية والبحوث الدراسات جملة  ،املستدامة والتنمية البيئية السياحة بني التفاعلية العالقة  اجلليل، عبد هويدي-
219. 

للدراسات االقتصادية، جامعة اببل،    واالقتصادرة  اجملة كلية اإلد،  واملتقدمة العربية البلدان يف املستدامةالتنمية   مؤشرات ألهم حتليلية دراسة  غيالن واخرون، سهر يمهد:  (4)
     .222، ص 2009، العراق، 01 العدد ،32 اجمللد
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 أبجياله  للمجتمع واالستقاللية السيادة تويل،  واملصداقية الثقة وتنامي القرار اختاذ يف واملشاركة والشفافية  الراشد احلكم
  (1) .املتالحقة

اجملتمع ومواجهة املعوقات من خالل توفري خرجيني  ليم أن يساهم يف تعزيز التنمية املستدامة يف  للتع  وميكن
مؤهلني ذو وعي وإدراك بفلسفة هذا املفهوم، واللذين ميثلون األجيال احلالية وكذا املسامهة يف تكوين أجيال مستقبلية  

 تتبىن هذا املفهوم. 
 : امةالتعليم من أجل التنمية املستد 3.2

الفرتة املتحدة إبعالن  األمم  عقد  قرار  املستدامة  عقد  (2014-2005) إن  التنمية  أجل  من  ومنت ،  للتعليم 
قد مت  يثبت أن دور التعليم    ،)2(مبادرات االستدامة يف الربامج واملمارسات عرب املدارس ومؤسسات التعليم العايل

ليس سوء حتقيق أهداف التنمية املستدامة    جللربانم  فهمه بشكل حقيقي يف هناية األمر، حيث أن اهلدف األساس
  البد أن توفر   الرائدة،  الوكالةاليونسكو بوصفها  وحيث أن  يف مجيع مناهج التعليم الوطنية.  بل جيب أن تنظم ويدمج  

املستوى الوطين. واهلدف من ذلك هو دعم اليونسكو للدول واملنظمات يف ختطيط وتنفيذ  على  اإلطار الالزم للدول  
اخل  املستدامة. ولذلك ال تقدم خطة عملخططها  التنمية  ، ألن تعزيز  ة صاحلة للجميععام  اصة من أجل تعزيز 

 (3).التنمية املستدامة له عالقة ابلظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية احمللية

 : اتريخ التعليم من أجل التنمية املستدامة1.2.3 
 نميةتال أجل  من عليمتال مفهوم له،  موازكل  بش برز املستدامة التنمية مهو مف فيه برزالذي   الوقت منذ

 خارج من أفراد من جاء املستدامة  نميةتال أجل من عليم تال مصطلح فإن  عليم؛تال حركات ملعظم فاوخال املستدامة،
 مثل الدولية، صاديةقتواال السياسية، احملافل من املصطلح  هلذا احلقيقية فعةدال جاءت الواقع ويف التعليم، جمتمع
 وأصبح وصياغته املستدامة التنمية مفهوم مناقشة متت حيث ،والتنمية االقتصادي  عاون تال ومنظمة ،ةاملتحد األمم

  (4) .االستدامة  مفتاح هو يجلبشكل  التعليم

 

 االستخدامية والكفاءة التنمية املستدامة:  الدويل  العلمي املؤمترورقة حبثية مقدمة يف   ، اجلزائر  يف البرتولية للثروة االستخدامية والكفاءة املستدامة الشاملة التنمية صاحلي، صاحل:  (1)
 اهلدى دار مغاريب، األورو الفضاء يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات  يف واالستثمار الشراكة خمرب منشورات عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية  العلوم كلية املتاحة،  للموارد 
 . 872ص  ،2008،سطيف  والنشر، للطباعة

(2): Kim Smith et al,  The Status of Education for sustainable development (ESD) in the United states, Report 

to the U.S de partment of state, USA, December2015, p 03. 

(3): Paula Lindroos  & Monica Melén-Paaso, Strategies and Challenges for Education for Sustainable 

Development in Higher Education– With A Focus on the Baltic Sea Region, Internationale 

Schulbuchforschung , Published by Berghahn Books, Vol 30, Iss 2, Hannover, Germany, 2008 ,p 584. 
 

(4): Rosaly Mckeown et al, Education for sustainable development in Africa, Education for Sustainable 

Development in Action Learning & Training Tools N°1, UNESCO, Paris, France, October 2006, p 13.  

https://www.jstor.org/journal/inteschu
https://www.jstor.org/journal/inteschu
https://www.jstor.org/journal/inteschu
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 سيتلبي مؤمتر وتاله   1972ملو ستوكه مبؤمتر بدأت املاضية عقود أربعة مدى على مؤمترات عدة عقدت فقد
ركزت هذه املؤمترات على البياانت السياسية كرد  التعليم البيئي كنقطة انطالق،  حول يتمحوران املؤمترين وكال ،1977

 عام ففي فعل لألزمة البيئية يف السبعينيات وقدمت بعض املقرتحات األساسية األوىل بشأن إجراءات تلوث البيئة،
 عاملي دولجب إقرارا طلبت وقد بروتالند، بلجنة مسيت واليت والتنمية ابلبيئة   املعنية العاملية جنةلال عقدت 1987

 اعد  االقتصادية،و  االجتماعية القضااي مع تتشابك البيئية القضااي أن  أوضحتأهنا  كما البيئية، للمشاكلللتصدي 
رض يف ريو يف عام  عقد مؤمتر قمة األحيث  ذلك، تناولت مؤمترات األمم املتحدة الكبرية بيئة املوضوعات والتنمية.

الذي    36الفصل    «،21أعمال القرن    وثيقة"  وصدر عن هذا املؤمتر  ()مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية  1992
يف عام  و التعليم حاسم لتعزيز التنمية املستدامة وحتسني قدرة الناس على معاجلة قضااي البيئة والتنمية.  نص على أن  

املتحد  2002 األمم  العاعقدت  القمة  املستدامة يف جوهانسربغ، حيث  ة مؤمتر  للتنمية  خالل األعوام   علنتأملي 
املؤمتر العاملي لليونسكو حول التعليم  عقد   2009ويف عام    .التعليم من أجل التنمية املستدامة   عقد  (2005-2014)

التعليم من أجل التنمية    يف بون حيث متت مناقشة التطبيقات اليت جتري خالل عقد  من أجل التنمية املستدامة
 (1) ملضي قدما.املستدامة لتطويرها من أجل ا

سنة   إدراج  ،2014ويف   يف عتمدأ الذي مسقط  اتفاق غاايت يف املستدامة التنمية أجل من التعليم مت 
 توحفامل العمل فريق عتمدهأ الذي املستدامة التنمية أبهداف اخلاص االقرتاح ويف  للجميع للتعليم العاملي االجتماع
 العاملي العمل برانمج ملستدامةا التنمية أجل من للتعليم العاملي اليونسكو مؤمتر  أطلق  ويف نفس السنة  ،العضوية 

  )كوراي مجهورية إنشون، (للرتبية العاملي املنتدى يرتقب 2015 سنة وأما يف .املستدامة  التنمية أجل من التعليم بشأن 
  (2) .املستدامة التنمية أجل من يمللتعل العاملي املؤمتر نتائج يراعي أن 

 التنمية املستدامة: امللتقيات أهنا ركزت على اجلوانب التالية فيما خيص التعليم من أجل  وما يالحظ من هذه

بينه وبني مبادرة أن  - املستدامة لتحقيق جودته، يف ظل توثيق الصالت  التنمية  التعليم من أجل  تعزيز مسامهة 
 زايدة وعي املتعلمني وفهمهم للتنمية املستدامة؛  التعليم متاح للجميع هبدف

النظامي وعلى كافة املستوايت من خالل  تقدي الدعم إلدماج قضااي التنمية املستدامة يف التعليم النظامي وغري   -
 تطوير األساليب التعليمة وكذا إعادة توجيه نظم التدريب حنو معاجلة قضااي التنمية على املستوى احمللي والوطين.  

 

(1) : Karin Ulbrich  et al, Biodiversity in education sustainable development reflection on school, Pensoft 

publisher, Bulgaria. July 2010, p 18. 
والعلم مة األمم املتحدة  ظمن :  (2) العاملي  والثقافة)اليونسكو(،    للرتبية  العمل  لتنفيذ برانمج  الطريق  التنمية املستدامة  بشان التعليم منخارطة  اليونكسواجل    ، ابريس، فرنسا  ، ، 

 . 10ص  ، 2014
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تطور االهتمام ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة يف العديد من امللتقيات، كان له أثر مهم يف توجه العديد 
 واملنظمات إىل االهتمام هبذا املصطلح والسعي لوضع تعريف خاص به.من العلماء 

 : تعريف التعليم من أجل التنمية املستدامة 2.2.3
  مقاربة  أو تعلم عملية  وهو  .الثالثة لأللفية الرئيسية الفكرة وهي دام،املست التعليم أو الرتبية كذلكيسمى  

 من التعليم فمفهوم وأنواعه التعليم مستوايت جبميع يهتم  وهو ،االستدامة ومبادئ العليا املثل على تستند للتدريس
 جهة ومن ستدامةملا التنمية جلأ من للتعليم البيداغوجية اخلصائص على جهة من يستند املستدامة التنمية أجل

 (1)هبا. املرتبط والقيم املستدامةة التنمي أخرى
 والتدريبية املعرفية  هتامبجاال الرتبوية املضامني :"نه على أ  اهلادي عبد أحالمو   هللا فضل عرفه كل من رميون   

   (2) ".املستفيد اجلمهور استبانة يف عنها املعربو ة،  املستدام التنمية أهداف مع املنسجمة  احلكومية غري املنظمات لربامج

  ضرورة إدراج مبادئ التنمية املستدامة ضمن املناهج التعليمية. يعين
 ت، ومعارفهارا وم تقنيات من  يلزم  ما اكتساب من الدارسني ميكن تعليمفعرفه على أنه:"    لباد بن حممدأما   

 تعليم ، االجتماعي السياق كان  أاي مستوايته  مبختلف االنتفاع للجميع يتيسر تعليم مستدامة،  تنمية لضمان وقيم  
 التمتع من واجلماعات األفراد مجيع ميكن حيث  الدميوقراطية على ويشجعهم ،هتم مسؤوليا  يتحملون  مواطنني يعد

 تفتح يضمن تعليم احلياة، مدى  التعليم منظوره  يف يدخل تعليم م،هتواجبا جبميع  قيامهم جانب إىل حقوقهم بكل
يضمن جماالت عديدة جتتمع كلها يف تعليم األفراد    فالتعليم من أجل التنمية املستدامة  (3) ".  متوازان تفتحا شخص  كل

 واكتساهبم معارف وتقنيات لضمان حتقيق التنمية املستدامة للجميع.
حتقيق إسهامات عديدة، ولكن يف ظل توفري جمموعة من السمات    إىل  التعليم من أجل التنمية املستدامة  سعى
للمتعلمني من    التعليم الذي يسمح"على أنه:  اليونسكو    مع التعريف املقدم من قبل  قتواف ا ي، وهو مواخلصائص 

اكتساب املهارات والقدرات والقيم والقواعد واملعرفة الالزمة لضمان التنمية املستدامة، وذلك على مجيع مستوايت  
ل السماح لألفراد واجملتمعات احمللية من  خالالتعليم، ألنه يسعى إىل تكوين مواطنني مسؤولني، ويعزز الدميقراطية من  

  (4) ".احلصول على حقوقهم والوفاء مبسؤولياهتم 

 

(1  ) : Pierre Clement & Silvia Caravita , Education pour le Developpement Durable (EDD) et competences 

des eleves dans l'enseignement secondaire, Etude realisee pour l’UNESCO, Paris, France, 2011, p 6. 

 ،الالذقية حمافظة يف احلكومية غي للمنظمات  ميدانية دراسة املستدامة التنمية أجل  من الرتبية يف احلكومية غي املنظمات  دور ، ايسني اهلادي  عبد أحالمو  هللا فضل ميونر :(2)
 . 109ص  ،2011سوراي،   ،4 العدد ،33، اجمللد االنسانية  العلومو  اآلداب سلسلة ،العلمية  الدراساتو  للبحوث تشرين جملة

  ، 2016ريلفا1  اجلزائر،  ،03  العدد  ،03  ، املركز اجلامعي تندوف، اجمللد جماميع املعرفةجملة    ،املستدامة للتنمية املعرفية املخرجات تعظيم يف التعليم كفاءة  لباد، بن حممد  :(3)
 . 107ص 

)4(: Monique Perrot-Lanaund et al, Education for Sustainable development, UNESCO, Paris, France,2005,p09. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347
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 على والعمل للتفكري، دميقراطية عملية فهو السالم  أجل منعليم  "ت  فقد عرفه على أنه:  john hucklأما  
 جمتمع إىل الوصول أجل من ،دميقراطي وغري العنف، ويسوده مستدام، غري جمتمع  مبثابة هو الذي  احلايل، جمتمعنا
التعليم الذي يسعى     )1) والدميقراطية". األمن ويسوده  مستدام يكون  ىل حتقيق السالم والعدالة بني إأي أنه ذلك 

 ىل جمتمع مستدام. إفراد للوصول األ
 نمية التعليم من أجل التلمشاركة يف  ل  مه من قبل هؤالءيإىل ما مت تعلمه وتعل  ESDيشري "التعلم" اخلاص بـ  

واملمولني. واملنسقني  وامليسرين  املتعلمني  ذلك  يف  مبا  أنه   املستدامة،  على  التعلم  تفسري  يتم  األحيان  من  يف كثري 
ذات الصلة ابلتنمية املستدامة، ولكن كما تشري هذه املراجعة، أن التعليم من أجل   اكتساب املعرفة والقيم والنظرايت

كيفية طرح األسئلة الناقدة، والتعلم لتصور مستقبل مستدام أكثر إجيابية، مع   ىل:يشري التعلم أيضا إ  التنمية املستدامة
 (2)  .تعلم التفكري بشكل منظم 

 اجملتمع وتدريب وتعليم توعية جوانب مجيع :"يضم  للتعليم من أجل التنمية املستدامة، ديناميكي أما املفهوم
ما   واحرتام اآلخرين، احرتام هو االحرتام من عنو ال هبذا د ويقص املستدامة، التنمية قضااي  بني الروابط فهم أجل من

يسعى لتعليم من أجل التنمية املستدامة  فا )3(مة".القاد ولألجيال احلايل الوقت يف موارد من الكوكب هذا لنا هيقدم
للعمل  إىل   الالزمة  والسمات  واملهارات  والفهم  ابملعرفة  الطالب  الرفاهتزويد  تضمن  بطريقة   ةيئيلبا  يةوالعيش 

 . ، سواء يف احلاضر أو لألجيال القادمةةواالقتصادي  ةواالجتماعي
 )4( :يتشجيع الطالب على ما يللتعليم من أجل التنمية املستدامة ا يتطلب 

 ؛ تقبلالنظر يف معىن مفهوم املواطنة العاملية يف سياق ختصصهم ويف حياهتم املهنية والشخصية يف املس -
يئية يف سياق االنضباط اخلاص هبم ويف حياهتم املهنية والشخصية يف املستقبل،  اإلدارة الب يعنيه مفهوم فيماالنظر  -
 ؛ التفكري يف قضااي العدالة االجتماعية واألخالق والرفاهية، وكيف ترتبط هذه العوامل البيئية واالقتصادية -
بل  األنظمة واجملتمعات لضمان مستق  عواقب األعمال، وكيف ميكن تكييفتطوير نظرة مستقبلية؛ تعلم التفكري يف   -

   .مستدام 
 

 
(1): Fritz Hesselink et al, International debates on education for sustainable development, IUCN Commission 

on Education and Communication, IUCN – The World Conservation Union, Gland Switzeland 2000, p 13. 

(2): Daniella Tilbury, Education for sustainable development an expert review of processes and learning, 

UNESCO, Paris, France, 2011, p 7. 
(3): UNESCO, Training guideline on incorporating education for sustainable development (ESD) into the 

curriculum,2009,p01,On the Web- Site :http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/ News_  

documents /2009/0905Bangkok/ESD_training_guidelines_-3.pdf,See On (21/05/2018),At17.30.  

(4): James Longhurst,  Education for sustainable development: Guidance for UK higher education providers, 

the higher education academy, United Kingdom, June 2014, p 05.   

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/
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  على  املستدامة نميةتال  قضااي املعلمون  اختذ ما ذاإو  املستدامة، التنمية لقضااي مدخاليعد   التعليم فإن  وعليه
 (1) .املستدامة نميةت ال أبعاد بينه وبني طبالر  على قادرين يكونوا سوف اجلدحممل 

 حتقيق إىل يسعى املستدامة التنمية أجل من التعليم أن  فكرة على تقوم جند أهنا السابقة التعاريف من خالل
ه على أنه ذلك التعليم  تعريف ميكن لوبصورة أمش البيئية  أو االقتصادية أو االجتماعية سواء املستدامة التنمية   مبادئ

لخلط يف مفاهيم التعليم البيئي املفاهيم ومبادئ التنمية املستدامة بني األجيال. وتفادي ل  زالذي يسعى إىل بناء وتعزي
   .(02.02)دول رقماجلستدامة، نستعرض والتعليم من أجل التنمية امل

 املستدامة  الفرق بني التعليم البيئي والتعليم من أجل التنمية (:02.02) :رقم دولج

 املستدامة جل التنمية أالتعليم من  التعليم البيئي

 حيث احملتوى(.العالقة بني احمللية والعاملية )من  -
يرتبط احملتوى بفحص " القضااي البيئية الرئيسية من وجهات النظر احمللية    -

البيئية يف   الظروف  الطالب رؤى حول  يتلقى  والدولية حبيث  واإلقليمية 
 املعرفة حول القضااي يف املناطق األخرى.املناطق اجلغرافية األخرى، 

لمجتمعات احمللية ولكنها  هناك بياانت تتعلق بتكنولوجيا املعلومات ل  -
 قارنة ببياانت التعلم االجتماعي والتنمية. ذات طبيعة خمتلفة م

حل املشكالت وتوضيح القيم  و •ترتبط ابحلساسية البيئة واملعرفة واملهارات   
الرت  مع  ولكن  عنصر،  البيئ لكل  احلساسية  على  خاص  بشكل  ة  يكيز 

 للمجتمع املتعلم )يف السنوات االوىل(.
رة التعاون احمللي الوطين والدويل يف منع وحل  قيمة وضرو   •يشجع على 

بشكل واضح يف اجلوانب البيئية يف خطط التنمية    والنظراملشاكل البيئية  
 والنمو.

احلقيقية للمشاكل  يساعد املتعلمني على اكتشاف األغراض واألسباب   -
والثقاف  والتارخيية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  البيئة  ية  وتشمل 

 واالخالقية.
 

  احلكم،   احملتوى،من حيث   -العالقة بني احمللي والعاملي )املنظور أكثر عمومية   -
 اهليكل(.

وف  احملتوى املتعلق بتوفري التعليم وهو "يستند إىل االحتياجات والتصورات والظر  -
 ولكنه يقر أبن تلبية االحتياجات احمللية غالباً ما يكون هلا آاثر وعواقب  احمللية،
  .املعرفة حول الروابط بني احمللية والعاملية "؛دولية

السياق احمللي   - يرتبط جبميع    والثقافة،تركيز أقوى بكثري على  والسياق احمللي 
 .مستوايت التعليم )ليس فقط يف السنوات األوىل(

 . احملًيا ومالئم ثقافيً • 
 ية. أخذ يف االعتبار السياق والقضااي العاملية واألولوايت احملل •
 تقر أبمهية الروابط مع مفهوم التنمية املستدامة. -
 مية املستدامة. يستند إىل املبادئ والقيم اليت تكمن وراء التن• 
 يستوعب الطبيعة املتطورة ملفهوم االستدامة. • 
 .بناء القدرات )جتاوز جدران املدرسة( -
املدنية لصنع القرار اجملتمعي ، والتسامح االجت•  ماعي ، والرقابة  يبين القدرات 

التعليم  وعية احلياة ؛ التأكيد على أن  البيئية ، والقوى العاملة القابلة للتكيف ون
 .من أجل التنمية املستدامة ميكن تنفيذه ابلعديد من األشكال الثقافية املناسبة

 . اجملال االجتماعي ترتبط بقوة ابجملتمعات احمللية -

 على:اجناز الباحثة ابالعتماد  نم املصدر:
1- Margarita Pavlova: Towards using transformative education as a benchmark for clarifying differences between 

environmental education for sustainable development, environmental education research,Routledge,Taylor &Francis Group, 
Vol 19,Iss 05, France,2013,p 668. 

2-UNESCO-UNEP, The World s First inter governmental,confernce on environmental education was organized 1977, ,pp3-4. 

, See On (02/07/2017),At 12.30.si.htmlhttp://www.gdrc.org/uem/ee/tbili:  Site-Tbilisi declaration, On the Web 
 

(1): Sleurs  Willy, Competencies for education for sustainable development teachers a frame work to 

integrate education for sustainable development in the curriculum of teacher training institues, ministry of 

education, Belgium,2008, p 23. 

http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html
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هو أن التعليم من أجل التنمية املستدامة ليس هو التعليم البيئي، حيث    (02.02)من اجلدول رقم ظما يالح
 يعترب هذا األخري عنصرا مهما يساهم يف بلوغ التعليم من أجل التنمية املستدامة ابعتباره يشكل بعدا من أبعادها. 

 :   التعليم يف حتقيق التنمية املستدامة تإسهاما 3.2.3  
 املستدامة التنمية حتقيق يف التعليم إسهامات تعزيز  إىل ضرورة مراعاة جمموعة خصائص بغية  Schmidtأشار

 (1) :أييت كما
 من التعلم تتمثل يف أساسية أعمدة أربعة رئيس على بشكل يرتكز املستدامة التنمية حتقيق يف التعليم دور إن   -

 ؛ نقل املعرفة أجل من العمل والتعلم أجل نم والتعلمالعيش  أجل والتعلم من املعرفة، أجل
 االجتماعية، االقتصادية، الثقافية(؛ )مجيع املوارد املتاحة  استدامة يضمن ميعادل وسل عامليسعى إىل حتقيق - 
 ؛ السواء على مجيعها واحمللية الدولية للمشكالت احللول جيادالسعي إل -
 جودة وحتسني اجلماعي العمل مبدأ على عن تركيزه فضال  ةليميالتع  التقنيات خمتلف استخدام على التعليم يركز- 

 .املستدامة  التنمية حتقيق مفهوم بغية احلياة
 (2)  ومراعاًة لتلك اخلصائص ميكن االستفادة من مزااي التعليم من أجل التنمية املستدامة وهي: 

 ؛ ة لضمان تنمية مستدام ومهارات وقيم ومعارفم من تقنيات ما يلز  اكتسابتعليم ميكن الدارسني من  -
 ؛ ، العمل(املؤسسة التعليمية)العائلة، االجتماعي مبختلف مستوايته أاي كان السياق  االنتفاعتعليم ييسر للجميع  -
يتحملون مسؤولياهتم، ويشجع على الدميقراطية وميكن مجيع األفراد واجلماعات من التمتع بكل   أفراًداتعليم يكون   -

 ؛ م جبميع واجباهتموقهم إىل جانب قيامهحق
 تعليم يضمن تفتح كل شخص تفتحا متوازان.  -

  أتيت  إذ عليم،تال نظم على هامة آاثر املستدامة ميةتنال أجل من للتعليم اجلديدة الرؤية إن  قمن خالل ما سب 
 لبيةتل كافيةتعد   مل اليت تعليمها، نظم يفة  كافي ةبصور النظر   إعادة يف البلدان  من العديد فيه تشرع وقت يف

 ،واملهارات  املعارف نقل هو  املاضي يف التعليمية الربامج من اهلدف كان  وقد العمل، وسوق اجملتمع، احتياجات
 الوظيفي، واألمن والكفالة، للحياة، اسنال إعداد  بكيفية لتهتم توجيهها أمر فتعيد اجلديدة الرؤية أما املوجودة، والقيم

 (3) .العيش  يف والرفاهية السعادة لتحقيقوللسعي  ،غريتال سريع جمتمعملتطلبات  واالستجابة

 
حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان  ، ورقة  املة وألياهتا يف التعليم العايل يف ظل التنمية املستدامةنظم تطبيق إدارة اجلودة الشأم السعد سراي،  و  إلياس سامل:  (1)

  .381، ص 2016فيفري11-9 أايم ،والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة ،جودة التعليم العايل 

، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين اخلامس حول: ضمان  زيز جودة املخرج التعليمي وحتقيق التنمية املستدامةيف التعليم العايل كمدخل لتع االستثمارطالل زغبة وآخرون،  :(2)
 . 10-09 ص  ،2015نوفمرب  25و24 يومي اجلزائر، امعة العريب بن مهيدي أم البواقي، ج جودة التعليم العايل لتنمية متطلبات اجملتمع التطلع للمستقبل، 

  .07ـ، ص 1200، املتحد ِّة لألمم واالجتماعي االقتصادي اجمللس ،التنمية املستدامة أجل من العامة والتوعيةالتعليم   ،املتحدة لألمم املستدامة جلنة التنمية :(3)



 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
124 

اليت تكون ذات اهتمام كبري من قبل  لضمان حتقيق تلك اإلسهامات البد من توفري جمموعة من األسس  
 املؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف املرجوة. 

 :التنمية املستدامةالتعليم من أجل أهداف  4.2.3 
لعدالة االجتماعية فيما يتعلق ابألمم والثقافات  التنمية املستدامة يف إقامة انبغي أن يسهم التعليم من أجل ي

فإن املبادئ األساسية    االقتصادية،واألداين واألجيال العاملية. وإىل جانب الرتويج وإعادة تشكيل البيئة والظروف  
  ومواردها، يت تتجاوز محاية البيئة الو  األهداف،ية العاملية واملشاركة السياسية مع هذه لالستدامة تشمل أيضا املسؤول

الوقت   اتومع ذلك، يف ذ فإن تدريس التاريخ للتعليم من أجل االستدامة أيخذ أفكارا مت إعدادها يف السبعينيات
واألمه األجيال  بني  االجتماعية  العدالة  إىل  للحاجة  إدراك كبري  هناك  يكن  غري  مل  املوارد  توفري  ملهمة  املتزايدة  ية 

  (1)؛املتجددة
 أساس على  بينها واملفاضلة  التعليمية الربامج أساليب التعليمية بتنويع العملية أساسيات جودة حتسني على القدرة -

 (2) ؛حتققها اليت التنمية حجم
 حتقيق آليات على التدريب مستوى ، بزايدةالعامة  بصورهتا املستدامة التنمية لفلسفة والفهم الوعي مستوى زايدة -

 (3) ؛دامةاملست التنمية
 (4) املتنوعة؛ تاخلاصة للثقافا  الظروف االعتبار بعني األخذ مع مناسبة، تنموية اسرتاتيجياتحتديد  -
 مهارات وتعزيز  .الدراسية للمناهج الصلة ذات ضافةإو  اجملتمعات تواجه اليت احلقيقية احلياة مشاكل معاجلة -
 (5)  ؛العليا فكريتال
 (6) ؛فقط حتديدها على االقتصار وليس املشاكل حل أجل  من لالستدامة ظريةالن املفاهيم تطبيق من الطلبة متكني-

 
(1):Christoph  Wulf, Human development in globalized world ; Education Towards Peace  Cultural Diversity  

and Sustainable Development, revista espanola de pedagogi a journal, Universidad Internacional de La Rioja, 

Vol 71, Isse 254, Madrid, Spain, enero-abril 2013, p  78. 

  ،للعلوم االقتصادية، العدد اخلاص ابملؤمتر العلمي املشرتك  ، جملة كلية بغداداملستدامة يف التعليم العايل يف العراقأثر إدارة اجلودة على التنمية  حسونة حممد علي احلداد،    : (2)
 . 298 ص  ،2014 ،العراق

 . 298 ص  ،مرجع نفسه :(3)

(4): Gustavo López Ospina, Education for sustainable development : A local and international challenge, 

Prospects journal, Springer Netherlands, Vol. 30, Isse 1, Netherlands, March 2000 , p 36. 

(5): UNESCO, Education for sustainable development : source book, UNESCO Learning & Training Tools 

N°4, Paris, France, 2012, p 16. 

(6) : Péter Bagoly-Simó, Tracing sustainability: Education for sustainable development in the lower 

secondary geography curricula of Germany, Romania, and Mexico, International Research in Geographical 

and  Environmental   Education, Vol 23,Iss 2,2014, p 128, On the Web-Site: 

https://doi.org/10.1080/10382046.2014.908525 , See On(30/10/2018),At22.30.   

https://doi.org/10.1080/10382046.2014.908525
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 )1)  ة.لالستدام للوصول البشرية هالبتتط اليت الالزمة التغريات إلحداث الالزم الشعيب الوعي لتعزيز املعرفة نشر -
 على  والنامية املتقدمة بلدان لاب  تدفع أن  ينبغي ومسؤولية  فرصة ميثل املستدامة التنمية أجل من التعليملذا فإن  

 النمو وحتقيق  البيئة، ومحاية التفاوت، أوجه وتقليص الفقر، على القضاء أجل من اجلهود تكثيف  إىل سواء حد
 (2)  واستدامة. اإنصاف أكثر وجمتمعات اقتصادات نشوء تيسري بغية االقتصادي،

بادئ الداعمة لتحقيق تلك األهداف، سندرسها ويستند التعليم من أجل التنمية املستدامة على جمموعة من امل
 ية. يف النقطة املوال

 :  مبادئ التعليم من أجل التنمية املستدامة5.2.3 
 (3) املبادئ التالية:يقوم التعليم من أجل التنمية املستدامة على 

والتغيري-  ت  :التحول  على  ينطوي  ولكن  املعلومات  توفري  ليس جمرد  االستدامة  أجل  من  األشخاص  التعليم  زويد 
 الستدامة داخل املؤسسة أو اجملتمع؛ ابملهارات والقدرات والدافع لتخطيط وإدارة التغيري حنو ا

لتعليم لتحقيق االستدامة من خالل فهم واسع من التعليم والتعلم  التعليم للجميع والتعلم مدى احلياة: هو الدافع ل -
 مجيع مراحل احلياة؛  اليت تشمل األشخاص من مجيع األعمار واخللفيات ويف

 التفكري املنهجي: ويهدف إىل تزويد األفراد على فهم الروابط بني النظم البيئية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.  -
   مستقبل أفضل: من خالل مشاركة األشخاص يف وضع رؤية ملستقبل مستدام؛تصور  -

 )4 (، البد من احرتام املبادئ األتية:قما سبابإلضافة إىل  

 ؛ تغيري املواقف واملمارسات الشخصية من أجل مستقبل أفضل -
 من االهتمام ببيئاهتم؛اجملتمعات احمللية متكني  -
احلد من استنزاف  ى التنوع احليوي لألرض،احلفاظ عل ،حتسني جودة احلياة البشرية، األرض احرتام ورعاية موارد  -

 ؛ أجل االستدامة إنشاء شراكات عاملية من ،املوارد غري املتجددة
 ة. التنمية االقتصادية وكذلك احلفاظ على البيئ اجملتمعية؛توفري إطار وطين لتحقيق التوازن بني التنمية  -

 
(1) :  Hans van Weenen , Towrds a vision of a sustainable university, international journal of sustainability in 
higher education, Vol1, Iss 1,2000, p 21, On the Web-Site : https://www.researchgate.net/publication/235265256 

,See On,(30/09/2018), At :22.30 
   .03، ص 2014 نوفمرب 11، الياابن أوكاايما، ،املستدامة التنمية أجل من للتعليم العاملي املؤمتر ،املستدامة التَّنمية أجل من التَّعليم بشأن انغواي  أيش إعالن ،أيش  انغواي،: (2)

(3) : Living Sustainably, The Australian Government’s National Action Plan for Education for Sustainability, 

p  09, On the Web-Site : https://www.environment.gov.au/.../national-action-plan.pdf, See On)28/05/2016), 

At15 :30. 
(4) :  Otieno, B. D.(PhD), Faith based education for sustainable development, Pinnacle data system,produced 

by the Alliance of Religions and Conservation (ARC) and the Kenya Organization of Environmental Education 

(KOEE) Nairobi, Kenya, Year not reported,p 6.  

https://www.researchgate.net/publication/235265256
https://www.environment.gov.au/.../national-action-plan.pdf


 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
126 

 للحصول الفرصة فيه شخص للك يكون  عامل إىل الوصول يف املستدامة التنمية أجل من التعليم رؤيةتتلخص  
 (1) م.مستدا  يجمتمعحتول   إىل يسعى أنه أي مستدام لملستقب  احلياة ومنط والسلوك  القيم تعليم نوعي يتضمن تعليم على

 التعليم من أجل حتقيق التنمية املستدامة:  مؤشرات 6.2.3
 (2) :هي مؤشرات املستدامةلتنمية ا أجل من لتعليم

 املسنة  تشريعاتال من  مجلة هبا ويقصد املستدامة، نميةتال أجل من التعليم إلطار الداعمة والتنظيمات السياسات -
 ؛ املستدامة التنمية  أجل من التعليم لدعم هتدف واليت املختصني، قبل من
 ؛ جامعتك  يف املقدمة التعليم برامج خالل املستدامة نميةتال أجل من عليمتال إدراج -
 ؛ تعليمهم  يف املستدامة التنمية لضمان  زمةالال ابلكفاءة التدريسية اهليئة أعضاء أتهيل -
 ؛ املستدامة  التنمية أجل من عليمتال لتحقيق الالزمة تواألدوا املوارد -
 . املستدامة نميةتال أجل من للتعليم الداعمة األحباث -

 (3)فيما يلي:تسمح هذه املؤشرات من حتقيق جمموعة من الفوائد نلخصها  
 تقدي تغذية راجعة حول هذا النوع من التعليم؛  -
 مت يف هذا النوع من التعليم؛ تبني فعالية املوارد واألدوات اليت استخد  -
 صورة حول أداء املتعلمني واملؤسسات التعليمية ككل؛ تعطي  -
 .تستخدم يف إجراء املقارنة بني املؤسسات املختلفة -

 التعليم من أجل حتقيق التنمية املستدامة: سبل تطبيق  7.2.3
 تبعاً  خمتلفة هنوج اعتماد ويتطلب  متكافئ غري املستدامة التنمية أجل من التعليم  جمال يف التقدم يزال ال
 وعلى والنامية  املتقدمة البلدان  على القادمة السنوات يف سيتعني  أنه اجللي ومن  .فيها  يطبق اليت البيئة الختالف

 (. 04.02) . وهو ما يوضحه الشكل رقمبريةك جهود بذل الدولية واملنظمات املدين اجملتمع
 

 

(1) :  Sibylle Reinfried et al, Geographical views on education for sustainable development, international 

geographical union commission of geographical education, Vol 42, Washington,USA, July 29-31, 2007, p  27 . 
(2):  Capelo Ana et al, Education for sustainable development indicators, competences and science education, 

contributions to the United Nation decade of  education for sustainable development, Wien ,2012, pp  106-113 بتصرف 
(3) :  Tilbury, D.& Janousek, S., Development of natural approach to monitoring, assessment and reporting 

on the decade of the education of sustainable development: Summarising Documented Experiences on the 

Development of ESD Indicators and Networking with Expert Groups on ESD Indicators , Sydney: Australian 

Research Institute of Education for Sustainability and Australian Government Department of the Environment and 

Water Resources, Australian ,2006, p 8 بتصرف  . 
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تطبيق التعليم من أجل التنمية املستدامة على وضع منوذج خمتلف  يعتمد     (04.02)من الشكل رقم  ظما يالح
املعتمدة على مستوى الدول من خالل   تبعا الختالف البيئة اليت تطبق فيها يف ظل توفر جمموعة من السياسات
ية، وزايدة ضمن املنتدايت الوطنية والدولقيامها بتعزيز مسامهة التعليم من أجل التنمية املستدامة والرتويج ألهدافه  

وعي اجلمهور وفهمه للتنمية املستدامة وأبعادها ابلقيام بكافة اإلجراءات الضرورية لتوضيح ذلك، مع توفري األموال 
الالزمة لتجسيد إدماج التعليم من أجل التنمية املستدامة وتكثيف وتعزيز التعاون الدويل لالستفادة من جتارهبم يف 

 اجملال.  هذا

لتنمية املستدامة يدعم ويسهل الثقة يف حاضران ومستقبلنا والعمل على قبول قضاايها  إن التعليم من أجل ا
اجتهت حنو هذا املفهوم كوهنا تعترب من أهم املؤسسات اليت تزود سوق العمل مبخرجات، ولذا   اجلامعة  لذا جند أن 

 للتنمية املستدامة. مع التوجهات احلديثة  تالبد أن تتكيف تلك املخرجا
 :التعليم العايل من أجل التنمية املستدامة 3.3

سيتم من خالل هذا العنصر التطرق إىل أهم األسس اليت يقوم عليه التعليم العايل من أجل التنمية املستدامة 
 اليت يقوم عليها.  تبه، تعريف اجلامعات املستدامة، واألهداف واملرتكزا مبدأ من بوادر االهتما

 االهتمام ابلتعليم العايل من أجل التنمية املستدامة: بوادر 1.3.3
 يعةر الس التغريات بسببسابقا   عليه كانت مما  االقتصادية  األنشطة يف اندماجا   أكثر اجلامعات أصبحت

 يف دور للجامعات  أن  حيث  )1(.لطلبتها واجملتمع ومفيدة جديدة معرفة نتاجإب ابستمرار مطالبة فهي اجملتمع، يف
 بعد وما راه دكتو  ،بكالوريوس ،دبلوم  ابختالفها  العلمية الدرجاتتقدم   فهي طبيعتها حبكم  احلياة مدى التعليم فريو ت

 (2) احمللية. اجملتمعات من عديدة قطاعات خيدمالذي  املستمر عليمتال تقدي  يف دور هلا أن  كما الدكتوراه
 اليومية حياهتم يف سلوك من األفراد يتبناه ما خالل من اجلامعة جمتمع يف االستدامة ثقافة نشر من البد لذا

 (3) .املستدامة نميةتال حتقيق إىل  نصل حىت نطاق أوسع على غيريلتا إحداث له يتسىن حىت

 
(1) :Stanit Alexandra et al, Universities: Facing Change and Competition, Journal of Economics, Business 

and Management, Vol 2, Iss 2, Singapore, Asia, May 2014,p130. 

(2) :  Alina POPESCU, The Investigation of the Role of Universities in providing Lifelong Learning in 

Romania, European Journal of Interdisciplinary Studies, The Academy of Economic Studies ,Vol 3 , Iss 2 , 

Bucharest, Romania, December 2011,p79. 

(3) :Eric Otto & A. James Wohlpart, Creating a Culture of Sustainability Infusing Sustainability into the 

Humanities  , Journal of Education for Sustainable Development Vol 3, Iss 2, Thousand Oaks, California,USA, 

2009 ,p231. 
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 ملعرفة اتللمجتمع املعرفة يضمن توفريتعليم من نوع خاص الذي  تقدي  خالل من إال األمر هذا يتأتى وال
 (1) .واملستقبلية  احلالية التحدايت مع استكشاف والتكيف منهم كينمت خالل من االستدامة إىل طريقهم

حمو األمية والتعليم للجميع يلعب دورا حامسا يف إعداد الناس ملستقبلهم يف عامل مرتابط ومتشابك  إن مفهوم
قف مهم يف ، أن التعليم العايل يشغل مو  DESDابعتبارها الوكالة الرائدة يف تنفيذ  اليونسكو  وعوملة. تؤكد منظمة
 .يدات التنمية املستدامةالتعامل مع تعقو  تتعلم هبا األجيال القادمة تشكيل الطريقة اليت

لنظر يف أدوار اجلامعة ووظائفها يف تعزيز التنمية املستدامة، فإن القضااي التالية هي من بني القضااي اليت اب
 (2) :ينبغي معاجلتها بشكل خاص 

 استدامة؛ تمعية اليت تؤدي إىل أمناط حياة أكثر البحث يف العمليات اجملزايدة أمهية التعليم و  :أوال -
   ؛حتسني جودة وفعالية التدريس والبحث اثنيا: -
فيما يتعلق بنقل املعرفة إىل اجملتمع، تؤكد اليونسكو وأما    سد الفجوة بني العلم والتعليم واملعرفة التقليدية.  :اثلثا  -

مناهج متعددة التخصصات. وعلى النقيض من   غالب مشاكل معقدة تتطلبكل االجتماعية هي يف الأن املشا 
، جيب أن توفر بيئات التعلم للطالب إمكانية الوصول إىل املعرفة العلمية  التخلفالتقليدي الشديد  ث األكادميي  البح

ة التخصصات  للعمل معا يف فرق متعددذات النوعية اجليدة، ومتكني الطالب من احلصول على الكفاءات املطلوبة 
  .وإيصال البعد العاملي إىل بيئات تعليمية فردية  التشاركيةقافات يف العمليات ومتعددة الث

أخرت اجلامعات يف    األسباب اليتال أن هناك جمموعة من  إوابلرغم من اجلهود املبذولة لنشر هذا املصطلح   
 )3(:تبين ذلك

هيئات صنع القرار ذات الصلة   ذا املوضوع وقد ميثلون فيهامن املوظفني الذين يعملون يف ه  عدد كبريعدم وجود    -
 ؛ يف اجلامعات 

عدم وجود أهداف اسرتاتيجية أو خطط عمل قد توفر هلم "إحساسا ابالجتاه" فيما يتعلق مبا قد يرغبون يف حتقيقه    -
 ؛ وملاذا

االستدامة   رات الالزمة من أجل وضعية املطلوبة أو متابعة االستثمااخنفاض الرغبة يف املشاركة يف التغيريات اهليكل  -
 . أكثر مركزية يف برامج اجلامعة

 
(1) :  Mukdad A. Al-Khateeb et al, Sustainable University Model for Higher Education Iraq, Journal of Creative 
Education,N5, January 2014,p323, On the Web-Site: http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.55041, See On, 

(30/10/2018), At :22.30 

(2): Paula Lindroos & Monica Melén-Paaso, Op.cit, p 589.  

(3):  Walter Leal Filho, Education for Sustainable Development in Higher Education: Reviewing Needs, 

Springer International Publishing Switzerland, 2015, pp 7-8. 

http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.55041
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وتنفذ جمموعة واسعة من  مي العايل أن تنظم  التعليم  وتتخذ جمموعة من اإلجراءات    التدابري،كن ملؤسسات 
جديد وكذلك إنشاء جيل  املؤسسية،ية كنها من انحية مساعدهتا على حتقيق أهدافها األكادميمت والفعالة،امللموسة 

 .من انحية أخرى للمواردملساعدة يف تعزيز استخدام أكثر استدامة وعادلة من الطالب وا
 : تعريف اجلامعات املستدامة 2.3.3
ؤسسة تعليمية عليا، ككل أو جزء  مأهنا:" على  Luis Velazquez et al   ستدامة من قبلامل امعة اجل عرفت

ادية واالجتماعية والصحية السلبية  مع تقليل التأثريات البيئية واالقتصعلى املستوى اإلقليمي أو العاملي،    تتعامل  منها،
الناجتة عن استخدام مواردها، من أجل الوفاء بوظائفها يف التدريس والبحث والتواصل والشراكة، واإلشراف على  

ء خمتلفة ألشخاص  أن االستدامة تعين أشيا  مبا  .ستدامة طرق ملساعدة اجملتمع على االنتقال إىل أساليب احلياة امل
جيب على كل جامعة حتديد مفهومها اخلاص جلامعتها املستدامة. من الناحية العملية مل حتدد سوى عدد   خمتلفني،

منوذج اجلامعات    يوضح (05.02والشكل رقم )  ."ا لتصور جامعة مستدامة يف وثيقة رمسيةققليل من اجلامعات طر 
 . مة املستدا
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جند أن عناصر التغيري التنموي يف اجلامعة تشمل التدريب، الطالب، اإلدارة (  05.02) من خالل الشكل رقم 
لكل   أن  حيث  القرار،  البشري،  ومتخذي  )الطبيعي،  املستدامة  اجلامعة  األموال  رؤوس  على  مباشر  أتثري  منهم 

اجلامعة املستدامة واليت تشمل: استدامة البيئة، الطالب  االجتماعي(، هذه األخرية بدورها تؤثر على مؤشرات أداء  
ق يضم جمموعة من  كل مؤشر ساب  املنتج، التدريس املعاصر، حتسني ظروف العمل، التشبيك مع اجملتمع، حيث أن 

املعايري اليت يعتمد عليها واليت حتكم آلية عمله واليت نستطيع من خالهلا احلكم على مدى مالءمة كل منها ملفهوم  
 االستدامة يف اجلامعة والغاية اليت تسعى إىل حتقيقها. 

 اجلامعة املستدامة (:05.02)رقم شكل

 رؤوس األموال اجلامعة املستدامة
 بنية حتتية وخدمات                               البشري                         االجتماعي طبيعي                          ال

 عناصر التغيي التنموي يف اجلامعة
 االدارة                    متخذي القرار               الطالب                    التدريب

 أتثي مباشر

 استدامة البيئة
 اهلواء•
 املاء•
 األرض•
 املخلفات الصلبة•
 املخلفات الغازية•
 املخلفات السائلة•
 املستهلكات•
 ريدالتو•
 وارث الطبيعيةـالك•
 تلوث الضوضاء•

 

 الطالب املنتج
 االبتكار واالخرتاع•
 العمل التطوعي•
 اكتساب املهارات الفردية•
 العمل االجتماعي•
 التفوق العلمي•
 املسامهات الالصفية •
 الصفات القيادية•
 املواطنة•

 التدريس املعاصر
 التعليمتطور تقنيات •
 معاصرة املستجدات•
 التثقيف بدل التعليم•
 السعي للتجدد والتطور•
 التواصل مع الطلبة•
 البحوث التطبيقية•
 االخرتاعات•
 

 لتشبيك مع اجملتمعا
 حل مشاكل•
 القطاعات التنموية•
 حل املشاكل االجتماعية للمجتمع•
 ربط قطاعات العمل ابلقدرات•

 املستدامةالرتويج ملفهوم التنمية •

 حتسني ظروف العمل
 أماكن العمل•
 توفي املياه•
 طاقةتوفي ال•
 اإلنتاج البحثي النوعي•
 حمفزات العمل•

 مؤشرات أداء اجلامعة املستدامة
 الطالب املنتج                       حتسني ظروف العمل                         استدامة البيئة 

 التشبيك مع اجملتمع                             التدريس املعاصر                    

 املصدر:
، جملة متكني التعليم العايل من مواجهة التحدايت التنموية من خالل اجلامعات املستدامةمقداد عبد الوهاب اخلطيب، 

 .14، ص2014، العراق، ماي  03، العدد 18اهلندسة والتنمية املستدامة، اجلامعة املستنصرية، اجمللد 
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 : ةاملستدامجل التنمية أأهداف التعليم العايل من  3.3.3
 (1):إىل اجلامعات  يف املستدامة نميةلتا أجل من العايل عليمتال يهدف 

 التغيري عمليات مع والتعامل وفهمهمتصوراهتم   حتسني من املشاركني متكني مبعىن ،اجلامعات   يف العمليات تغيري  -
 مؤسساته؛  يف
 ؛التنمية لتحدايت استجابة والبحوث التدريس وتنفيذ وضع من املشاركني متكني -
 والبيئية واالقتصادية االجتماعية األبعاد وتداول انتقادو   للدعم املؤسسي، احلاجات حتديد من املشاركني متكني  -

 . املعرفة جماالت خمتلف على املرتتبة اآلاثر وانتظار املستدامة،للتنمية 
 (2)  :على قادرون  املتعلمني أن  لضمان  يسعىكما 

 اخلاصة سالمتهم على احلفاظ يف األبعاد هذه وأمهية بقيمة الوعي  ،املستدامة التنمية أببعاد املعرفة اكتساب  -
 ؛ األبعاد  هبذه تسرتشدقرارات  الختاذ الالزمة  املهارات وتطوير  واالقتصاد اجملتمع رفاهية إىل ابإلضافة

 . املستدامة للتنمية والبيئية واالقتصادية االجتماعية  األبعاد بني التفاعل آاثر روابط فهم على القدرة -
 عند"  املستدامة التنمية أجل منالتعليم العايل    اتلقو  الذين للخرجيني املميزة على السمات  سوهذا ما ينعك

 ابلسمات تزويدهم يتم   خرجيني على حنصل أن  نستطيع حينئذ  املستدامة التنمية  أجل من التعليم تقدي يف النجاح
ومع   اجملتمع توجهات مع التعقيد، وكذا أكثر تضامنا مع التعامل يف نظامية ، أكثراملستقبل حنو : أكثر توجهااآلتية

  (3) ة.والبيئي واالقتصادية االجتماعية العدالة
 امة: املستدجل التنمية أالتعليم العايل من  مرتكزات 3.4.3

 ابملشاكل املتعلقة  األحباث  من مزيد على كيزرت ابل مطالبة اجلامعات فيها مبا  العايل إن مؤسسات التعليم
 أكثر مستقبل حنو  التغيري عمليات قيادة على  قادرينأفراد   بتخريج مطالبة أهنا كما واالجتماعية، واالقتصادية البيئية

 (5) أن: جيب فعاال التعليم من عو الن هذا يكون  ولكي  )4(.استدامة 

 
(1): Advanced International Trai ning Programme, Sustainable Development in Higher Education Stockholm, 

Swedish international development cooperation agency, Stockholm, Sweden. April 15 – 26, 2013, p  3 . 

(2): Sustainable Development Education Liaison Group, Sustainable Development Education in A Curriculum 

for Excellence Network Event, Stirling Management Centre, Sustainable Development Education Liaison 

Group, Country is not mentioned, 22/23 August 2006, p 3. 

(3): Fritz Hesselink et al, Op.cit, p 15. 

(4): Brian Chalkley, Stephen Sterling, Hard Times in Higher Education: The Closure of Subject Centres and 

the Implications for Education for Sustainable Development (ESD), Sustainability journal, Vol3, Isse 4, Basel, 

Switzerland, 2011, p 667 . 

 البيئةلوزارات   املستوى الرَّفيع االجتماع،  للتعليم من اجل التنمية املستدامة ألورواب  االقتصادية املتحدة األمم اسرتاتيجية، جلنة السياسة البيئة،  ألورواب االقتصاديةاللجنة  :  (5)
 . 07ص اجمللس االقتصادي االجتماعي،  ، 2005مارس 18-17يومي  م،والتَّعلي
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 وأماكن اجلامعات يف املستدامةاملراعي للتنمية  السلوك توطد يتوال التمكني، تتوخى اليتلتعلم ا جتارب على ركزي -
 احمللية؛  واجلماعات واألسر العمل

 عالقطا  وسيساعد إشراك املصلحة، أصحاب من وغريهم التعليم قطاع إىل املنتمني بني والشراكات التعاون  يعزز -
 ذات عليمتال أنشطة وتقوية   العمل، ظروف وتغري  السريع، التكنولوجي طورتال مواجهة على الصناعة وقطاع اخلاص
 ؛ ابجملتمع الوثيقة الصلة

والرتكيز   احلياة دورة وفق  بتوضيحها وذلك واحمللي والوطين واإلقليمي العاملي الصعيد على البيئية املشاكل فهم تتيح  -
 الذي احمليط ذاته الوقت ويف الطبيعي احمليط وتناول  البيئي ابألثر االكتفاء بدل واالجتماعية، يةاالقتصاد اآلاثر على
 ؛ البشر  عدله

عريضةط  يستخدم أن   - تركزاملتعلم،    مئتال ةبطريق املصممة شاركيةلتا عليميةلتا األساليب من ائفة   على واليت 
 أشياء أخرى: ضمن األساليب  هذه طائفة تشمل أن ينبغي التقليدية األساليب عنوفضال   واحللول، العمليات
 ماذجلنا ووضع ،القيم واحملاكاة وتوضيح الفلسفي،  والبحث والتصورات املفاهيم لتوضيح اخلرائط ورسم املناقشات

 احلاالت؛  ، ودراساتاالستقصائية واالتصاالت والدراسات املعلومات وتكنولوجيا واأللعاب، مثيللتوا
 الرتبية وابلتدريس، وابلكتب وبعلوم ابملنهجيات املتعلقة املنشورات قبل من مالئمة تدريس دوامب مدعوما يكون  أن   -

 السَّمعية اإللكرتونية والوسائل اجليدة،  واملمارسات احلاالت،  ودراسات ،والنشرات  البصرية، والوسائل ،املدرسية
 . والبصرية

 (1)  فتضيف أيضا املرتكزات التالية: سوزان عبد حسنأما  

 بيئية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية(؛ )تطوير التعليم العايل ومناهجه يف ضوء مبادئ التنمية املستدامة للمجتمع  -
 تنمية البحث العلمي والتطبيقي وأن تربط البحث بواقع العمل، مبا يعزز من تطوير اجلوانب االقتصادية للمجتمع؛   -
 واإلنصاف واملساواة اجملتمعية؛ تشجيع املشاركة اجملتمعية: حنو قيم العدالة  -
تعزيز املسؤولية البيئية: دراسة املشاكل البيئية والتغريات املناخية وكيفية احلفاظ على املوارد الطبيعية واستخدامها    -

 املستدام؛ 
   التمكني االجتماعي والثقايف، وتعزيز التنوع الثقايف واإلرث التارخيي للمجتمع؛  -

 

 
 العدد  ،19د  اجملل  ،النهرينجامعة    ، جملة كلية اهلندسة،التعليم اجلامعي يف األقسام اهلندسية املعمارية يف العراق أحد ركائز التنمية املستدامة للمجتمع سوزان عبد حسن،    :(1)

 . 3 ص  ، 2016 العراق، ،01
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 عدادهاإو   وأحباثها املقدمة مناهجها خالل من املستدامة التنمية  مفاهيم أتكيد على تعمل فاجلامعات اليت
جامعات   مواطنني يصبحوا ألن  مؤهلني بلطال هي  واقتصاداي  اجتماعيا  وعادال  بيئيا  سليما  جمتمعا  يشكلون 

 (1)  مستدامة.

 : جودة التعليم العايل وانعكاسها على التنمية املستدامة حتسني 3.4
ايل تسعى ابستمرار إىل إدخال حتسينات به ملواكبة التطورات احلاصلة ومن أمهها التعليم الع  إن اجلودة يف

يق لتحق  العايل التنمية املستدامة، لذا سنحاول من خالل هذا العنصر إبراز الدور الذي تساهم به اجلودة يف التعليم
 متطلبات التنمية املستدامة. 

 ة: عايل يف حتقيق التنمية املستدامدور إدارة اجلودة يف التعليم ال 3.1.4
أحبااث  كانت سواء املتنوعة خمرجاهتا خمتلف طريق عن اجلامعةحتتلها   أضحت اليت البالغة للمكانة نظرا

  أسلوب  اعتماد من األمسى اهلدف وألن  التنمية، مشاريع ملختلف التخطيط يف علمية كفاءات أو وبرامج ودراسات
 متطلبات  تليب اليت اجلامعية املعرفة جودة من ممكن قدر  أكرب حتقيق ابألساس هو عياجلام التعليم يف اجلودة إدارة

 (2) التالية:املستدامة من خالل أبعادها  التنمية حتقيق يف اجلودة إدارة تلعبه الذي الدور فإن ، املعاصرة  احلياة
 البيئة عناصر مع التفاعل حبسن له حتسم بيئية تنشئة اجملتمع تنشئة على العمللبعد البيئي للتنمية املستدامة:  ا  -

،  االجتماعية ةاملنظوم  داخل وإدماجها إنتاجها يتم  اليت واألفكار النظرايت طريق عن وذلك عقالنية أبكثر الطبيعية
 املهددة  احلية ابلكائناتو   ،اخلارجي احمليط ومتطلبات وقضااي  مبشاكل اجلامعية والدراسات البحوث ارتباطو 

 جودة تساهم كما  .االنقراض  من األنواع هذه على احملافظة شأنه من ما وهو ورعاية محاية بطلتت واليت ابالنقراض
واألخطار   املشكالت حتديد  على القدرة لديه وتصبح استغالهلا، وكيفية الطبيعية بيئته ملقومات الفرد إدراك يف املعرفة
املشاكوهتددها  تواجههااليت   تلك  لعالج  املمكنة  احللول  واقرتاح   القيام طريق عن البيئي احلس إىل إضافة ،ل ، 

 تكوين يف تنتجها اليت واخلطط الربامج طريق عن الشاملة اجلودة إدارة تساهم كوكذل  .والتنظيف التشجري حبمالت
 ؛ حنوها اجملتمعية ابلواجبات والتحسيس والتوعية البيئة على احلفاظ مهمتها ومجعيات ومنظمات هيئات

من خالل   املستدامة للتنمية االقتصادي البعد حتقيق يف اجلودة إدارة تساهم :املستدامة ميةللتن االقتصادي لبعدا  -
 األخطاء تفاديو   ،اإلنتاج وعقلنة االقتصادي التكامل وإحداث املستخدمة  واملوارد للطاقات  االقتصادي الرتشيد

 املنافسة على ة املؤسساتقدر  زايدة يفا  واالستفادة من خمرجاهت  االقتصادية والتكاليف اخلسائر جينب مما وقوعها قبل
 

(1): Waas Tom et al, Sustainable Higher Education Understanding and Moving Forward, institute of 

environment and sustainable development, university of Antwerp, Belgique ,2012,  p 11 . 
، 28  عددال ،07، جامعة االغواط اجمللداالجتماعية العلوم جملة،  املستدامة تنميةال حتقيق أجل من  العايل التعليم مؤسسات داخل الشاملة اجلودة إدارة تطبيق  أبيش، مسري: (2)

 . 261-259ص ص  ،2018 جانفي اجلزائر،االغواط، 
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 واخلدمات املنتجات جلودة املستمر التحسني طريق عن وذلك االقتصاديني للعمالء الرضا تحقيقل  االقتصادية
 وجودة الكفاءة اجلامعية؛  العلمي البحث موارد استثمار خالل من االقتصادية

 هلذا  كنتيجة أصال ظهرت قد اجلامعي التعليم يف اجلودة إدارة كانت إن   :املستدامة للتنمية االجتماعي لبعدا  -
 االجتماعية  الضماانت من كثريا حيقق أن  شأنه من اجلامعي  التعليم يف تطبيقها أن  إال العامل يشهده الذي التحول

 الشعوب منها تعاين أصبحت اليت والفقر البطالة ظواهر حدة من لتخفيف، اباملستدامة التنمية إليها تسعى اليت
 االختالالت لتجنب والسعي وخمرجات التعليم العايل،  االقتصادية السوق متطلبات بني مةءاملوا  خالل من وذلك
 الدميغرايف النمو عن الناجتة االجتماعية االختالالت ومعاجلة  .العمل  سوق مطلوبة يف غري شهادات وجود عن النامجة
 األحباث طريق عن تعمل اليت اجلامعية املعرفة جودة لال خ  من مناسبة والبحث عن حلول السكاين واالنفجار السريع

 الصحية الرعاية ضمان   .النسل تنظيم بضرورة االفراد وإرشاد  توعية لىع واخلطط والربامج واألفكار والدراسات
 وضمان  ممكن، نطاق أوسع على وتوفريها الصحية اخلدمات  من ممكن قدر أكرب توفري على العمل خالل من اجليدة
 .الطبية األخطاء من لالتقلي

 العمالء  جلميع املستدامة للتنمية االجتماعي البعد حتقيق على تعمل اجلودة إدارة فإن  سبق ما كل على فضال
 وشعورهم  والقيادة التخطيط يف مشاركتهم خالل من اجلامعة داخل) التدريس وهيئة املوظفني الطلبة، (الداخليني
 .االجتماعية  اخلدمات وتوفري ابالحرتام

 جودة التعليم العايل وانعكاسها على التنمية املستدامة:  حتسني تطلبات م 3.2.4
 )1(:ي ما يل خالل من املستدامة التنمية على تنعكسالعايل  التعليم جودة أن  إىل (2009بون ) إعالن  يشري

 كما .استثناء ال ب اجلميع يستوعب النوعية جيد  لتعليم يروج فهو :للجميع والتعلم للتعليم جديدة  وجهة يعطي  -
 ؛ فعالة  بصورة واملقبلة احلالية التحدايت ملواجهة الضرورية واملمارسات واملبادئ القيم إىل يستند أنه
 جدوى وجيدد واالستدامة، التكيف على قادرة سوية جمتمعات خلق يف وبنوية، منهجية مقاربة طريق عن يسهم -

 الرمسي وكل  وغري النظامي وغري النظامي التعليم وسائط وجيعل ا.فهوهد ومغزاها ونوعيتها والتدريبية التعليمية النظم
 ؛ احلياة  مدى التعلم عملية يف تشارك اجملتمع قطاعات

 

 
)1(: UNESCO, The Bonn Declaration on Education for Sustainable Development, UNESCO World 

Conference on Education for Sustainable Development held in Bonn, Germany on 31 March to 2 April  2009, pp 

118-119. 
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ولضمان حتسني جودة التعليم العايل وانعكاسها على حتقيق التنمية املستدامة يتطلب األمر توفر جمموعة  
  )1(من املتطلبات الداعمة لذلك:

 واملبادئ واملمارسات الضرورية ملواجهة التحدايت احلالية واملقبلة بصورة فعالة؛ يم االستناد إىل الق -
والتخفيف من آاثر    - املناخ  املاء، طاقة، وتغري  للعديد من املشكالت: قضااي  التصدي  يساعد اجملتمعات على 

 ؛ األمن انعدامالكوارث وأخطارها، مشكلة التنوع البيولوجي، أزمات الغذاء، واملخاطر الصحية، 
  ، اجلنسني  بني املساواة يعزز كما.  واملسؤولية واالكتفاء والتسامح واإلنصاف Justice Values العدالة قيم  إىل يستند  -

 أجل من التعليم جودة حتسني على ويؤكد الفقر وطأة من والتخفيف ، social cohesion االجتماعي والتماسك
 ؛ املستدامة التنمية

 ة والدميقراطية ورفاه اإلنسان ومحاية البيئة وإصالحها، االستخدام املستدام ستدامة احليامبادئ تدعم ايقوم على  -
 عادلة ومساملة؛  تللموارد الطبيعية والتصدي ألمناط االنتاج واالستهالك غري املستدام إلقامة جمتمعا 

ة وحل املشكالت املعقدة، أمهية التحديد والتمكني من أجل املواجه ىيؤكد على التفكري اإلبداعي والنقدي وعل -
رات الالزمة إلجياد حل هلا، ويستنفذ من املمارسات واملعارف الراسخة يف الثقافات احمللية إضافة إىل مع توفري املها

 األفكار والتكنولوجيا اجلديدة.
 إعادة توجيه الربامج التعليمية لتجسيد االستدامة:  3.4.3
إعادة توجيه املناهج وطرق التدريس احلالية بدال  ، و االستدامة تاملبادر لتنفيذ الناجح ااجلامعة  تطلب دعمي

أن تغيري القيادة    هداف التعليمية احلالية، أيمن تكييف الدورات أو احملتوى املقرتح مع اهلياكل والنظم والعمليات واأل 
التدرجيي للطريقة العامة    الدراسية ولكن أيضا على التحول  املناهجيف هذا اجملال يتطلب الرتكيز ليس فقط على تغيري  

 (2) معقدا بشكل خاص. الدور لما جيعيتم هبا هيكلة جامعتنا وتشغيلها وهذا اليت 
وجعلها    ،(3)العمل على إدماجها يف براجمها التعليميةلذا حتتاج اجلامعة لتعرف على القضااي املتعلقة ابالستدامة  

على املناهج التعليمية مراعاة الوضوح ودراسة وفهم املشاكل   أكثرا وضوحا حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وجيب
   (4)يت ترتبط ابالستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئة والثقافية.ال

 
  اجلزء ، 34 يف الرتبية وعلم النفس، العدد  عربية، دراسات  على التنمية املستدامة وانعكاساهتاابملدينة املنورة  االبتدائيمعوقات جودة التعليم أشرف عبد املطلب جماهد أمحد،  : (1)

 . 116 ص  ،2013فيفري مصر، الثالث،
(2):  Clemens Mader et al, Effective change management, governance and policy for sustainability 

transformation in higher education,  Sustainability Accounting, Management and Policy Journal  ,Vol. 4 No. 3, 

United Kingdon, 2013, p 266.  
 (3): UNESCO, Education for Sustainable Development in Action, Learning& Training Tools, N04,  Paris,  

France, 2012, p  08. 

(4) : Monique Perrot-Lanaund et al,Op.cit, p 11. 
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 (1) :فيمايلي تتمثلعة من اخلطوات القيام مبجمو  حتقيق ذلك يتطلب

 ؛ املستدامة  التنمية تطبيق يف املؤسسة اجلامعية تلعبه أن  ميكن الذي ابلدور التدريس هيئة أعضاءتوعية  -
 ؛ ابالستدامة  املتعلقة املسائل حول هلمذو مستوى عايل   داخلي تدريب توفري -
 املستدامة؛  ابلتنمية املتعلقة املسائل ملتابعة الطرق  أجنع ملناقشة عمل جمموعات أو حبث مراكز أتسيس -
 خمتلف حول اجليدة واملمارسات واخلربات فكارألا  لتبادل واملراكز البحثية اجلامعات بني وشبكاتشراكات   تطوير  -

 . املستدامة ابلتنمية املتعلقة املواضيع
التنمية      مع  لتعامل  مفتاح  يعد  املختلفة  التخصصات  عرب  اجلامعية  املناهج  حتديث  على  العمل  أيضا 

، وكذا ربط مبناهج  (2) تدامةاملستدامة: كتدريس املناهج يف التكيف املناخي، التخطيط املستدام، وبناء املؤسسات املس
واالقتص الندرة،  مثل  القضااي  بعض  دراسات  من خالل  البيئي  االقتصاد  األثر  وتقييم  املتجددة  واملوارد  البيئي،  اد 

للمشاريع االقتصادية ووضع مبادئ التنمية املستدامة يف التخصصات مجيعها ذات العالقة ابلنشاط االقتصاد والرتكيز  
بل ، احملاسبة اخلضراء، اليت هتتم ابإلفصاح احملاسيب لألنشطة اليت تؤثر على البيئة من قعلى التخصصات اخلضراء

 (3) األنشطة االقتصادية، اجلباية اخلضراء، التسويق األخضر.
للوصول    اجلامعةحتقيق العديد من النتائج اليت تطمح    يفيف الربامج التعليمية    يساهم تبين التنمية املستدامة

 ( 4)  :يبسبب العديد من الصعوابت والعراقيل اليت تواجهها، ونذكر منها ما يلحيدث عكس ذلك  إليها، ولكن قد
 ؛ عليه ينطوي وما املفهوم هلذا الدقيق ابلتعريف التامة اإلحاطة عدم -
 ها؛ وغري  واجتماعية ثقافية وأخرى علمية مواضيع فمنها ،وتعددها  املستدامة ابلتنمية عالقة هلا اليت املواضيع تنوع -
التعليم   يف كما ليس احلوار، وجلساتكاملناظرات   حول الطالب تتمحور  جديدة  طرائق تدريسية إىل  احلاجة -

 . كبرية الطالب أعداد تكون  عندما حتقيقه يصعب الذي األمر ،التقليدي
تقدي   ولضمان التطبيق اجليد لتلك الربامج التعليمية فإنه يتطلب توفري أساتذة متميزين بصفات متكنهم من 

 األداء األفضل للطالب. 
 

 
جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  ،االستقالل يف جامعة وجهة نظر األكادمييني التنمية منرأس املال الفكري لزايدة نسبة مسامهته يف  استغاللحسني عبد القادر،  (:1)

 . 148ص  ، 2014،العراق ،ابملؤمتر العلمي املشرتك ص اخلا

، اململكة  16العدد  ،الدويل  لراصدا جملة  ،تقرير دور التعليم العايل يف التكيف مع املناخ املتغي  اجلامعات والكليات للمناخ  لرؤساءاللجنة التعليم لعايل للتكيف املناخي يف رابطة  :  (2)
   .50، ص 2012العربية السعودية، أفريل 

ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل السادس، جامعة السودان  (،  )دراسة لواقع اجلامعة اجلزائريةاملستدامة   التنمية حتقيق يف اجلامعة دوراندية أبراهيمي،  و  األخضر عزي:  (3)
 . 413 ، ص 2016فيفري 11-09السودان، يومي  للعلوم والتكنولوجيا،

   .148 حسني عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص : (4)
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 التنمية املستدامة: جودة الطالب واألستاذ اجلامعي يف ظل  3.4.4
 :للطاقة  جديدة ومصادر  بدائلال  يف البحث على وتشجيعهم وتثقيفهم الطلبةاألساتذة و   تدريبيكون ب  

 املعارف  هذ نقل معو  ،لألرض اجلوفية    واحلرارية الشمسية الطاقة،  احمليط  وأمواج الرايح الكهرومائية، توربينات كالطاقة
 (2) القيام ابلبحوث العلمية يف اجملاالت التالية: على تشجيعهممع  ،)1(املقبلة األجيال إىل الناشئة

إجراء البحوث اليت من شأهنا حفظ قاعدة املوارد الطبيعية وتعزيزها، وخلق املزيد من الطاقات البديلة وتسخري    -
 سرتاتيجيات البديلة يف استغالل املوارد املتاحة؛األحباث العلمية لوضع اال

 ؛ املستدامة ابلتنمية العالقة وذات واحمللي الدويل الصعيد ىعل إحلاحا األكثر األحباث إجراء -
 على واالقتصادية البشرية املخاطر أثر حتليل  حول وأحباث املناخي، التكيف  اسرتاتيجيات حول أحباث إجراء  -

 ؛البيئة
 ؛ املستدام والنقل واملياه والتشييد البناء ومواد والطاقة الكهرابء توليد جماالت يف حبوث إجناز -
 خ وتغريه؛ املنا  تلوث ملخاطر حلوال تقدم اليت البحوث إجناز -
 وتقليل املنتج كفاءة لزايدة اجلديدة األجهزة  يف والتغريات القائمة، املواد الستبدال جديدة مواد عن البحث  -

،  املستقبلية  األجيال أجل  من اجلديدة الطاقة ختزين وطرق املتجددة غري املوارد على الطلب  وختفيض ،املواد استخدام
فإن    وابلتايل  ،ع تكامل وإعادة تعريف واستخدام املعرفة القائمة كما هو احلال مع اكتشاف مفاهيم نظرية جديدةوم

جديد نظام  إلنشاء  حماولة  ابلضرورة  ليست  االستدامة  أ  ،حبوث  ليكما  أو  هنا  برامج  إنشاء  من  حالة  جمرد  ست 
إذا كان من الضروري حقا معاجلة التحدايت العاملية اليت تواجهنا وحتقيق األهداف املتمثلة   .سات حبثية جديدةمؤس

 جيب أن تكون التنمية املستدامة أيضا موضوعا شامال.  للجميع،يف حتسني نوعية احلياة 
الستدامة القضااي التالية:  يتضمن اإلطار العلمي لبحوث ا  سابقا،ذكورة  التنمية املستدامة امل  لتعاريفوفقا   

 لالستدامة فيما يتعلق ابلرفاهية  احلدود االجتماعية والثقافية  التحمل،  على  ابلقدرة  لالستدامة فيما يتعلق  احلدود البيئية
لتحسني جودة التعليم العايل لتحقيق    ابلرغم من اجلهود املبذولة من قبل اجلامعاتو   (3)اإلنسانية واألخالقيات.  والسعة

 . ال أهنا تواجهها حتدايت كثرية تعيق بلوغ ذلكإ املستدامة،ة التنمي
 

 

)1(: Ludovico Ciferri & Patrizia Lombardi, The Role of University Education in Fostering Sustainable and 

Responsible Development, 2009, p 04, On the Web-site:    

www.visionwebsite.eu/.../PoliTo_KOC_LCiferri_PLombardi_v1.p ,See on (26/08/2016), At 23 :30  

 . 414مرجع سبق ذكره، ص  اندية أبراهيمي،و  األخضر عزي: (2)

(3): Paula Lindroos & Monica Melén-Paaso, Op.cit, p 590.   

http://www.visionwebsite.eu/.../PoliTo_KOC_LCiferri_PLombardi_v1.p
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   :املستدامةجل التنمية أالتعليم العايل من   التحدايت اليت تواجه 3.5
قد    ثالاملستدامة يف اجلامعات أشكاال خمتلفة. على سبيل املكن أن أيخذ تنفيذ التعليم من أجل التنمية  مي

  ،أكثر استدامة وأكثر كفاءة يف استخدام املوارد   اجلامعةكون حرم اجلامعات منوذجا حيتذى به يف كيفية أن تكون  ي
ا إىل  فقد يؤدي ذلك إىل اخنفاض فواتري الطاقة )فائدة اقتصادية فورية( ولكن أيضً   الطاقة،مثل اخنفاض استخدام  

تؤدي التخفيضات يف  و   ،شيء نفسه على جماالت مثل إدارة النفاايت اخنفاض استهالك الوقود األحفوري. وينطبق ال
 .النفاايت املنتجة إىل ضغوط أقل يف التخلص منها

هناك العديد من القضااي  أن  لكن مقدار التقدم الذي مت التوصل إليه حىت اآلن ال ينبغي أن حيجب حقيقة  
 )1(:يونذكر منها ما يل تعني الوفاء هبابعض من االحتياجات اليت يو  ،ت اليت يتعني معاجلتها والتحداي

 اجلامعة؛ احلاجة إىل مبادئ توجيهية مؤسسية لتعزيز التنمية املستدامة داخل  -
 ؛ وتوسيع نطاق الدعم ملبادرات االستدامة وتعزيز بناء القدرات املوظفني،احلاجة إىل املزيد من مشاركة كبار  -
يف    االستدامةت إدراج  بعض احلاالت حتديث املناهج لتلبية احتياجااحلاجة إىل تطوير املناهج الدراسية أو يف    -

 ؛ اجلامعات 
من استخدام الطاقة    ،استدامةاحلاجة إىل جعل بصمة اجلامعات )مثل الضغوط البيئية النامجة عن العمليات( أكثر    -

 ؛ إىل انبعااثت اثين أكسيد الكربون الناجتة عن النقل 
 ؛ نتائج العائد يف اجملتمعات احمليطة ابجلامعات  من أجل  املستدامة،مية بشأن التنمية  احلاجة إىل شراكات حملية وإقلي  -
 ورمبا دجمها مع العمليات التنظيمية. االستدامة،احلاجة إىل دمج حبوث  -

من أجل التنمية املستدامة على املستوى   العايل  التعليم  من  لى ذلك من أجل حتقيق الفوائد املتوقعةعالوة ع 
تطوير التفكري متعدد التخصصات،  ذلك    جيب أن يستهدف  (2010)آخرون  و   Mehlmannفحسب  اجلامعي،  

 فهم دور عمليات صنع القرار.   تطوير فهم أوسع للتعقيد، تعزيز املهارات يف التخطيط املتكامل،
عن مما سبق جند أن التحدايت اليت تواجه اجلامعات عند تطبيق التعليم من أجل االستدامة، يتطلب البحث  

 السبل اليت نستطيع من خالهلا جتاوز كل ذلك. 
   :املستدامةجل التنمية أمن العايل يف مواجهة التحدايت التعليم  3.6

أن حتدد ما جيب الرتكيز عليه بشكل أكرب يف مناهجها   عليها، جيب اجلامعات حنو االستدامةحتول لتحقيق 
ضمان تنفيذ التغيريات املرغوبة بشكل   وكيفية،  هذا من جهة  يةالدراسية والبحثية وأنشطة املشاركة اجملتمعية والتجار 

 
(1): Walter Leal Filho, Op.cit, p 9.   
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  اخلاصة   2012  يف ماي  20ستدامة ريو  معاهدة اإن  .  من جهة أخرى  فعال ومستدام من خالل مؤسسة كاملة الرتكيز
معيات  من مؤسسات التعليم العايل واملنظمات واجل  25من    واليت أعدت من قبل ممثلون ،  لألفراد   التعليم العايلاستدامة  

منها على ما  08نص يف املبدأ  العامل يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،وجمموعات الطالب من خمتلف أحناء 
إدارة احلرم اجلامعي واملناهج الدراسية   ذلك عربنعكس ي مؤسسًيا وأن  التزاماب أن تكون التنمية املستدامة : "جيييل

أن تكون التنمية املستدامة جزءا ال يتجزأ من عمليات احلكم لية. كما جيب  حملاوأنشطة مشاركة الطالب واجملتمعات  
 (1)  ".ى التنظيمي وكذلك القطاع على املستو  القرار،وعمليات صنع 

من أجل التنمية املستدامة،    العايل  وفعالية التعليم  من أجل حتقيق هدف توسيع نطاق التنمية املستدامة،و 
الصحة    العدالة االجتماعية،ومنها: الطابع التكاملي والقبول األخالقي،    من العناصر  هناك حاجة إىل مراعاة جمموعة

 (2): والرتكيز على االستدامة الفنية 
 ؛ قبول األخالقيلاجلهود اجملتمعية من  ال يتجزأ  الطابع التكاملي: مبعىن أن االستدامة جيب أن تكون جزءً  -
 ؛ نوعةماعية جيب أن تكون مرجحة ومم: مبعىن أن التفاواتت االجتة عادلة اجتماعي -
جيب أن تكون مناسبة حلاالت حمددة وأن تكون سليمة من  يةالدقة الفنية: مبعىن أن املكوانت التقنية والتكنولوج  -

 ؛ الناحية املنهجية
قطاع بكل أبعادها وليس االقتصار على    الرتكيز على االستدامة: مبعىن الرتكيز على املقاربة الكاملة لالستدامة  -

   واحد.

 (3) البد من القيام مبايلي:  وطلبتها، ألساتذهتا وفلسفة ،اجلامعات  لقيادات هنجا االستدامة تصبح وحىت

   ؛يطلب من سياسة التعليم العايل تكييف أنظمة تقييم اجلودة ومعايري التعليم العايل وفقا ملبادئ االستدامة -
التعليم العايل الوطين   ة عنصرا حامسا لتنفيذ االستدامة يف نظامأطر السياسات اليت تعكس مبادئ االستدام  إعداد  -

 ؛ التعاون بني مؤسسات التعليم العايل وجمتمعاهتا وممارساهتا اإلقليمية، و واإلقليمي والعاملي 
بني الطالب وكذلك بني معلمي اجلامعة    من بني مسؤوليات التعليم العايل بناء كفاءات من أجل التنمية املستدامة   -
 ؛ دامةمكينهم من أن يصبحوا قادة للتنمية املستلت

 

(1) : Clemens Mader et al, Op.cit, p 266. 
(2) : Walter Leal Filho, Op.cit, pp 10-11. بتصرف    

(3) : Clemens Mader1 & Christian Rammel, Transforming Higher Education for Sustainable Development, 

Brief for GSDR 2015,pp 2-3 , On the Web-Site: 

https://sustainabledevelopment.un.org/.../621564Mader_Rammel,  See On (24/05/2018),At 23.54 

https://sustainabledevelopment.un.org/.../621564Mader_Rammel,
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دعم تركيز أقوى على التعليم التحويلي وطرق جديدة للتعليم  ، و متعددة التخصصات للبحث والتعليم  أُطرإنشاء    -
 ؛ والتعلم

 ؛ ة لتحقيق االستدامة يف التعليم العايلهتدف إىل بناء القدرات والتدريب لتمكني القيادة الفردية واجلماعي -
 ؛ البدء يف تقييم التحدايت العاملية واإلقليمية واحمللية لربط التحدايت العاملية ابلسياق اإلقليمي -
 ؛ أتسيس االستدامة كخط أساسي لسياسات التعليم العايل على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي -
 ؛ احتياجات الناس وكفاءاهتمتطبيق مقاربة مؤسسة كاملة تعكس  -
   .واجهة التعليم والبحث والسياسة واملمارسةمللهمة يف التحوالت ا -

 (1)  يضا إىل القيام مبايلي:أابإلضافة 

 البديلة الطاقة توظيف  على حريصةو  نقلها، ووسائل وإانرهتا،  مبانيها يف سواء مستدامة، ذاهتا اجلامعة تكون أن -
 ؛ حرمها  يف البيئة ونظافة

 ؛ وعوائدها خمرجاهتا وتقوي  أدائها قياس ومؤشرات ورؤيتها، ا،رسالته ضمن اجلامعة االستدامة تدخل أن  -
 أكثر والتنمية األمن من جتعل  أن  أجل من الثالث أببعادها االستدامة  خلدمة مكرسة ومناهجها براجمها تكون أن   -

 ؛ استدامة وأطول إنسانية،
 أعدته الذياليونيسكو(،   (والعلوم ةوالثقاف  للرتبية املتحدة األمم ملنظمة االسرتاتيجي املشروع من االستفادة  -

 ؛لتطبيقه اإلرشادي الدليل نوم( 2005-2015)للسنوات العشر األخرية 
 ضم  ت اليت املستدامة، التنمية أجل من العايل التعليم يف العاملية الشراكة مبادرة يف املسامهة على واحلرص طالعاال -

 . املستدام  التعليم برامج وتبين ،جلامعيةسسة ا املؤ  يف املستدامة التنمية لدمج جامعة ألف من أكثر
 (2)  :يعلى القيام مبا يل افقد حتدثو   Angelo Riccaboni & Francesca Trovarelli أما حسب كل من   

االلكرتوين لكي يكون عامل    - التعليم  والذي يعتمد على جمموعة  إمكانية  للتحول حنو االستدامة  تغري متسارٍع 
 ستدامة؛ ن بينها: الوضع الراهن، هيكلها، ترتيب التعليم العايل داخل اجملتمع، حتدايت االمتنوعة من العوامل م 

 تنفيذ مناذج جديدة تضمن قيم االستدامة يف مجيع أحناء النظام العايل أبكمله؛  -
الطالب   - من  ممارسة   مشاركة كل  مبادئ  وضع  املؤسسي يف  اجملتمع  وإعطاء  واملوظفني  التدريس  هيئة  وأعضاء 
 مع مراعاهتم لسلوكيات االستدامة؛ ستدامة يف حياهتم األكادميية والشخصية واملهنية واملشاركة يف عمليات التغيري،  اال

 
  للعلوم األمنية، الرايض،   ، دراسات حول التنمية املستدامة، جامعة انيف العربيةسة التنمية املستدامة ودور اجلامعات إزاءهااملدخل إىل دراوآخرون،    الكبيسي عامر خضري  :  (1)

 .  36-35ص ص  ،2015 اململكة العربية السعودية،

)2(: Angelo Riccaboni & Francesca Trovarelli , Transition Towards Sustainable Development: The Role of 

Universities, Springer International Publishing Switzerland, 2015, pp 298-299. 
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توجه التعليم العايل حنو فقد رأى أن توفري العناصر التالية مهمة جدا ل  عبد اجمليد عساف  حممدأما حسب  
 (1) االستدامة:

امل مت  - لضمان  اجلامعة  العاملني يف  االحكني  وفق  والتخطيط  التدريب  وتنمية شاركة يف  اإلنتاجية  وزايدة  تياجات 
 القدرات؛ 

طلبات  قيام اجلامعة إبصالح وتطوير هياكلها البحثية والتدريسية واخلدماتية مبا يتفق مع اجلهود اليت تبذل لتلبية مت  -
 التنمية املستدامة؛ 

 اجلامعي وإجراء تقييم بيئي دوري له.العمل على إجياد منوذج للمجتمع املستدام داخل احلرم  -

ال ميكن اعتباره كافيا،    على وجه اخلصوص  اجلامعاتيف   والتعليمالرتكيز احلايل على التنمية املستدامة ككل  
واألهداف   األنشطة  أمهية  إىل  ابلتعليمابلنظر  املستدامة  العايل  املرتبطة  التنمية  أجل  وتعقيدها   من  بينها  والرتابط 

حاجة إىل مزيد من اإلجراءات وقد يساعد "التسلسل اهلرمي لالستدامة" يف توجيه التطورات   ناكك هلذلوأتثريها. 
لعايل جهودها يف مساعدة  إذا كثفت مؤسسات التعليم ا  ويتزايد،يف هذا االجتاه. ألن زخم التغيريات قد يستمر بل  

 (2) اجملتمع على مواجهة حتدي التنمية املستدامة.
أن تغري مبفردها وإمنا البد أن تكون هناك شراكة مع احلكومة   نكال أن اجلامعة ال ميابلرغم من كل ذلك إ

والسعي إلجياد    واملؤسسات غري احلكومية، ابإلضافة إىل التعاون بني اجلامعات لتسهيل تبادل املعلومات والتعاون 
 يق التنمية املستدامة يف التعليم العايل حتتاج أيضا إىل منوذج آيل يساعد يف تطب  كما  )3(حلول علمية ملشكلة االستدامة.

 . (06.02)وهو ما يوضحه الشكل رقم 

 
 

 
 
 

 

 
  جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ،الرتبوية ، جملة العلوم  لتفعيل دور التمكني يف حتقيق التنمية املستدامة ابجلامعات الفلسطينية  مستقبليةرؤية  حممدو عبد اجمليد عساف،    :(1)
 .377-376ص ص  ،2015أفريل  اململكة العربية السعودية، ،01، اجلزء01لعددا

(2): Walter Leal Filho, Op.cit, p11.      
)3(: GUNi, IAU & AAU  , The promotion of sustainable development by higher education institutions in SUB-

SAHARAN AFRICA Survey Report , Africa, May 2011,p 09. 
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ربع مراحل وفيما يلي  أأن بناء منوذج للجامعة املستدامة يتم وفقا  ،  (06.02)نالحظ من خالل الشكل رقم  
    (1) شرح لكل مرحلة على حد:

لتحرك االسرتاتيجي حنو االستدامة عندما ابيبدأ    ،من الناحية النظرية  ستدامة للجامعةملرحلة األوىل: تطوير رؤية االا
. وهذا يعين أن مجيع ، والذين يدعون إىل التوجه حنو هذه الفلسفةيف اجلامعةاألشخاص  يبدأ شخص ما أو كثري من  

وال قيود، فقط اخليال  حواجز    ال توجدو عند هذه النقطة،    املوارد تستخدم إلجناز مهمة اجلامعة بطريقة مستدامة
، وأن جيعلوه جيب على اجلامعات أن حتدد مفهومها وتعريفها ملا يدور حول اجلامعة املستدامة   هنا  ، حيثواإلبداع

 .وكذا توجهاهتم محمدَّدا ضمن إمكانيتاه
جيب  و ة يف واقع األمر، جيب استخدام املستقبل املثايل املتصور كأساس أساسي لتنمية املهم :همةملرحلة الثانية: املُ ا

وملاذا؟  متيل عبارات املهمة إىل اإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية: من وماذا  إذ    لرؤية.  اوحتفيزً   اإهلام  أن ينقل بيان املهمة
الباً  . وغأن تضع بياانت املهمة األساس لإلجراءات املستقبلية والفلسفات اليت تكمن وراء تلك اإلجراءات  فيجب

اهلدف  و ة يف مهام اجلامعة كطريقة إلضفاء الشرعية عليها يف مجيع مؤسساهتا. ات املعرفية والسياسيما توجد الفلسف
بيان رسالة اجلامعة لتشمل االستدامة    ءالنهائي ألعضاء اجلامعة الذين يدافعون عن االستدامة هو تعديل أو إنشا

اجلامعات والكليات يف   االستدامة املنفذة يفرغم من مجيع مبادرات ال. وعلى كواحدة من القيم األساسية جلامعتهم
 عدد قليل منهم فقط أدرج االستدامة يف بيان مهمتهم.  إال أن  مجيع أحناء العامل؛

اإلدارية التالية أبن يعكس اهليكل    تعترب اخلطوةوضع السياسات واألهداف    وهنا  :ملرحلة الثالثة: جلنة االستدامةا
من خالل دمج سياساهتا يف عملياهتا الروتينية وكذلك توليد الوسائل الالزمة   مهاالتزاامعة املستدامة  التنظيمي للج

القرار   مسؤولية صنعمستوى احلرم اجلامعي    االستدامة علىيسهل إنشاء جلنة    مدى جناح املهمة، حيثلتحقيق  
عن تلك  ملسؤولني  ألشخاص ا  قدم مساعداتبل ت  فقط،  ال تتوىل املبادرات حول احلرم اجلامعي  كما أهنا  الرئيسي.

وتنسيق املبادرات، واحلصول على األموال، وضمان تنفيذ السياسات    املبادرات من خالل نشر املعلومات وتلقيها
من الناحية املثالية جيب تشكيل اللجنة بتمثيل مجيع الالعبني الرئيسيني يف جمتمع اجلامعة  ويف األخري   بشكل فعال.

مع ضرورة التغيري   ومتثيل بعض مؤسسات احمليطة ابجلامعة. لنقاابت، اإلداريني،ألساتذة، املوظفني، امثل الطالب، ا
 يف توجهات اجلامعة حنو االستدامة سيكون له أثر كبري يف تغيري أهدافها لكي تتالءم مع هذا املفهوم اجلديد. 

غلغل امة فعالة، جيب أن تتتكون التنمية املستد  وحبسب ابور، لكي  :االستدامة  اسرتاتيجيات لتعزيز:  الرابعةملرحلة  ا
روجرز على أن احلرم اجلامعي املستدام جيب أن يدمج العناصر التعليمية    معه  ق، وهو ما يتفيف مجيع جوانب اجلامعة 

 
(1) : Luis Velazquez et al, Op cit, pp 811- 815 .  



 مدخل مفاهيمي جلودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة         الثاين                         الفصل 
 

 
145 

االستدامة يف احلرم اجلامعي هي األحدث من بني مجيع االسرتاتيجيات لتعزيز االستدامة و   والتشغيلية يف تصميمه.
 . غيل منذ أوائل السبعينياتاملشاريع والربامج يف التعليم والبحث والتوعية والشراكة قيد التش  يف اجلامعات. بينما كانت

األربع   الوعي  ، أوهلاهلا وسيلتان أساسيتان لتحقيق أهدافها بنجاح  ةكل هذه االسرتاتيجيات  لقضااي   تعزيز 
البيئي على جيا اليت تسمح بتقليل العبء  واآلخر هو استخدام التكنولو   ابملبادرة؛االستدامة بني األشخاص املرتبطني  

 حسب مكان تنفيذ املبادرة.  املستوى احمللي أو العاملي
كون التنمية املستدامة هي تلبية احتياجات احلاضر دون املساس ابحتياجات األجيال املستقبلية، فإن حتقيقها  

الطبيعية وعدم استنزافها ولتحقيق   يتطلب حتسني ظروف املعيشة للجميع ابلشكل الذي يضمن احلفاظ على املوارد
بني   تكامل  وجود  من  البد  ذلك  فعالية كل  وكذا  والسياسية،  والثقافية  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد 

املؤشرات املستنفذة للقياس وتكون معربة للواقع مع ضرورة العمل على التعامل اجليد مع كافة العقبات اليت تواجهها  
من بينها اجلامعة يف حماولة  دامة والعمل على تقليلها قدر اإلمكان من خالل دعم كافة املؤسسات و التنمية املست

لنشر واسع هلذا املفهوم والعمل على تطبيقها يف كافة مدخالهتا وخمرجاهتا، وإدراجها ضمن ختصصاهتا، وكذا القيام  
اليت تكون   القضااي  وحول  االستدامة  أوأابلبحوث يف جمال  األمه  كثر جدال  عقد  حتتل  عند  والنقاش  الكربى  ية 

 ريب كل من األساتذة والطلبة على ذلك.  املؤمترات وقمم املناخ، وتد
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 الفصل  ةخالص
يعد تطبيق اجلودة يف التعليم العايل إحدى األساليب املعتمدة لتحسني املستمر جلميع مكوانت نظام العملية  

اخلدمات املقدمة لكافة األطراف ذات العالقة ابجلامعات. لذا مل تعد اجلودة حلما  التعليمية لتحقيق التميز يف نوعية  
صبحت ضرورة ملحة متليها عليها التغريات املتسارعة  أ ركه بل  خذه أو تأخيار هلا احلق يف    ليه اجلامعات أوإتسعى  

كان   ، والذي جتماعية واالقتصاديةالفجوة بني االحتياجات اال اتساعهبا، ومن بينها  داليت تتواج تشهدها البيئةاليت 
تقليدي حدوث مشاكل عديدة خاصة على الصعيد البيئي. ما تطلب ضرورة البحث والتحول من املفهوم ال  له أثر يف

للتنمية واالنتقال إىل مفهوم جديد الذي يضع كافة اجلوانب ضمن أولوايته من خالل حتقيق التناسق والتكامل بينها  
  على كافة األصعدة، أال وهي مفهوم التنمية املستدامة.  ثر اإلجيايبيف بلوغ األ ممما يساه

ُوجد أن اجلامعات متارس دورا هاما يف  إال أن هذه األخرية تعاين من تعقيدات وتشابك يف مفهومها، لذا  
رسالتها،    التصدي لكل ذلك من خالل إدراج مفهوم التنمية املستدامة يف مناهجها وبراجمها وجعلها ضمن أولوايهتا يف

 يف تقدي خرجيني حيرتمون مبادئ التنمية املستدامة والذين ميثلون األجيال احلالية واملستقبلية.  مما يساه
، جيب على مؤسسات التعليم العايل أن حتدد ليس فقط ما  حنو اجلامعات املستدامة  تحول لتحقيق هذا الو 

ة وأنشطة املشاركة اجملتمعية والتجارية، بل أيضا كيفية جيب الرتكيز عليه بشكل أكرب يف مناهجها الدراسية والبحثي
ولتحقيق كل ذلك البد من   .كيزكاملة الرت جامعة  الل  ضمان تنفيذ التغيريات املرغوبة بشكل فعال ومستدام من خ 

ات يلآتوفري  و   تطوير العاملني وتشجيع العمل بروح الفريق، وكذا  وأهدافها   ةلتطوير املستمر لرسالة اجلامعابالقيام  
، يف ظل توفري بيئة العمل املناسبة هذا من جهة، وكذا سعي اجلامعات إىل تطوير براجمها التعليمية وفتح  للمساءلة 

 عضو هيئة التدريسالرتكيز على حتسني جودة أداء  ختصصات جديدة لتتالءم مع مفهوم ومبادئ التنمية املستدامة مع  
للقيام أبعمال وأحباث يف  بصورة مستمرة  القضااي من جهة  جمال االستد  وحتفيزه  امة سعيا إلجياد حلول ملختلف 

اجلامعة والذي ميكن من خالله ضمان التجسيد   القوة احملركة ألهدافأخرى، دون إمهال الطالب اجلامعي الذي ميثل  
الة إنشاءه ملفاهيم االستدامة ابعتباره يشكل مستقبال اليد العاملة املؤهلة للعديد من املؤسسات االقتصادية أو يف ح

 ؤسساته اخلاصة. مل
الداخلية واخلارجية   لذا أوجب على املتغريات احلاصلة يف البيئة  اجلامعي أن أيخذ ابحلسبان كافة  التعليم 

التعليم العايل يف اجلزائر وخمتلف  دراسة حالة    ع توجب وضو امل  وإلثراءلتطبيق هذا املنهج مع مراعاة جودة خمرجاته  
 ة، التعليم املستدام. امعات واجلوداصالحاته لتبين حوكمة اجل



 

 

ثالثالفصل ال  
احلوكمة، التنمية  ،ثالثية: جودة خمرجات

 املستدامة يف التعليم العايل اجلزائري
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 مقدمة الفصل
من   العديد  تبنيها  خالل  من  تنموية  وكإسرتاتيجية  لتطبيقه  التخطيط كوسيلة  اجلزائرية  الدولة  انتهجت 

متها التعليمية على حسب املتطلبات العلمية احلديثة للتأقلم معها، وذلك راجع   ظو مناإلصالحات إلعادة النظر يف  
قبال الكبري على التعليم، حمدودية املوارد املالية  اإلقطاع التعليم العايل اجلزائري من حتدايت عديدة ك  هإىل ما شهد

ه األخرية اليت تعد القوة احملركة لباقي  هذ،  والتجهيزات ومصادر التعليم اليت ميكن أن تؤثر على  كفاءة وجودة خمرجاته
قدرات  ذات  إذ كانت  للبالد،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  حتقيق  بواسطتها  ميكن  واليت  األخرى  القطاعات 

 ومؤهالت عالية. 
لذا يعد أسلوب إدارة اجلودة من بني أوىل األساليب اليت حققت جناحا كبريا يف اصالح التعليم العايل يف  

من الدول ملا ميكنها من ادخال حتسينات مستمرة عليه وحتسني أدائه وجودة نظامها التعليمي ككل مبا يتالءم   يدعدال
 مع متطلبات التنمية املستدامة. ولتحقيق ذلك البد من وجود األرضية املناسبة حلوكمة النظام التعليمي العايل. 

يف املبحث األول إىل    تطرقنا :ثالث مباحث  ىل إ  هتقسيم  مت من خالل هذا الطرح ولإلملام مبحتوى الفصل  
وظائفه، اصالحات التعليم و  هواقع التعليم العايل يف اجلزائر، ويتضمن التعليم العايل يف اجلزائر: تطوره التارخيي، مبادئ

وتبين نظام   اجلزائر  النظام    ىلإابلتطرق     LMDالعايل يف  من حيث    LMDوماهية نظام    يالكالسيكاختالالت 
االتعر  املؤشرات الكمية حول تطور  مث  ذلك،  يف    تواجههاليت    والصعوابتزمة لتطبيقه  الإلجراءات اليف، أهدافه، 

 التعليم العايل يف اجلزائر، وكذا ضمان جودة خمرجاته وأخريا التحدايت اليت تواجه هذا القطاع يف اجلزائر. 
خصائص  من خالل دراسة العناصر التالية:    ائريةواقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلز أما املبحث الثاين فيتناول  
الصعوابت اليت ، وأخريا  اآلليات املساعدة لتطبيقها، مث  مراحل وجماالت تطبيقها ،  نظام احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية 

 . ل مواجهة ذلك تواجه تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية وسب
ابلتطرق إىل متطلبات أتهيل اجلامعة   ليم العايل املستدامتعاللتوجه اجلزائر حنو   وأخريا خيصص املبحث الثالث

اجلزائرية ألداء دورها املستدام، مؤشرات الكفاءة النوعية للتعليم من أجل التنمية املستدامة، وكذا التحدايت اليت  
امل اجلزائري  العايل  التعليم  التع تواجه  اجلامعات يف حتسني جودة خمرجات  مبادئ حوكمة  عالقة  العايل  ستدام،  ليم 
 بتحقيق التنمية املستدامة.      
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 املبحث األول: واقع التعليم العايل يف اجلزائر 
والربامج  التسيري حيث من الفرنسية للجامعات األصل طبق صورة وقت االستعمار  اجلزائرية اجلامعة كانت

 بعد أما زائر،حدة هي جامعة اجل، وتضم جامعة وااملستعمرين أبناء من كبري عدد هبا والتحق العلمية والنشاطات
قطاع التعليم اجلامعي يف اجلزائر تطورا ملحوظا رغم فتـوته، إذ أوكلت له الدولة اجلزائرية مهمة    عرففقد   االستقالل،

الشاملة  التنمية  بتكوينقيادة  وذلك  قطاعالقطاعات  ملختلف اطارات ،   القطاع الفالحة،قطاع    الصحة، : 
  ورقيها. تقدمها أساس والبشرية ابعتباره املادية اإلمكاانت كل ريتوفل وسعتالصناعي...إخل، 

مبادئه ووظائفه،   الذ اجلزائر،  العايل يف  للتعليم  التارخيي  التطور  التطرق إىل:  املبحث  سيتم من خالل هذا 
ن جودته، ، دون إمهال املؤشرات الكمية حول تطور التعليم العايل يف اجلزائر، وكذا ضماا واإلصالحات اليت مر هب

 أهدافه.  غوأخريا التحدايت اليت تواجهه سعيا لبلو 
 م العايل يف اجلزائر: التطور، الوظائف واملبادئ: التعلي 1.1

سنتناول من خالل هذا العنصر خمتلف التطورات اليت عرفها التعليم العايل يف اجلزائر قبل وبعد االستقالل،  
 ملمارسة وظائفه الثالثة.  وكذا املبادئ اليت اعتمد عليها غداة االستقالل

 العايل يف اجلزائر ر التارخيي للتعليم التطو  1.1.1
ما   اجلزائر تطورات عديدة من عهد االستعمار وحىت بعد االستقالل، وهذا  العايل يف  التعليم  لقد شهد 

 . (01.03)اجلدول رقم  هيوضح

 يف اجلزائر  العايل التارخيي للتعليم التطور :(01.03) رقـــمجــدول 
 املراحل املميزات الصعوابت )العراقيل(

لقيــــــه   * الــــــذي  والتهميش  التمييز 
الــتــعــلــيــم   خيــص  ــا  فــيــمـــــ اجلــزائــريــون 

 التخصصات. واختيار
 

، وأعيد  1877  واحدة هي جامعة اجلزائر سنة  توفر مؤسسة تعليم عايل  *
هبا أربع كليات وهم: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،   ،1909 تنظيمها سنة

احلق والعلوم  كلية  الطب االقتصاديةوق  والفيزايء، كلية  العلوم  ، كلية 
 والصيدلة. 

 مت إنشاء التعليم العايل خلدمة املواطنني الفرنسيني.  *
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يف عاصمة البالد   * متركز الطلبة
 حبكم وجود جامعة واحدة. 

عدم التوازن اجلهوي يف التعليم   *
زائر يف  صول اجل حبكم ح اجلامعي

 .االستقاللهذه املرحلة على 

 تضم مخسة مراحل أساسية.
 يلي:  وشهدت ما :)1969 -1962(املرحلة االوىل:

إطار يف خمتلف   100000 النقص يف اإلطارات والذي وصل حد *
 األصناف.

جامعة اجلزائر واملدرسة  أي كل اخلاصة ابلتعليم اجلامعياهليا  نقص يف *
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كان   اجلامعي أما تنظيم التعليم -
خاضعا ملديرية اتبعة لوزارة الرتبية  

 . الوطنية
 

 . 1967 ، وجامعة قسنطينة1966* فتح جامعة وهران 
 ابلدول الشقيقة.  واالستعانةالعجز يف األساتذة املؤطرين  *
   .اجلامعي سياسة التوازن اجلهوي يف التعليم  اعتماد *
شهد تطور يف  والذي  (1969 -1967) ط الثالثي األولطصدور املخ *

  حجم الطلبة.
ومراحله    * الفرنسي  للنظام  مطابقا  البيداغوجي كان  مرحلة   : النظام 

املعمقة )تدوم سنة واحدة(    ،سنوات(    03)  سالليسان الدراسات  شهادة 
اىل مخس شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة )سنتني(، شهادة دكتوراه دولة )تصل  

 سنوات( 
التوازن   * حتقيق  على  القدرة  عدم 

 اجلهوي للتعليم. 
اجلامعية    * املباين  إجناز  يف  التأخري 

 واألحياء.
 مشكلة تعريب التعليم. *
 نقص األساتذة.  *
التقنية   * الوسائل  حتديد  عدم 

 والبيداغوجية. 
ح  العايل دون اصالاصالح التعليم    *

 النظام الرتبوي.
قرار اإلصالح كان سياسي أكثر   *

 منه اقتصادي.
 

 وتضم مرحلتني فرعينت مها:  :(1979 -1970) املرحلة الثانية:
 : إعادة التفكي 1973 -1970 الفرتة*
 . 1970 تعليم العايل والبحث العلميلأول وزارة لإنشاء  -
نظرا لتعرض إلصالحات 1970-1973  الرابعي األولصدور املخطط  -

إىل الربط بني التعليم اجلامعي   هسعت من خالل، 1971 اجلذرية بعد
إعادة صياغة تكوين برامج   واجملتمع، ولقد مشلت هذه اإلصالحات: 

تكييف أمناط التعليم  التنظيم البيداغوجي اجلديد للدراسة،  ،التكوين
 االنتقال من  ياكل اجلامعية )متثلت يفإعادة تنظيم شامل لله العايل،

 لتقليدي للكليات إىل املعاهد اجلامعية(. املخطط ا
 إنشاء عدد معترب من اجلامعات عرب خمتلف أحناء الوطن. -
، تنويع وتكثيف التخصصات اجلامعية وأصبح زايدة يف حجم الطلبة -

 من الفروع.  105يضم 
أتسيس املنظمة الوطنية للبحث وضع األسس األوىل للبحث العلمي،  -
 إنشاء اجمللس الوطين للبحث العلمي. .1973 علمي عامال

 شهدت ما يلي:  1977-1974 *الفرتة الثانية
تدعيم عملية اإلصالح اليت شرع فيها  و  صدور املخطط الرابعي الثاين. -

 . 1971 سنة
 . 1978 بعث أول خريطة للتعليم اجلامعي  -
 ليت واجهتها.سياسة التوازن اجلهوي رغم العراقيل اسعي الدولة لتنفيذ  -

من    * املدى  قصري  التعليم  مشكلة 
لوزارة   خاضعة  غري  مؤسسات  قبل 
حدوث   إىل  أدى  الذي  التعليم 
فائض يف اإلطارات مما أدى بوزارة  

 .التعليم إىل إعادة النظر فيه

 (: 1989 -1980: )*املرحلة الثالثة

 (. 1984 -1980) األولصدور املخطط اخلماسي  -
 (. 1989 -1985) الثاينصدور املخطط اخلماسي  -
اجلامعي  - التعليم  خريطة  املتعلق ،  1984  وضع  قانون  اصدار  وكذا 

 ابلتخطيط لتدفقات الطلبة. 

م ال
تعلي

ال
 عايل

ئـر  
جلزا

ي ا
فــ

قلـة
ملست

ا
 

1
9
8
0

-
1
9
9
9

 



                                                                                  احلوكمة، التنمية املستدامة يف التعليم العايل اجلزائري  ،ثالثية: جودة خمرجات                الثالث     الفصل 
 

 
151 

  ، خاصة بعد اهنياروالسياسية يف البالد االقتصاديةبداية اإلصالحيات  -
 .1986أسعار البرتول يف سنة 

 . 1984 إنشاء املعاهد الوطنية للتعليم العايل -
 دارس الوطنية. اجلامعات واملزايدة عدد  -
 إحداث التغريات التنظيمية يف اجلامعة.   -
 التعليم قصري املدى. -

  ب الستيعانقص اهلياكل اجلامعية    *
للطلبة املتزايد  من    العدد  ابلرغم 

اجلامعية   املراكز  من  العديد  انشاء 
 واجلامعات.

املعتمدة  إلصالحات *  كثرة ا
والذي مل يضف أي حتسينات 

 لتعليم العايل.

 (:1999 -1990)املرحلة الرابعة: 
 .2000حبث خريطة التعليم اجلامعي لسنة    *
اتبعة لوزارة التعليم    كمؤسـسـات تعليم عايل  1992إنشـاء املراكز اجلامعية   *

 العايل.
 .1990( DEUA)ابلطور قصري املدى أي شهادة   االهتمام  *
 1995أفريل 08اجلامعية مبوجب املرســــوم الصــــادر  األكادميياتأتســــيس   *

 :وهم
 للشرق: قسنطينة.  األكادميية اجلهوية. 1
 . األكادميية اجلهوية للوسط: اجلزائر العاصمة.2
 . األكادميية اجلهوية للغرب: وهران.3
ــة  06إنشـــــــــــــــــــاء    * ــامعيـــ جـــ البواقي،  ومنهم    مراكز  أم  االغواط،  ــة،  : ورقلـــ

 وسعيدة.سكيكدة،  
جباية ، وحتويل املراكز اجلامعية يف كل من بسـكرة، بومرداسنشـاء جامعة  إ  *

 ومستغامن إىل جامعات.
 تنظيم اجلامعة يف شكل كليات.  ة* قرار إبعاد

 إنشاء ستة جذوع مشرتكة للحاصلني على شهادة البكالوراي اجلدد.  *
   يا،  جامع مركزا13جامعة و 17  يحيص التعليم العايلأصبح   1999حبلول *  

ومدرسة    امعهد 12معهد وطنيا للتعليم،   141دارس عليا لألساتذة،  م 06
 متخصصة.

إصالح اثين جذري لقطاع التعليم اجلامعي من خالل صدور قانون التوجيه   *
مادة موزعة على    65، والذي مشل على  1999/  27/01تعليم العايل لسنة  لل

يز على مبادئ العامة للتعليم سبعة أبواب، تناولت  على وجه اخلصوص الرتك
بطور  العايل  التكوين   ، التدرج وماالعايل  آليات    يه  التدرج،    االلتحاق بعد 

والتطوير العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  تعزيز    مبؤسسات  التكنولوجي، 
وحتفيز   ثقافة  وتطوير  الوطنية،   دعى  ، كما واالخرتاع  البتكاراالطاقات 

 مداخيل حتصل علمي طابع ذات وميةم ع كمؤسسة اجلامعة متكني بضرورة
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 )جامعات معه تتعامل الذي واحمليط االقتصادي، خدماهتا للقطاع من انجتة
 . للتعليم العايل( ومعاهد مدارس جامعية، مراكز كليات،: من مكونة

صدور القانون التوجيهي والربانمج اخلماسي حول البحث العلمي   *
بحث العلمي والتطوير ية اللرتق (2002 -1998) التكنولوجيوالتطوير 

 التكنولوجي.
كثرة القوانني واملراسيم اليت يف * 

الغالب تبقى نظرية مع سوء الفهم  
 والتطبيق. 

خيالية القرارات واليت جاءت  *
تعيشه  عكس الوضع الذي 

 اجلامعات اجلزائرية. 
 

 وتضم:  اىل يومنا هذا(:-2000) :املرحلة اخلامسة
  وصدور املرسوم التنفيذي رقم  1999 ليم العايلتعديل قانون التوجيه للتع *

املباشر   االستغاللالذي حيدد كيفية    25/07/2000  الصادر  196  -2000
 إليرادات املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقايف واملهين.

لتحل   14/01/2001  رإلغاء األكادمييات اجلهوية مبوجب املرسوم الصاد  *
 حملها الندوات اجلهوية. 

 .2004يف   LMDإصالحات التعليم اجلامعي أي نظام   *

املتضمن  31/05/2010 املؤرخ يف  167 القرار الوزاري رقم  صدور *
 أتسيس جلنة وطنية لتنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل والبحث العلمي

  : مبوجب املراسلة رقم اجلزائرية اجلامعات يف  اجلودة ضمان خالاي  إنشاء  *
 .2011فيفري 01 املؤرخة يف 138

مئة   :2018 اجلزائرية حسب إحصاء الوزارةم الشبكة اجلامعية ضت *
 (48)مؤسسة للتعليم العايل، موزعة على مثانية وأربعون  (106) وستة

 (13)عشرة   جامعة، ثالثة (50)م مخسون ضوالية عرب الرتاب الوطين. وت
ارس  دم( 10) وعشرةمدرسة وطنية عليا  (20) عشرون جامعيا، مركزا

 (2)عليا لألساتذة، وملحقتني   مدرسة (11)عشرة  ى عليا، إحد
 جامعيتني. 
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 من إجناز الباحثة ابالعتماد على:  :ملصدرا
دكتورا، ختصص أطروحة مقدمة لنيل شهادة  قاملة،    1945ماي  08اسة حالة جامعة  ر د،  على تنظيم وهيكلة اجلامعة اجلزائرية  اقتصاديةأتثي التغيات السوسيو  رفيق زراولة،    -1

 . 315-305 ص ص ، 2011،  غري منشورة، جامعة عنابة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية و وعلوم التسيري،  تسيري مؤسسات،

ة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب  ق، ور ابجلزائر طها االجتماعي قراءة نقدية يف جتربة نظام ل.م.د  دور إصالح التعليم العايل يف تقريب اجلامعة من حميرقية بن ميية،  و  ابتول قاسم  -2
 . 875  ، ص 2014 أفريل  3-1 يومي ،جامعة الزرقاء، األردن، الدويل الرابع لضمان جودة التعليم العايل

 .  62 ، سنة غري مذكورة، ص 02العدد، 09 جملد، Cerist  الصادرة من قبل ،RIST ، جملةةالتعليم اإللكرتوين ومستقبل اإلصالحات ابجلامعة اجلزائرينصر الدين غراف،  -3

ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل حول تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص،  ، حتليلية()دراسة  صالح التعليم العايل يف اجلزائرإواقع عمر بلخري،  -4
 .   3-2 ، ص ص  2012مارس 28-25ء التطبيقية، األردن ، أايمجامعة البلقا 

 . 356ص ،  2018مارس  اجلزائر،   للعلوم، جامعة اجللفة، العدد احلادي عشر،   ، جملة افاقسياسات التعليم العايل ومتطلبات التنمية املستدامة يف اجلزائرنوي طه حسني واخرون،    -5

 . 22-20 ص  ، 2012، 2012 -   1962سنة يف خدمة التنمية50عايل والبحث العلمي يف اجلزائر: يم الالتعللعايل والبحث العملي، اوزارة التعليم  -6

 . 153 ص  ،2014، اجلزائر، ديسمرب 04اجمللة اجلزائرية للمالية العامة، العدد  (،2014-1962) التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر  بركة الزين،و طاليب صالح الدين  -7

8-https://www.mesrs.dz/ar//universites   

https://www.mesrs.dz/ar/universites
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يالح اجلدول    ظما  وبعد    (01.03)رقم  من خالل  قبل  تطورات كبرية  شهد  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  أن 
ها تطويره ليتماشى  أكثر اإلصالحات كانت غداة االستقالل وكانت على فرتات متقاربة والغاية من  االستقالل، وأن 

يم العايل، وقصد الرفع من مسامهته يف حتقيق التنمية اجملتمعية،  مع التطورات احلاصلة يف البيئة الدولية يف جمال التعل
أخرى  إىل  سنة  من  ارتفاعا  عرفت  ومالية  مادية  إمكانيات  له  سنة    خصص  يف  قدرت     بـ   2017/2018حيث 

 ميزانية الدولة لنفس السنة.   من %  6.83 لما ميث أي دج 336.313 .878. 000
هدفت خمتلف اإلصالحات اليت مست قطاع التعليم العايل إىل الرفع من مستوى مسامهته يف التنمية الشاملة  

ما  ن  أال  تنمية وتطوير مناخ احلياة يف الدولة. إعن طريق تكوين رأس املال البشري ذو مؤهالت عالية تساعد يف  
كانت متسارعة ومتيزت بكثرة القوانني واليت مل يرتك الوقت الكايف ملعرفة مدى  ا  هن أ  اإلصالحاتتلك    ىعل  بيعا

دراج نظام ل.م.د كان بسرعة كبرية على مجيع إوكذا توجه اجلزائر حنو    جديد،فاعلية املخطط حىت يتم اصدار خمطط  
ن كل جامعة قامت بتطبيقه أ ث  الوقت الكايف ملعرفة جناعته يف جامعة ما حىت يتم تعميمه، حي  له  ات ومل مينحاجلامع

 . والتعامل معه حسب ظروفها 
الصادرة،  تطور التارخيي الذي مر به التعليم العايل يف اجلزائر وخمتلف اصالحاته وكذا القرارات  لل  تنابعد دراس

الوطن. يف هيكلة منظومة التعليم العايل، وزايدة يف عدد مؤسساته وكيفية توزيعها عرب ربوع    ثر كبريأكان هلا  اليت  
 (. 01.03)  حيث ميكن توضيح التوزيع القطري ملؤسسات التعليم العايل من خالل الشكل رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

راب ـتـالية للعرب الوحدات اجمل ةوطني املؤسسات اجلامعيـوت ركيز السكاينــالعالقة بني الت: (01.03)شكـل رقـم 
 الوطين

، ورقة مقدمة يف امللتقى الوطين األول حول تقوي دور اجلامعة دور خمرجات اجلامعة يف التنمية احمللية )اجلزائر منوذجا(عبد احلميد شوقي وصاحلي عبد احلفيظ،  املصــدر:
 .347، ص2010ماي  20جامعة زين عاشور ابجللفة، يوم اجلزائرية يف اإلستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، 

كيز  رــالت
 ـــ السكاين

ــــة ؤسساتــكز امل رــمت ــ  اجلامعيـ

 الشريــط الساحلي

 السهول واهلضاب العليا

 إقليــم الصحراء
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من الشمال    اجتهنامؤسسات التعليم العايل يتناقص كلما    انتشاريتبني أن  (  01.03)  رقممن خالل الشكل  
ايل لتوزيع مؤسسات التعليم  جم  لاختال  وجود  املالحظ على هذا التوزيع هو  حنو اجلنوب ومن الشرق حنو الغرب.

من   %13من سكان اجلزائر ينتشرون على    %95إذ    ، العايل، غري أن هذا التوزيع يتماشى وتوزيع الكثافة السكانية
واملس للبالد،  اإلمجالية  على    %5احة  ينتشرون  السكان  اإلمجالية    %87من  املساحة  وتضمن  الشبكة    م للبالد. 

 (1). 2018حسب احصائيات  مؤسسة للتعليم العايل (106)وستة   اجلامعية اجلزائرية مئة
     :مبادئ اجلامعة اجلزائرية 2.1.1

ونذكر   1971  املبادئ جلها كانت ضمن إصالحاتبعد االستقالل عملت الدولة على وضع جمموعة من  
 : ي ما يلمنها 

اجلامعي:    - التعليم  إىلدميقراطية  األخرية  هذه  من خالل  الدولة  الإاتح  سعت  الطلبة  ة  جلميع  املتكافئة  فرص 
وربط القطر   حسب كفاءته، بغض النظر عن مكانته االجتماعية من جهة،  لالثانوية كاجلزائريني الذين أهنوا دراستهم  

اجلزائري بشبكة واسعة من اجلامعات واملعاهد العليا، تتعدد معها مراكز توزيع التعليم والثقافة والتكنولوجيا يف كل  
بية الفقرية، حىت  ألبناء الفئات الشع  واالقتصادية  االجتماعيةمن جهة أخرى يف ظل توفري الرعاية  جهات الوطن  

 (2) من فرص التعليم اجلامعي، وتقدي رعاية خاصة للمتفوقني منهم.  االستفادةيتمكنوا من 
ة حتقق التكيف مع فقد استلزم تدخل الدولة على مستوى برامج التعليم، ومقرراته بطريق:  جزأرة سلك التعليم  -

ابلوظيفة التعليمية، لضمان   التحاق عدد كبري من اجلزائرينيإىل احلاجيات الوطنية من اإلطارات، وهي سياسة ترمي 
 (3) استخالف املتعاونني األجانب.

إن اجلامعة اليت كانت تقتصر قبل اإلصالح على استخدام لغة واحدة وهي الفرنسية يف مجيع   قضية التعريب:  -
ية، قد شهدت بعد اإلصالح حتوال  تصاصات ابستثناء اآلداب العربية وبعض االختصاصات يف العلوم االجتماعاالخ

كبريا حنو التعريب ومتثل ذلك يف االجراءين التاليني: تدريس العربية كلغة يف االختصاصات اليت تدرس ابللغة الفرنسية،  
دف من تعليم اللغة الوطنية ملن يتلقون تعليمهم أساسا بلغة إنشاء فروع تستعمل العربية يف التدريس. ولقد حدد اهل

 اجتاهني: إدماج هؤالء الطالب يف السياق العام لعملية التعريب، متكينهم من استخدام اللغة الوطنية بعد أجنبية يف
 (4) التخرج كأداة للعمل وخاصة بعد اتقان املصطلح الفين املرتبط ابملهنة.

 
(1): https://www.mesrs.dz/ar//universites ( 23.30) الساعة ، 07/2019/ 22، اتريخ التصفح . 

 . 315  مرجع سبق ذكره، ص  رفيق زراولة،: (2)

امللتقى الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي واالجتماعي: حتدايت وافاق،  ، ورقة حبثية مقدمة يف ل اإلصالح يف اجلزائر بعد االستقاللمراحقريود عمراوي، : (3)
 .  637 ص  ،2018نوفمرب12و11 يومي ، 3جامعة قسنطينة 

 . 354نوي طه حسني، مرجع سبق ذكره، ص : (4)

https://www.mesrs.dz/ar/universites
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التسجيل   مباشرة طغيان  االستقاللعرف التعليم اجلامعي يف اجلزائر بعد  عي:  التعليم اجلام  التكنولوجي يف  االجتاه  -
حيث عملت اجلزائر على    .يف الفروع اإلنسانية والعزوف عن الفروع العلمية والتكنولوجية وذلك ألسباب اترخيية

العناأل طريق  عن  وذلك  التعليمية  منظومتها  يف  العلمي  التكنولوجي  ابلتوجه  أييت:  خذ  مبا  ابلتعليم   تماماالهاية 
على   الدارسني  وتشجيع  فيه،  والتوسع  النظرية    االلتحاق التكنولوجي  الدراسة  بني  املزج  العليا،  ومعاهده  مبدارسه 

حبيث يكون الطالب قادرا على تطبيق النظرايت العلمية يف اجملاالت التطبيقية يف الصناعة    يف التعليم اجلامعيوالعملية  
 (1)  .وغريها الطب والزراعة و 

 : اجلامعة اجلزائريةوظائف  3.1.1
حصرها فيما لكي تؤدي الغاية اليت أنشأت من أجلها، ميكن  جمموعة من الوظائف متارس اجلامعة اجلزائرية

 يلي: 
من    ابحتياجاتهتعترب مهمة جدا ملا هلا من أمهية يف تكوين الرأمسال البشري للمجتمع، وإمداده  وظيفية التعليم:    -
على تنمية وتطوير براجمها    اجلامعاتواإلطارات الالزمة لتنميته وترقيته يف مجيع اجملاالت، لذلك تعمل    كفاءاتال

لة إليها، وينقسم وكني من أهم الوظائف املويعترب تكوين الطلبة للحصول على شهادة عليا يف ختصص مع  التعليمية.
 (2)  مرحلة ما بعد التدرج.  ، حلة التدرجمسار التعليم العايل يف اجلزائر إىل مرحلتني مها: مر 

 الوظائف  جانب  إىل أساسية كوظيفة العلمي ابلبحث القيام العايل التعليم لقطاع يسند :  وظيفة البحث العلمي  -
 بشأن  احلقائق تقصي أجل  من الباحث هبا يقوم منظمة فكرية عملية أنه على العلمي البحث يعرف  حيث ،األخرى
 صاحلة نتائج  ىلإو  للعالج مالئمة حلول  إىل الوصول بغية منظمة، علمية طريقة إبتباع معينة مشكلة أو مسألة

 لدوره ابلنظر والتخلف التقدم بني الفاصل احلد العلمي البحث اعتبار ميكن مث  ومن املماثلة، املشاكل على للتعميم
 على وقدرته فعال،الو  كفء لا بشريال  الامل رأس تكوين يف ومسامهته وتطوره،  به  االهتمام ومدى اجملتمع يف

 التنمية حيقق مبا اجملاالت مجيع يف اجملتمع ملشاكل حلول إبجياد الكفيلة املتاحة للموارد الرشيد  العقالين االستخدام
 (3) .املنشودة املستدامة

م  التعليمؤسسة    ابعتبار أن حيث ال تقل هذه الوظيفة أمهية عن الوظيفتني السابقتني،    وظيفة التنمية اجملتمعية:  -
من هذا اجملتمع، وهو الذي أوجدها خلدمته وترقيته، وال ميكن هلا أتدية دورها ما مل تكن ملتزمة  أال يتجز  العايل جزءً 

 
 . 317ره، ص مرجع سبق ذك رفيق زراولة، :(1)

، ورقة مقدمة يف امللتقى الوطين األوىل حول تقوي دور اجلامعة اجلزائرية يف  العايل يف اجلزائر وإدارة اجلودة الشاملة كمدخل جلودة خمرجاتهالتعليم مداح،    خلضرو  علي عبد هللا  :(2)
 . 98 ص ص  ،2010 ماي 20ر ابجللفة، يوم تطلعات التنمية احمللية، جامعة زاين عاشو  ومواكبةملتطلبات سوق الشغل  االستجابة

العايل وحتدايت التنمية املستدامة  حيولة اميان،  و   الصادق  بوشنافة:  (3) العلمية ،2012-1962حالة اجلزائرالتعليم  ،  11، اجمللدجامعة حيي فارس،  جملة البحوث والدراسات 
 . 238، ص 2017جوان 30 ، اجلزائر،املدية ،01العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
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للمجتمع هي توعية وتثقيف أفراده من خالل   اجلامعاتومن أوجه اخلدمات اليت تقدمها    بقضااي اجملتمع ومتطلباته.
 (1)  .ظمهانتالتظاهرات العلمية والثقافية اليت 

 :LMDاصالحات التعليم العايل يف اجلزائر وتبين نظام  2.1

خالل إصدار قوانني ومراسيم لضمان فعاليته وجناحه،    الكالسيكي منرغم اإلصالحات اليت مست النظام  
ليت وا، املقدمة لتكويناتوا والعلمي البيداغوجي اختالالت على الصعيد منه. فظهرتإال أنه مل حيقق اهلدف املنتظر 

 بضرورة إصالحه أو تبين نظام جديد للتعليم العايل الذي يتالءم مع التغريات الدولية احلاصلة. دعت 
 : اختالالت النظام الكالسيكي ودوافع إصالحه 1 .12.

عرفت منظومة التعليم العايل يف اجلزائر العديد من االختالالت فمنها املتعلقة ابملؤسسات يف حد ذاهتا ومنها  
ابجلوانب البيداغوجية وكذا العملية املرتبطة بعروض التكوين املطروحة، وميكن حصر أهم هذه االختالالت   قما يتعل

 يف أربعة أسباب جوهرية متمثلة فيما يلي:
وهنا مت االعتماد على نظام توجيهي مركزي غري مرن والذي يقود إىل   جانب توجيه الطلبة وتدرجهم الدراسي:  -

سلبا على مردودية النظام التعليمي املنتهج بسبب النسب  سوتطلعات الطالب، مما انعك  مءمسالك تكوينية ال تتال
العالية للتسرب من جانب، وكذا طول مدة التكوين اليت يقضيها الطالب يف اجلامعة من جانب آخر، هذا ابإلضافة  

ق. ابإلضافة إىل التوجيه املبكر  إىل اعتماد نظام التدرج واالنتقال السنوي وإعادة توجيه الطالب يف حالة اإلخفا 
بداية من السنة األوىل يف اجلامعة، ورغم أنه يستند للرغبات املعرب عنها   ن للطالب حنو التخصص والذي عادة ما يكو 

فيها إال عرب إعادة التوجيه أو   ةغري أنه يعد يف غالب األحيان توجيها غري انضج حنو فروع معينة وبطريقة ال رجع
لى شهادة بكالوراي جديدة من جهة، وضغط احلجم الساعي للحصص الدراسية املقررة للطالب،  إعادة احلصول ع

سلبا على الوقت املخصص للتكوين الفردي والتحصيل املعريف، كما متيز   رحيث يتوجب عليه املواظبة عليها ما يؤث
 وامتحاانت  شاملة، تحاانتما  املدة، متوسطة امتحاانت (االمتحاانت  تعدد خالل من ومثبط، ثقيل تقييم ظامبن

 (2) ( من جهة أخرى.استدراكية

 

 
 . 99مرجع سبق ذكره، ص  خلضر مداح،و عبد هللا   يعل :(1)

 انظر كال من  :(2)

  واخلاص،عمل يف قطاع العام  حول: تكامل خمرجات التعليم مع سوق ال  الثالث   ، ورقة حبثبة مقدمة يف املؤمتر الدويلالعايل يف اجلزائر ورهاانت اجلودة   التعليم   نظام  الوايف الطيب،  -
 .  4-3ص ص  ،2014ماي1-  فريلا28 أايماألردن، جامعة البلقاء التطبيقية واكادميية جلوان، 

دور اجلامعة  ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين األول حول: تقوي  للمواءمة بني سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل  ابألداء التدريب املوجه  كري قاسم،  و عدمان مريزق  -
   .23ص ، 2010ماي20يومي   اجلزائر،جامعة زاين عاشور اجللفة،  اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية،
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هيكلة معقدة وال توفر مقروئية واضحة، وطور قصري املدى يتميز جباذبية قليلة   جانب هيكلة وتسيي التعليم:  -
   التكوين ذاوغري قادرة لالستجابة بفعالية لألهداف اليت سطرت له بسبب الغموض الذي ميز النصوص املنظمة هل 

كانة املمنوحة له، فضال عن احنسار فرص التشغيل خلرجي هذا التكوين يف غياب تعبري واضح عن االحتياجات  املو 
 من الطالب ميكن ال الذي الشيءمن قبل القطاعات املستعملة، غياب شبه اتم للمعايري نتج عنه انغالق الفروع، 

 .نفقي فرع يف منغلقا بقاءه بل  التحويل حالة يف أخر مسلك  يف منها واالستفادة املكتسبة املعارف على احلفاظ
 (1)  .وكذا نقص الرشادة للنشاط البيداغوجي بسب التأثري السليب على الزمن املخصص للعملية التعليمية

ملتطلبات   بالقول عنها أهنا ال تستجي ن: توافر تكوينات أقل ما ميكالتكوين وسوق العمل  جانب املواءمة بني -
 (2)  ها السوسيو اقتصادي.اجلامعة اجلزائرية عن حميط سوق العمل وعزل 

التدرج بسبب غياب التناغم بني البحث   داملردودية الضعيفة للتكوين خاصة يف دراسات ما بع  جانب التأطي:  -
ني على تطوير اهليئة التدريسية ابجلامعة اجلزائرية. ومغادرة األساتذة الباحث  اوالتكوين يف أغلب األحيان مما أثر سلب

والتطور العلمي، وذلك بسبب غياب قانون  للجامعة اجلزائرية جتاه دول أخرى أكثر توفريا ملزااي الرفاه االجتماعي  
   (3)  ي حمفز للباحث اجلزائري.أساس

جملاهبة كل االختالالت السابقة أمال يف حتقيق اجلودة يف التعليم العايل، شرعت اجلامعة اجلزائرية يف اصالح  
 (4)  ليمية ابلقيام مبايلي:منظومتها التع

 ضمان تكوين نوعي يتكفل بتلبية الطلب االجتماعي يف جمال االلتحاق ابلتعليم العايل؛  -
حتقيق أتثري متبادل فعلي مع احمليط االجتماعي واالقتصادي، وذلك عن طريق تطوير كل التفاعالت املمكنة بني  -

 رجات التعليم العايل وسوق العمل واملهن؛ غم بني خمحدوث تنا ساجلامعة والعامل الذي حييط هبا، ما يعك
من خالل تطابق التكوين العاملي على مستوى تشجيع تنويع التعاون الدويل وفق السبل واألشكال املتاحة وذلك  -

   اجلامعة اجلزائرية ومنظومة التعليم العايل العاملية.

 وكذلك أيضا: 
 ت والرغبة يف تطبيق ما توصل  عايري العاملية لتحقيق جودة التعليم العايل،زايدة درجة استقاللية اجلامعات، واعتماد امل  -

 
   . 23ص  مرجع سبق كره، كري قاسم،و عدمان مريزق   :(1)

 . 357-356 خرون، مرجع سيق ذكره، ص ص آ نوي طه حسني و  :(2)

 : متوفر على املوقع وثيقة  ،10  ص  ، 7200 جوانإصالحات التعليم العايل لتعليم العايل والبحث العلمي اجلزائري، وزارة ا :(3)
b8c4fdb46e4-8c56-1314-b2c0-2.../375cef7f-https://www.mesrs.dz/documents/...2007  (07/2018/  23)التصفح اتريخ  

 . 22.30الساعة
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر السنوي الرابع ملنظمة العربية لضمان اجلودة يف  كاساس لتحقيق اجلودة يف اجلامعة اجلزائرية  LMDنظام التعليم اجلديد    تطبيقالوايف الطيب،    :(4)

 . 120ص  ،2012سبتمرب 03-02  مصر، يومي القاهرة، ،العربية  الدول جامعة ،األكادمييرتكة لضمان جودة واالعتماد ش املالتعليم آليات التوافق واملعايري

https://www.mesrs.dz/documents/...2007-2.../375cef7f-b2c0-4131-8c56-b8c4fdb46e4
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 (1)  أوضاع اجلامعة بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة؛ إليه األحباث البيداغوجية احلديثة لتحسني
 (2) رين.، وتكوين األساتذة واملؤط م مع احلاجيات التعليمية اجلديدةءنشاء اهلياكل القاعدية وجتهيزها مبا يتالإ -

 كل تلك االختالالت اليت مر هبا النظام الكالسيكي كان دافعا إىل ضرورة إصالحه ملواكبة التطورات احلاصلة
 .LMDمن خالل تبين نظام جديد أال هو نظام 

 LMD نظرة حول إصالح اجلامعة اجلزائرية من خالل تطبيق نظام 12.2.
صادي واالجتماعي.  لية احتياجات كل من احمليطني االقتابحليوية واحلداثة، ويليب بكل فعا  LMDيتسم نظام  

 وهذا كان اخليار الذي تبنته اجلامعة اجلزائرية لتطوير وإصالح تعليمها العايل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
، ورقة  جلزائرا–يف اجلامعة اجلزائرية:دراة استطالعية لعينة من طلبة ل.م.د يف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي جبامعة ابتنة  LMDمسامهة لتقييم نظاممقري،  ةزكي :(1)

 . 03ص  ،2011ماي12-10يومي جامعة الزرقاء، األردن،  حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل لضمان جودة التعليم العايل،

ث لضمان جودة التعليم العايل، جامعة ، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثالحالة اجلزائر   -دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة التعليم العايل   مراد،انصر  :  (2)
   .42 ص ، 2013افريل4-2 الزيتونة، األردن، أايم
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 ثة ابالعتماد على:الباح إجنازمن  املصـدر:
اجلامعات العربية التحدايت واآلفاق »، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العريب األول بعنوان LMDوعلوم التسيي يف إطار نظام  االقتصاديةالتجربة اجلزائرية إلصالح مناهج العلوم صاحل صاحلي،  -1

 .773 ص، 7200 ديسمرب 31 -9 ، مدينة الرابط ابململكة املغربية،«املستقبلية
ملتطلبات  االستجابة، ورقة مقدمة يف امللتقى األول، تقوي اجلامعة اجلزائرية يف «يف اجلزائر LMDدراسة حتليلية دوافع نظام »التكوين اجلامعي ومتطلبات التنمية احمللية هارون أمساء، وسعدو عادل  -2

 .139 -138، ص ص 2010ماي  20جللفة، يوم سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، جامعة زين عاشور اب
 .9، ص2004، جانفي«ملف إصالح التعليم العايل»وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  -3

، 2008البيداغوجيا، جامعة بسكرة، نوفمرببع حول ، ورقة مقدمة يف امللتقى الوطين الراLMDاجلامعي يف ظل نظام  بيئة التدريسمعايي نظم اجلودة وأتثياهتا على وسيلة بن عمر، وإبراهيم الظاهر  -4
 .30ص
خمرجات  تكامل الثالث حول: الدويل، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر دور اإلصالحات اجلامعية يف اجلزائر نظام ل.م.د يف حتسني التنسيق بني خمرجات التعليم العايل وسوق العملكمال،  شريط -5

 .2 ، ص2014ماي  1-أفريل 28، أايم جامعة البلقاء التطبيقية واكادميية جلوان، األردن خلاص،لعام واالتعليم مع سوق العمل يف القطاع ا

، 2015وان ج ورقلة، اجلزائر، ،13العدد ة،ورقل ي مرابحجامعة قاصد ة والقانون،س، جملة دفاتر السياحتدايت و واقع :اجلزائر يف الشغل سوق و العايل التعليم إصالح سياسات عائشة، إيدار -6
 .118ص

 LMD نظام(: نظرة حول إصالح اجلامعة اجلزائرية من خالل تطبيق 02.03شكـــل رقــم )

 دواعـــي إصـــالح التعليـــم اجلامعـــي

ــــــرعـــــة الــــيت صــــاحبت م التحــــوالت العميقــــة واملتســــا• وجة ـ
 العوملة اليت اجتاحت املعمورة.

ــــــــالت• كـــــــري الفركيز أكثـــــــر علـــــــى االســـــــتثمار يف رأمســـــــال ـ
ــــــــــيات الســــــــــاحة والبشــــــــــري ــــــــــأقلم مــــــــــع متغ ، قصــــــــــد الت

 راهنة.ـــاالقتصادية ال
ــــة إىل • ــــى االســــتجابة بفعالي ــــايل عل ــــدرة التكــــوين الع عــــدم ق

ــــيت فرضــــها التطــــور املت ع وغــــي املســــبوق راســــــالتحــــدايت ال
 .يف عدة جماالت

ـــة  الظروف اخلارجيـــ
ــــاب التطــــا•  ــــات اجملتمــــع غي ــــيم العــــايل ومتطلب ــــني مضــــامني التعل بق ب

 وأسواق التشغيل.
 رة البطالة.ـــزلة اجلامعة عن حميطها وهذا ما يعكس ظاهــع•
ـــــــة يف النظـــــــام الكالســـــــيكي ذو الت• ـــــــاب املرون ــــــــنقـــــــص أو غي وجه ـ
 ركزي.ــامل
 التشغيل. واإلمكانيات وفرصعدم وضوح القانون اخلاص •
ــــــ• ــــــة غــــــي مع ــــــدى الوظيــــــف  رتفإصــــــدار شــــــهادات جامعي ــــــا ل هب

 ".DEUA" العمومي

ـــة  الظروف الداخليــ

 LMDتطبيق نظام  ظهور أو       أدى إىل 

ــــاصر رمسلـــةــال املوضوعيـــة ـــ  عنــ
LMD 

فلسفة التكوين ضمن نظام 
LMD  تضع يف احلسبان

ت سوق املالئمة لواقع ومتطلبا

ـــــادة ــ  الليسانس شه
ــــدة   سنوات 03مـ

 

 الطور األول ليسانس مهــين ليسانس أكــاديـمي

ـــــادة ــ  املاسرت شه
ـــدة سنتني  مـ

 

 الطور الثاين ماسرت مهــين أكــاديـميماسرت 

الوحدات الدراسية املكتسبة اليت 
صل فيها الطالب على املعدل وال حي

 ا حىت إذا حول إىل جامعة أخرى. يعيده
 

ــــة رــاحل كي ميكن الطالب من التسجيل  رــنظام ح كيـ
 .LMD ى تعتمد على رـيف أي جامعة أخ

 

ـــادة دكت ــ ـــ ــ  وراهــشه
ــــدة   سنوات 03مـ

 

 الطور الثالث
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ف الداخلية  أن نظام ل.م.د كان اخليار املتاح ملواجهة العديد من الظرو  (02.03)رقم من الشكل  ظما يالح
 مرحلتني:  ىل إهو نظام ينقسم واخلارجية احمليطة ابلتعليم العايل اجلزائري، و 

شهادة و ،  ( بنوعيها األكادميي واملهينسنوات03  امدهت)الليسانس    تني: شهادةضم شهادترج والذي  دمرحلة الت  -
 بنوعيها املهين واألكادميي.  (نيسنت امدهت)املاسرت 

الدراسات فيما بعد التدرج للحصول على شهادة   امل املاسرت األكادميي إمتامح حليسم التدرج:  دمرحلة ما بع-
التدرج ألنه موجه    دحلامل املاسرت املهين إمتام التعليم يف مرحلة ما بع  حسنوات(، فحني ال يسم03)مدهتا  الدكتوراه

بينها ث عناصر متكاملة فيما  تندرج فيها تفاعل ثال  ةبتوليفة خاص LMD نظامويتميز  لعملي.  حنو اجلانب املهين ا
   لتحقيق الغاية منه.

    :LMDنظام أهداف تطبيق  23..1

 (1) :إىل حتقيق مجلة من األهداف واملتمثلة فيما يلي LMD تطبيق نظامتسعى اجلامعات من خالل 
فروض إىل من املسار امل  ابالنتقالمساره واملشاركة يف فهم تكوينه، حيث أنه يسمح    اختيارمساعدة الطالب يف    -
تبدو فيه ذاتيته وهذا ما يساعده على التكوين الفردي حيث تكون الفرق البيداغوجية مبثابة    ذيسار احليوي، الامل

والتوجيه والدعم البيداغوجية   االستقبالرتكيز على آليات  الوكذا    دعم ودليل ونصيحة ترافقه طيلة مساره التكويين.
 ؛ للطلبة 

امج التكوينية )من خالل مراجعة الربامج وتنويع وتعديل ن اجلامعي وذلك بتحديث الرب إعطاء حيوية وفعالية للتكوي  -
إرساء  أن    يالعمل. أاملسالك أثناء الدراسة يف جماالت التكوين( لتكون نوعية ومنظمة ومالئمة ملتطلبات سوق  

يشمل   جامعة  مشروع  وإعداد  مرن  تكوين  املستو احمل  االنشغاالتنظام  على  والعاملية  العلمياالقتصاديى  لية   ، 
 ؛ والثقايف واالجتماعي

ضمان  الاجلامعة بيداغوجيا مع    استقالليةترقية  ، و لتكون جامعة حيوية وعصرية  والتحامهاتعبئة كل األسرة اجلامعية    -
 ؛ املستمر هلا ولرباجمها 

 ؛رجهتسهيل معادلة الشهادات لتسيري حركية الطلبة داخل الوطن وخا -
تشجيع وتنويع التعاون الدويل يف اجلوانب  وتنميته و جي قصد تطوير البحث العلمي  العامل اخلار اجلامعة على  انفتاح    -

  البيداغوجية والتقنية.

 (2)  كما أنه يهدف أيضا إىل:

 
   . 140هارون أمساء، مرجع سبق ذكره، ص و  سعدو عادل :(1)

 . 4-3 شريط كمال، مرجع سبق ذكره، ص ص  :(2)
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 املواءمة بني متطلبات التعليم العايل واملتطلبات الضرورية لضمان تكوين نوعي؛ -
التعلتقاسم    - النظام  املتعلقة بتعميم  الراميةالتجارب  وحتديد اإلجراءات  وتقييمه  املرافقة   يمي  إىل ترسيخ وتدعيم 

 البيداغوجية كآلية لـتأمني ضمان اجلودة؛ 
 إقامة ارتباط وثيق بني اجلامعة واحمليط االجتماعي واالقتصادي عن طريق تطوير كل التفاعالت املمكنة بينهما؛ -
األفضل  - والرقي هب  حتقيق  اجلزائرية  للجامعة  املتقدم واألحسن  الدول  اجلامعات يف  إىل مصاف  وتكييفها مع  ا  ة 

 التطورات واملستجدات العاملية. 
 : LMDتطبيق نظاملاإلجراءات الالزمة  14.2.

عترب فعالة لضمان تطبيقه وجناعته موضحة يف  ىل جمموعة من العناصر الضرورية واليت تإ  LMDحيتاج نظام  
 . ( 03.03الشكل رقم )
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إىل توفري جمموعة من اإلجراءات اليت    حيتاج  LMD  أن تطبيق نظام  يتضح  (03.03)من خالل الشكل رقم  
تعد الركيزة األساسية لضمان جناعته، واليت تتمثل يف: املوارد البشرية الالزمة من أجل القيام ابلعمليات التحسسية  
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ستعانة ابألساتذة األجانب واللذين هلم خربة ومعرفة حول هلذا النظام، حتسني وتطوير أداء األساتذة ابإلضافة إىل اال
النظام لشرحه أكثر وأن يكون واقعي وعلمي بعيدا على املصطلحات النظرية، مع هتيئة وتسيري النظم اجلامعية    هذا

ب توفر إال أنه يتطل  موفقا لألساليب احلديثة كإدارة اجلودة الشاملة، اهليكلة، واهلندرة وغريها. كل ذلك يعترب مه
 .أطوارها التعليمية مع توفري كافة الوسائل البيداغوجية والبحثيةام جدا وهو توافق املنظومة الرتبوية يف كافة عنصر ه

واليت كان هلا دور فعال يف تطبيقه وابلرغم من    LMD  نظامكل اإلجراءات املبذولة لتطبيق  توفر  ابلرغم من  
من   العديد LMDه تطبيق نظام  ن ذلك مل يكن كافيا حيث واجأ  الإ،  حمتوى كل عنصر ومضمونه الفعال واهلادف
 . ألجلهنشأ أ الذيالصعوابت اليت حالت دون حتقيق املسعى 

 :LMD تطبيق نظام صعوابت 15.2.

 تقوي  من انطالقا يبىن   مل اإلصالح هذا أن  اجلزائر، يف د.م .ل نظام حول لدراساتمن ا العديد أظهرت
  ذلك  ويتضح اجلامعة، ملستقبل واسعة رؤية ضمن وال اجلزائرية، اجلامعة منها تعاين اليت واألزمات للمشكالتدقيق 

 :أييت فيما
 قبل اجلامعي  القطاع يف الفاعلني استشارة يتم ومل إعداده، عند داخلها من انبعا اجلزائرية اجلامعة إصالح يكن مل -

 جاء بل واقعه، حبقيقة  والعارفني اجلامعي للتعليم اسيةاألس  الركيزة يعتربون  والذين وطلبة، وابحثني أساتذة من تطبيقه
 الذي الوقت يف ،(1) والبيداغوجي العلمي على واإلداري السياسي أسبقية واضحة بصورة تعكس ،فوقية قرارات وفق

 أطراف قبل من بتطبيقه وليس ،بتطبيقه ستقوم اليت املؤسسات  أصحاب قبل من مبنيا الناجح اإلصالح فيه يكون 
 لذلك إجناحه، ال منبد ستعيقه فإهنا  اجلامعة، أمور يف غريها أو مثال الدولة تدخلت ما إذا ألنه عنها، خارجية

 دون  املنشودة األهداف به حيققون   مبا ريس،دوالت للبحث حيتاجونه ما كل اجلامعيني للفاعلني تقدم أن  عليها وجب
 (2) اجلزائرية؛  اإلصالحات عن غاب ما وهو ،هتديد

 ومعمق دقيق تقييم إحداث قبل التعميم يف سرعة وجودو  جهة، من اجلزائر  يف القصرية النظام بريجت مرحلة  -
 من السياسي االرجتال إىل قرباأل التعميم عملية طابعها يف كانت واليت  ،من جهة أخرى  املدى القصرية للتجربة
 ،اجلامعة   يف العاملني جل لدى  التطبيق يف ضبابية النظام شهد كما .واسع  إعالمي غياب مع ،املبنية العلمية اخلطوة

 (3) التعليمية؛  والوحدات كاألرصدة اإلصالح يتضمنها اليت املعايريتطبيق  يف تذبذاب جند كما
 

 . 228، ص 2007جوان سطيف، اجلزائر، ،  5عددال حممد ملني دابغني،جامعة   ،ماعيةاالجت والعلوم اآلداب جملة ،اجلزائر  يف الرشيد واحلكم اجلامعي التعليم :بوقشور حممد: (1)

  ، اجلزائر  ،عنابة   ،47دخمتار، العدجامعة ابخي    جملة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،،  مشكالت اجلامعة اجلزائرية يف ظل نظام ل.م.درمضان كربوش،  و حليمة خليفي  :  (2)
 . 46ص  ،2016سبتمرب

 التعليم  إصالحات "ورقة حبثية مقدمة يف اليوم الدراسي حول:،  العريب جبامعة البويرة أمنوذجا  اللغة واالدبتطبيق نظام ل.م.د يف اجلامعة اجلزائرية: قسم  حفيظة حيياوي،    :(3)
 . 92- 90ص ص  ،2014 افريل22 يوماجلزائر،  البويرة،آكلي حمند اوحلاج،  جامعة ،"واآلفاق  الراهن العام: والتعليم العايل
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انعدام القوانني اخلاصة هبذا النظام، خلق نوعا من الضبابية لدى مؤسسة الوظيف العمومي، جنم عنه عدة مشاكل    -
 (1) مقارنة بشهادات النظام التعليمي القدي؛يف قبول الشهادات اخلاصة به، 

العلمية املسايرة للتطور احلاصل نقص املرافق البيداغوجية واملخابر، قاعات املطالعة، املكتبات املتخصصة والكتب    -
 الوقت املمنوح له بشكل عقالين يف هذا اإلطار، وكذا قلة االعالم يف  لالطالب ال يستعم  ليف جمال التعليم، مما جيع

شيئا عنه وعن مستقبلهم التعليمي مما دفعهم إىل  ن األوساط الطالبية جعل الطلبة املسجلني يف هذا النظام ال يعرفو 
النفور والعزوف عنه هذا من جهة، وقلة التأطري مع انعدام شبه كلي لدور االستاذ الوصي، مما جيعل هذا النظام غري  

 (2)  التكوين النوعي من جهة أخرى.قادر على حتقيق الطموحات املرجوة منه وخاصة 
قلة فاعليتها، فإن كان اهلدف من اصالح اهلياكل القاعدية يف اجلامعة اجلزائرية، فإن   كثافة اهلياكل البيداغوجية مع-

القسم   رئيس  من  بيداغوجي مكون  على هيكل  القسم  األقسام حيث يشمل  تنظيم  بريوقراطية  من  زاد  قد  ذلك 
الت فرق  رؤساء  الشعب ومساعديه،  مسؤويل  البيداغوجية،  جلان  البيداغوجية،  الفرق  رؤساء  مسؤويل كوين،   ،

. هذه الكثافة من املناصب نتج عنها تداخل يف الصالحيات وعدم وضوح يف املسؤوليات وكذا  التخصصات.... إخل 
 (3)  عدم رغبة األساتذة يف مشاركتهم يف تسري اجلانب التكويين للقسم.

تطورا كبريا يف املؤشرات  ، إال أن يف مرحلة تطبيقه عرفت  LMDتواجه تطبيق نظام    ابلرغم من الصعوابت اليت
الكمية للتعليم العايل يف اجلزائر مقارنة ابلنظام الكالسيكي، وسنحاول من خالل العنصر املوايل دراسة املؤشرات 

 الكمية لتطور التعليم العايل يف اجلزائر. 
  العايل يف اجلزائر املؤشرات الكمية حول تطور التعليم 3.1

تطور التدفقات    ،العناصر التالية ابلرتتيب: التطور الكمي ملؤسسات التعليم العايليف هذا اجلزء دراسة  سنتناول  
اجلزائرية  الطالبية، املتخرجني للجامعة  اجلامعيني،  ،تطور حجم  التأطري،    تطور تعداد األساتذة  تطور تطور معدل 

 . حصيلة البحث العلمي
 :(2017/2018-1998/1999) التعليم العايلور الكمي ملؤسسات تطال 1.3.1

شهد عدد اجلامعات ارتفاعا المتصاص العدد املتزايد للطالب وذلك تبعا للسياسة املتبعة من قبل الدولة  
نهم يف فتح العديد من اجلامعات واملراكز اجلامعية وذلك لتسهيل التعليم العايل للطلبة والعمل على تقريب اجلامعة م

 
 . 92-90ص ص  ،مرجع سبق ذكره حفيظة حيياوي،  :(1)

 العام: والتعليم العايل التعليم إصالحات "ورقة حبثية مقدمة يف اليوم الدراسي حول: ،اجلزائر يف د.م.ل  ونظام العايل التعليم إصالح تواجه وعقبات حتدايت :توايت  القادر عبد :(2)
 . 63- 62ص ص  ، 2014 افريل22 يوماجلزائر،  البويرة،اوحلاج، آكلي حمند  جامعة ،"واآلفاق  الراهن

 . 25 ص  ، 2015  أكتوبر ،اجلزائر ،08، العدد03جامعة اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للسياسات العامة، نظام ل.م.د غي اجلزائر بني دافعية التغيي وآليات التطبيق قاسم ميلود، : (3)
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ونظ اإلمكان.  قبل  قد  العايل  التعليم  الكمي ملؤسسات  التطور  إحصائيات حول  على  احلصول  لصعوبة    1998را 
 .  2017/2018إىل غاية  1998/1999اعتمدان على الفرتة من 

  ( 2017/2018-1998/1999): التطور الكمي ملؤسسات التعليم العايل خالل الفرتة (02.03رقـــم )جــدول  

 اجلامعة  السنوات 
مركز  
 جامعي 

املدرسة العليا  
 لألساتذة

املدرسة العليا  
 للتعليم التقين 

املدرسة 
 الوطنية العليا

املدرسة 
 التحضرية 

 اجملموع 

1998/1999 17 13 6 3 1 12 52 

1999/2000 17 13 6 3 1 12 52 

2000/2001 17 13 6 3 1 12 52 

2001/2002 25 14 2 3 1 10 55 

2002/2003 25 14 2 3 1 10 55 

2003/2004 26 13 2 3 1 10 55 

2004/2005 26 13 2 3 1 10 55 

2005/2006 26 13 2 3 1 10 55 

2006/2007 26 16 2 3 1 9 57 

2007/2008 26 16 2 3 1 9 57 

2008/2009 33 12 2 3 1 9 60 

2009/2010 35 13 3 2 14 4 71 

2010/2011 35 14 3 2 14 9 77 

2011/2012 43 7 4 2 15 9 80 

2012/2013 47 9 4 1 17 9 87 

2013/2014 47 10 4 1 17 9 88 

2014/2015 48 10 6 1 20 12 97 

2015/2016 50 13 10 1 20 12 106 

2016/2017 50 13 11 - 31 1 106 

2017/2018 50 13 11 - 31 1 106 

 :عداد الباحثة ابالعتماد علىإمن : املصدر
 . 18، ص2000،لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 31رقم ، 2000شرة، ن2001ابألرقام، نتائج لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 23 ، ص 2005، صائيات، اجلزائرلديوان الوطين لإلح، 34رقم ،  2005شرة، ن 2003ابألرقام، نتائجلديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 24ص، 2009، الوطين لإلحصائيات، اجلزائر الديوان ، 39رقم ، 2009، نشرة2008- 2006الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -
 . 30ص ، 2016ئيات، اجلزائر،الديوان الوطين لإلحصا ،46رقم ، 2016، نشرة2015-2013الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج-
 . 30 ، ص 2017الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،، 47رقم  ،2017نشرة  ،2016 - 2014الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -

 . 26، ص2018ئيات، اجلزائر، الديوان الوطين لإلحصا، 48، رقم 2018نشرة  ،2017- 2015الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -

خرى حيث ألمن سنة    مؤسسات التعليم العايل تطور كبري يف عدد   ( 02.03)دول رقم اجلالحظ من خالل  ي
، وميكن 2.03أي مبضاعف قدره    ، 106  ـب  2018  يف سنة  لتصبح  1998/1999  يف سنة  مؤسسة تعليمية  52كانت  

جامعية يف كل   ز، وسعى الدولة إىل فتح جامعات أو مراك عتطور امليزانية اليت خصصت هلذا القطا   ارجاع ذلك إىل
 والية الستيعاب العدد املتزايد للطلبة بسبب ارتفاع نسبة النجاح يف شهادة البكالوراي يف السنوات األخرية. 
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 : (2017/2018-1962/1963) التدفقات الطالبية الكلية تطور 2.3.1

تطو  اجلزائرية  امللتحقني ابجلامعة  ملحوظا منذ  لقد شهد عدد  احملاوالت  االستقالل را  من خالل  وذلك   ،
لتكوين   الدولة  بعاملبذولة من قبل  ما  التدرج أو  التدرج، كما هو موضح يف   دأكرب عدد من اإلطارات سواء يف 

ــم اجلدول    . ( 03.03)  رقـ

 الفرتة  خالل تطور التدفقات الطالبية يف اجلامعة اجلزائرية : ( 03.03)  رقـــمجــدول 
(1962/1963- 2018/2017 ) 

 املضاعف  بعد التدرج فيماالتدفقات الطالبية  املضاعف  التدفقات الطالبية يف التدرج السنة
1962/1963 2725 - 156 - 

1964/1965 5425 1,99 211 1.35 

1966/1967 7478 1,38 286 1,36 

1968/1969 9794 1,31 289 1,01 

1969/1970 12243 1.25 317 1.09 

1970/1971 19311 1,97 423 1,46 

1972/1973 26074 1,35 1048 2,47 

1974/1975 35739 1,37 1400 1,34 

1976/1977 50097 1,40 2310 1,65 

1978/1979 51510 1,03 3231 1,40 

1979/1980 57445 1.11 3965 1.22 

1980/1981 66064 1,28 5229 1,62 

1982/1983 90145 1,36 5722 1,09 

1984/1985 103223 1,15 8597 1,50 

1986/1987 143293 1,39 11407 1,33 

1988/1989 166717 1,16 13400 1,17 

1989/1990 181350 1.08 13967 1.04 

1990/1991 197560 1,18 14853 1,11 

1992/1993 243397 1,23 13942 0,94 

1994/1995 238427 0,98 23374 1,67 

1995/1996 252504 1,06 20173 0,86 

1996/1997 285554 0,84 16941 0,93 

1997/1998 339518 1,34 18126 0,90 

1998/1999 372647 1,30 19225 1,13 

1999/2000 407995 1,10 20846 1,08 

2000/0120 466084 1,14 22533 1,08 

2001/0220 486563 1,17 26060 1,15 

2002/2003 589993 1,08 26579 1,02 

2003/2004 622980 1,06 30221 1,14 

2004/2005 721833 1,16 33630 1,11 

2005/2006 743054 1,03 37787 1,12 

2006/2007 820644 1,10 43458 1,15 

2007/2008 952067 1,16 48764 1,12 

2008/2009 1048899 1,10 54924 1,12 

2009/2010 1034313 0,98 58924 1,07 

2010/2011 1077945 1.04 60617 1.02 

2011/2012 1090592 1.01 64212 1.05 

2012/2013 1124434 1.03 67671 1.05 

2013/2014 1119515 0.99 70734 1.04 
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2014/2015 1165040 1.04 76510 1.08 

2015/2016 1315744 1.12 76961 1.00 

2016/2017 1356081 1.03 76202 0.99 

2018/2017 1447064 - 76921 - 

 الباحثة ابالعتماد على: عداد  ن إ : ماملصـدر
 . 322 رفيق زراولة، مرجع سبق ذكره، ص  -
، ، يف جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري : عرض جتربة اجلزائر التنميةأتمالت حول تطور التعليم العايل يف الوطن العريب ومدى مسامهته يف عملية حممود بوسنة،  -
 . 12-11ص ، ص  2000 اجلزائر، ،، قسنطينة13عدد ال
 . 17، ص2000،لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 31رقم ، 2000ة، نشر 2001ابألرقام، نتائج لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 23  ، ص2005، لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 34رقم ، 2005ة، نشر 2003 ابألرقام، نتائجلديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 24ص،  2009، الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر  ،39رقم ، 2009، نشرة2008-2006 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -
 . 30 ص،  2016  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، ،46رقم ، 2016، نشرة2015 - 2013 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج-
 . 30 ، ص 2017 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،، 47رقم ، 2017نشرة   ،2016 - 2014 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -

 . 26 ، ص 2018 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،، 48، رقم 2018نشرة ،2017- 2015 الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج --
 . 114 ص  ،2012الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،، 2011 -1962 الديوان الوطين لإلحصائيات، حوصلة إحصائية -

السابق إىل   البياانت من اجلدول  اجلزائرية   وضح ي  منحىن بياين،نرتجم  اجلامعة  الطالبية يف  التدفقات  تطور 
األمحر التدفقات الطالبية يف التدرج، واللون  ألزرق ميثل  حبيث اللون ا،  (2018/2017  -1962/1963)  خالل الفرتة

 التدفقات الطالبية فيما بعد التدرج. 

 

 

 

 

 

 
على الكلية   أن حجم التدفقات الطالبية  (04.03)رقم    والشكل   (03.03)رقم    نستنتج من خالل قراءة اجلدول

لتدرج أو مرحلة ما بعد التدرج خاصة بعد مؤسسات التعليم العايل عرف تزايدا مستمرا سواء تعلق األمر يف مرحلة ا
حيث انتقل من  ،  عداد كبرية من الطلبةأعلى استقطاب    اجلامعاتوالذي ساعد العديد من    LMD  ادراج نظام

، مرة  531.03 أي تضاعف مبعدل قدره 2017/2018 لسنة اطالب  1447064ىل إ 2004/2005لسنة  اطالب 721833
للطلب االجتماعي على التكوين العايل، زايدة النمـو الدميوغرايف وحتـسني تمرة  املس  التزايدوميكن إرجاع ذلك إىل  

 (03.03)املصدر: من إعداد الباحثة بناء على معطيات جــدول رقـــم 
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تطور التدفقات الطالبية يف اجلامعة اجلزائرية خالل الفرتة(: 04.03)شكل رقـــم 
(1962/1963-2018/2017)

التدفقات الطالبية في التدرج التدفقات الطالبية فيما بعد التدرج
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وتطلع الطالب  ارتفاع نسب النجاح يف شهادة البكالوراي    مستـوى املعيشـة، إضافة إىل مبدأ تعميم التعليم ودميقراطيته،
  يقدر عددهااجلامعية اليت    ؤسساتد املىل إمتام التعليم العايل للحصول على مناصب عمل مضمونة، وكذا تزايد عدإ
 . 2017/2018 ة لسنةيمؤسسة جامع 106ـ ب

  حيث  LMD نظامخاصة بعد تطبيق  اأما فيما يتعلق مبستوى ما بعد التدرج، فقد شهد أيضا تطورا مستمر 
من لسنة   33630انتقل  بلغ      2004/2005طالبا  االرتفاع حىت  أي  ،  2017/2018  طالبا سنة 76921ليتزايد يف 

 ، وميكن ارجاع  ذلك إىل فتح الوزارة ملناصب كثرية يف الدكتوراه.مرة 493.08 قدره ف مبعدلتضاع
 ( 2016/2017-1962/1963) اجلزائريةجلامعة ا يف اخلرجنيعدد تطور  3.3.1

رجني من اجلامعة اجلزائرية  خلعلى زايدة عدد ا انعكسبعد التدرج    زايدة عدد الطلبة يف مستوى التدرج وما
عدم .  2016/2017  إىل غاية   1962/1963  حيث كانت فرتة الدراسة هلم من (،  04.03)  رقمها اجلدول  كما يوضح

الوطين   صدر عن الديوان خر تقرير  آن  أ، حيث  حوهلا  توفر االحصائيات  راجع إىل عدم  2017/2018  ىلإالتطرق  
 . 2016/2017يف  توقفلإلحصاء 

 ( 2016/2017-1962/1963)خالل الفرتة  اجلزائرية معةجلايف ارجني  خلا عدد تطور : (04.03) رقـــمجــدول 

 السنة جمموع املتخرجني املضاعف   السنة جمموع املتخرجني املضاعف 

1.27 25582 1990/1991  - 93 1962/1963 

1.10 28182 1991/1992  1.93 180 1963/1964 

1.04 29336 1992/1993  1.92 179 1964/1965 

1.00 29341 1993/1994  1.08 195 1965/1966 

1.08 31970 1994/1995  1.11 378 1966/1967 

1.11 35671 1995/1996  1.73 654 1967/1968 

1.04 37323 1996/1997  1.10 724 1968/1969 

1.05 39521 1997/1998  1.12 817 1969/1970 

1.12 44531 1998/1999  3.29 1244 1970/1971 

1.18 52804 1999/2000  1.36 1703 1971/1972 

1.23 65192 2000/2001  1.38 2355 1972/1973 

1.11 72737 2001/2002  1.18 2786 1973/1974 

1.07 77972 2002/2003  2.29 2844 1974/1975 

1.17 91828 2003/2004  1.63 4661 1975/1976 

1.05 107515 2004/2005  1.90 5410 1976/1977 

1.07 112932 2005/2006  1.12 6046 1977/1978 

1.20 121905 2006/2007  1.15 6963 1978/1979 

1.02 146889 2007/2008  1.07 7477 1979/1980 

1.33 150014 2008/2009  1.04 7800 1980/1981 

1.23 199767 2009/2010  1.22 9584 1981/1982 

0.94 246743 2010/2011  1.06 10237 1982/1983 

1.23 233879 2011/2012  1.14 11713 1983/1984 

0.94 288602 2012/2013  1.20 14097 1984/1985 

1.14 271430 2013/2014  1.18 16645 1985/1986 
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(2016/2017-1962/1963)تطور عدد اخلرجني للجامعة اجلزائرية : (05.03)شكل رقم 

جمموع املتخرجني

 (04.03)املصدر: من إعداد الباحثة بناء على معطيات جــدول رقـــم 

0.93 311976 2014/2015  1.08 18110 1986/1987 

1.03 292683 2015/2016  2.14 20493 1987/1988 

- 303100 2016/2017  1.11 22917 1988/1989 

 عداد الباحثة ابالعتماد على: إ: من  صدرامل
 . 322رفيق زراولة، مرجع سبق ذكره، ص  -
،  جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، يف أتمالت حول تطور التعليم العايل يف الوطن العريب ومدى مسامهته يف عملية التنمية: عرض جتربة اجلزائرحممود بوسنة،  -

 . 12-11، ص ص2000 اجلزائر، ،، قسنطينة13عدد 
 . 17، ص2000،لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 31رقم ، 2000شرة، ن2001ابألرقام، نتائج لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 23 ، ص 2005، لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 34رقم ،  2005شرة، ن 2003ابألرقام، نتائجلديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 24ص، 2009، الوطين لإلحصائيات، اجلزائر الديوان ، 39رقم ، 2009، نشرة2008- 2006الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -
 . 30ص ، 2016الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، ،46رقم ، 2016، نشرة2015-2013الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج-
 . 30 ، ص 2017الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،، 47رقم  ،2017نشرة  ،2016 - 2014الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -

 . 26، ص2018الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، ، 48، رقم 2018نشرة  ،2017- 2015الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -
 . 114 ص  ،2012لإلحصائيات، اجلزائر،الديوان الوطين ، 2011-1962الديوان الوطين لإلحصائيات، حوصلة إحصائية  -

خالل    جلامعة اجلزائريةيف ا رجني  خلا   عددتطور    وضحي  منحىن بيايننرتجم البياانت من اجلدول السابق إىل  
 ممثلة ابللون األمحر. ، (2016/2017-1962/1963) الفرتة

      

 

 

 

 

 

أن عدد اخلرجني يف اجلامعة اجلزائرية   ( 05.03)رقم    والشكل   (04.03)رقم    نستنتج من خالل قراءة اجلدول
  ويرجع ذلك  ،3.52  أي مبضاعف قدره  ،2016/2017طالبا سنة   303100إىل    1962/1963  سنة  اطالب  93  منتزايد  ي

 . (03.03) رقـــميف اجلدول  إليهمرة لطلبة يف التدرج ومابعد التدرج كما مت اإلشال الكبري إىل التزايد
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 ( 2018/2017 -1962/1963) : هيئة التدريس ابجلامعة اجلزائرية خالل الفرتة حجمتطور  4.3.1
شهد   اجلدول    سالتدري  هيئة  حجملقد  يوضحه  هذا كما  يومنا  اىل  االستقالل  منذ  ملحوظا    رقمتطورا 

(05.03 ) . 
 جلامعة اجلزائرية خالل الفرتة تدريس ابهيئة ال حجم  : تطور(05.03) رقـــمجــدول 

 (1962/1963- 2018/2017 ) 
 املضاعف  عدد هيئة التدريس  السنة  املضاعف  عدد هيئة التدريس  السنة

1962/1963 298 -  2001/2002 19275 1.22 

1969/1970 842 2.83  2002/2003 20769 1.17 

1974/1975 4041 4.80  2003/2004 22650 1.09 

1979/1980 6207 1.53  2004/2005 25229 1.11 

1984/1985 10560 1.70  2005/2006 27067 1.07 

1989/1990 14536 1.38  2006/2007 29062 1.07 

1990/1991 15171 1.04  2007/2008 31703 1.09 

1991/1992 14494 0.95  2008/2009 34470 1.08 

1992/1993 14350 0.99  2009/2010 37688 1.09 

1993/1994 15980 1.11  2010/2011 40140 1.06 

1994/1995 14593 1.003  2011/2012 51832 1.29 

1995/1996 14427 0.98  2012/2013 52903 1.02 

1996/1997 14581 1.00  2013/2014 53457 1.01 

1997/1998 15801 1.08  2014/2015 55906 1.04 

1998/1999 16260 1.02  2015/2016 57729 1.03 

1999/2000 17387 1.06  2016/2017 59468 1.03 

2000/2001 14780 0.85  2017/2018 61825 - 

 ابالعتماد على:من اعداد الباحثة املصدر: 
 . 322 رفيق زراولة، مرجع سبق ذكره، ص  -
، يف جملة العلوم اإلنسانية، جامعة التنمية: عرض جتربة اجلزائر أتمالت حول تطور التعليم العايل يف الوطن العريب ومدى مسامهته يف عملية  حممود بوسنة،    -

 . 12-11، ص ص 2000 اجلزائر،  ،، قسنطينة 13عدد ، منتوري
 . 17، ص2000،لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 31رقم ، 2000ة، نشر 2001ابألرقام، نتائج لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ا -
 . 23  ، ص2005، لديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 34رقم ، 2005ة، نشر 2003 ابألرقام، نتائجئيات، اجلزائر لديوان الوطين لإلحصا ا -
 . 24ص، 2009،  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ، 39رقم ،  2009، نشرة2008-2006  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج -
 . 30  ص،  2016  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،   ، 46رقم  ،  2016، نشرة2015  - 2013  اجلزائر ابألرقام نتائج  الديوان الوطين لإلحصائيات،-
 .30  ،ص 2017  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،،  47رقم  ، 2017نشرة    ،2016  - 2014  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام نتائج  -

 .26  ، ص2018  الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،،  48، رقم  2018نشرة  ،2017-2015  ئجات، اجلزائر ابألرقام نتاالديوان الوطين لإلحصائي   -
 . 114 ص  ،2012الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر،، 2011 -1962 الديوان الوطين لإلحصائيات، حوصلة إحصائية -

هيئة التدريس ابجلامعة اجلزائرية خالل    حجمتطور    وضحي  منحىن بيايننرتجم البياانت من اجلدول السابق إىل  
 ممثلة ابللون األزرق. ،  (2018/2017 -1962/1963) الفرتة
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تطور وزايدة  بدوره    شهد  عدد هيئة التدريس  أن (  06.03)رقم    والشكل  (05.03)  اجلدول رقم  ستنتج من قراءةيُ 

للموسم   أستاذ  61825إىل    LMDاذا لريتفع بعد تبين نظام  ستأ  20769  بـ   2003/ 2002 يبلغ عدد األساتذة يف  حيث
قامت هبا    2.97  أي مبضاعف قدره ،  2017/2018الدراسي   اليت  التوظيف  ارجاع ذلك إىل سياسات  مرة، وميكن 

مؤسسات التعليم العايل بتطبيق الدولة لسياسة اجلزارة حيث بدأ عدد األساتذة األجانب يف االخنفاض وعوضوا هبيئة 
سلسة  تدري وتلتها  جديدة.  وجامعات  معاهد  فتح  وكذا  جهة  من  الطلبة  من  الكبرية  األعداد  لتغطية  أخرى  س 

. كما أن جودة عضو هيئة التدريس ترتبط من من جهة أخرى  LMDالحات الكثرية وأخريها تطبيق نظام  اإلص
 لمية. يوضح توزيع حجم هيئة التدريس حسب الدرجة الع (06.03)حيث النوعية، واجلدول رقم 

 الفرتة  خالليف اجلامعة اجلزائرية    حجم هيئة التدريس حسب الرتب تطور :(06.03) رقـــمجــدول 
(1962/1963- 2015/2014 ) 

 عدد األساتذة  السنة
 الرتب 

 معيد أستاذ مساعد ومكلف ابلدروس  أستاذ حماضر  أستاذ التعليم العايل 
1962/1963 298 66 156 74 145 

1970/1971 697 54 119 96 428 

1974/1975 4041 180 333 708 2820 

1980/1981 7058 349 616 2886 3227 

1984/1985 10560 491 703 4924 4442 

1990/1991 15171 636 907 9309 4319 

1994/1995 14593 658 742 10426 2767 

2000/2001 17780 1126 1582 13144 1928 

2006/2007 29062 2192 3013 23034 823 

2010/2011 40140 3186 7652 28728 520 

2012/2013 48398 4396 9087 34479 436 

2013/2014 51299 4979 10536 35412 372 

2014/2015 53622 5346 12310 35663 303 

 ، جملة ميالف للبحوث والدراسات،  منظومة البحث العلمي والتطور التكنولوجي يف اجلزائر: الوضع الراهن وإسرتاتيجيات التطويرزموري كمال، مرداوي كمال،   :املصـدر
 . 633، ص 2017، املركز اجلامعي ميلة، جوان05، العدد03اجمللد
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-1963/1962)تطور حجم هيئة التدريس ابجلامعة اجلزائرية خالل الفرتة (: 06.03)شكل رقـــم 

2018/2017)

عدد هيئة التدريس

 (05.03)احثة بناء على معطيات جــدول رقـــم املصدر: من إعداد الب
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  ، خالل الفرتة لتدريس حسب الرتبأعضاء هيئة اأن تطور حجم  (  06.03)  اجلدول رقم  ستنتج من قراءةيُ 
مرة، وكذا يف    179.94شهد تزايدا مستمرا، يف جمموعه االمجايل الذي تضاعف بـ:    (1962/1963-2014/2015)

تلف الرتب، حيث يبني اجلدول زايدة مستمرة يف كل الرتب العلمية، ماعدا رتبة أستاذ معيد الذي بدأ حجمها خم
 . 2006/2007 يف االخنفاض منذ سنة

  من  %9.97مثلت رتبة أستاذ التعليم العايل نسبة    2014/2015أما من حيث اهليكلة، فنالحظ أنه يف سنة  
من جمموع األساتذة، يف حني سجلت أعلى   %22.96جمموع األساتذة، بينما بلغت نسبة األساتذة احملاضرين:   

 . (%66.51)نسبة لدى األساتذة املساعدين واملكلفني ابلدروس 
املتعلقة هبيكلة حجم األس  الكمية  املؤشرات  التعليم    2014/2015اتذة يف سنة  تدل هذه  أن نسبة أساتذة 

العايل واألساتذة احملاضرين مازالت منخفضة مقارنة ابلفئات األخرى، األمر الذي من شأنه التأثري سلبيا على جودة  
 العملية التكوينية والبحثية يف اجلامعة اجلزائرية. 

 : ( 2018/2017 -1962/1963)مؤشر التأطي يف اجلامعة اجلزائرية تطور  5.3.1
تطور   رقم  اجلدول  الفرتة  (  07.03)يوضح  خالل  اجلزائرية  اجلامعة  يف  التأطري    - 1962/1963)مؤشر 

2018/2017) 

 تطور مؤشر التأطي يف اجلامعة اجلزائرية خالل الفرتة: (07.03)جــدول رقـــم 
 (1962/1963- 2017/2018 ) 

 مؤشر التأطي السنة  مؤشر التأطي السنة
1969/1970 14.91  2002/2003 29.68 

1974/1975 9.19  2003/2004 28.83 

1979/1980 9.89  2004/2005 29.94 

1984/1985 10.58  2005/2006 28.84 

1989/1990 13.43  2006/2007 29.73 

1990/1991 14  2007/2008 31.56 

1992/1993 17.93  2008/2009 32.02 

1994/1995 17.94  2009/2010 29 

1995/1996 18.90  2011/2012 28.36 

1996/1997 20.74  2012/2013 22.27 

1997/1998 22.63 2013/2014 22.53 

1998/1999 24.10 2014/2015 22.26 

1999/2000 24.66 2015/2016 22.20 

2000/2001 33.05 2016/2017 24.08 

2001/2002 26.59 2016/2018 24.64 

ــم اجل من إعداد الباحثة بناء على معطيات املصدر:  ــم واجل  ،(03.03)ــدول رقـ  ( 05.03)ــدول رقـ

أن هناك تفاوت يف تطور مؤشر التأطري اجلامعي والذي قسم إىل   (07.03)  ستنتج من قراءة اجلدول رقميُ 
 فرتتني: 

، مما يدل على أن مؤشر  طالبا لكل أستاذ  15ومتيزت أبن مؤشر التأطري مل يتجاوز  1991-1969الفرتة األوىل من  -
 العدد القليل للطلبة يف التدرج ومابعد  ألنه يقارب مؤشر التأطري الدويل، ولعل سبب ذلك هو  التأطري كان أفضل،
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 التدرج. 
 ختللته فرتة شهدت اخنفاضا يف املعدل،  واليت عرفت ارتفاعا سنواي يف معدل التأطري ،  2018-1992الفرتة الثانية من  -

ليعاود االرتفاع من جديد، ويرجع ذلك إىل   ،2015/2016إىل غاية سنة    2011/2012وهي الفرتة املمتدة من سنة  
العدد اهلائل للطلبة يف التدرج ومابعد التدرج وذلك بسبب نسب النجاح املرتفعة يف شهادة البكالوراي، يف املقابل  

 عرفت عملية توظيف األساتذة اخنفاضا ملحوظا. 
طالبا   15ة بعيد كل البعد عن املؤشر العاملي للتأطري وهو  يأيضا أن مؤشر التأطري يف اجلامعة اجلزائر   ظما يالح

أنه يف آخر سنة بلغ   العملية    24لكل أستاذ، ومثال عن ذلك  األمر ينقص من جودة  طالبا لكل أستاذ، وهذا 
 عليم العايل يف اجلزائر. التعليمية مما يبقي مسألة التأطري كأحد أهم التحدايت اليت تواجه الت

 تطور حصيلة البحث العلمي: 6.3.1
 العلمي والبحث العايل التعليم وزارة استحداث مع اجلزائرية اجلامعات يف العلمي البحث انطالقة بدأت

 بناء إعادة يقرتح الذي  (1973-1970) األول  الرابعي املخطط إطار يف اجلامعة شهدته الذي واإلصالح 1970  سنة
 .أبعادها مبختلف التنمية يف وتساهم العلمي التطور اكبو ت جامعة

 2012: سنة إىل 1962 سنة من اجلزائر يف العلمي للبحث واملؤسسايت القانوين التطور 1.6.3.1
 بعد للجزائر ابلنسبة  أولوية صبغة ذات مهمة للجامعة  اإلداري التسيري وكذا  والتأطري التعليم ضمان  اعترب

 النشاط لبعث فردية حماوالت كانت  وقد  اجلامعات، يف العلمي البحث آفاق تعليق مت  فقد لذلك  االستقالل،
-اجلزائري الربوتوكول إطار يف وفرنسا اجلزائر بني العلمي التعاون  بعدها ليتم ،  1964سنة من  بدءً  اجلامعة  يف البحثي

يف  الفرتة   الباحثني عدد بلغو بتمويل مشرتك،    (1971-1968)والذي مدته أربع سنوات   1968 مارس 16 يف لفرنسيا
 والبحث العايل التعليم وزارة استحداثمع    ولكن اجلامعات، يف ينشطون  164 منهم ابحث 215(  1968-1969)

واليت ترمي إىل إدماجه يف نشاطات التعليم العايل.  كما مت  العلمي البحث لتنظيم القرارات من مجلة اختاذ مت  العلمي
الوطين العلمي واملخطط    1971سنة    (CNR)للبحث    أيضا أتسيس اجمللس  البحث  الذي يتوىل حتديد توجهات 

 مهمتها  واليت كانت 1973 جويلية21في  (ONRS)الوطين للبحث، ابإلضافة إىل املنظمة الوطنية للبحث العلمي 
  2012-1962  سنة من اجلزائر يف العلمي للبحث املؤسسايت التطور  توضيح ميكنو   ( 1) .العلميتنفيذ مشاريع البحث  

 . (08.03) رقم  اجلدول خالل من

 
  الشلف، اجلزائر،   ،15العدد    ،12اجمللد  ، جملة اقتصادايت مشال افريقيا،العلمي يف اجلامعات اجلزائرية: الواقع ومقرتحات التطوير   البحثعرايب احلاج،    مداحو   فالح كرمية:  (1)

 . 209 ، ص 2016 جوان 09
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 2012-1962 سنة  من اجلزائر يف العلمي للبحث املؤسسايت التطور: ( 08.03)  رقـــمجــدول 
 اتريخ احلل اجلهة الوصية  اتريخ االنشاء املؤسسة 

 1968 - 1963 جملس البحث العلمي 

 1971 - 1968 هيئة التعاون العلمي 

 1973 - 1971 مي اجمللس املوقت للبحث العل

 1983 وزارة التعليم العايل  1973 املنظمة الوطنية للبحث العلمي 

 1986 رائسة اجلمهورية  1982 حمافظة الطاقات املتجددة 

 1986 األوىل  الوزارة 1984 ث العلمي والتقينححمافظة الب

 1990 رائسة اجلمهورية  1986 احملافظة العليا للبحث 

 1991 الوزارة االوىل  1990 كنولوجيا لتوا املنتدبة للبحث  الوزارة

 1991 الوزارة االوىل  1991 الوزارة املنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة

 1992 وزارة اجلامعات 1991 أمانة الدولة للبحث 

 1993 وزارة الرتبة الوطنية 1992 أمانة الدولة 

 1994 الوطنية وزارة الرتبة 1993 ابجلامعات والبحث الوزارة املنتدبة املكلفة 

الوزارة املنتدبة لدى وزراة التعليم العايل والبحث  
 2012 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  2000 العلمي املكلف ابلبحث العلمي 

 2012 والبحث العلمي وزارة التعليم العايل  2008 املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 املطبوعات  ديوان ،2012-1962التنمية  خدمة يف سنة 50 :اجلزائر يف العلمي والبحث العايل  التعليم العلمي، والبحث عايلل ا التعليم وزارة :املصدر
 . 89ص ، 2012 اجلزائر، عكنون، بن اجلامعية،

اجلزائرية ابلبحث العلمي وذلك إبنشائها للعديد من  اهتمام الدولة  (  08.03)  اجلدول رقم  خاللمن  نالحظ  
هات احلديثة واإلصالحات اليت قامت هبا ت اليت تعىن به وتضمن ممارسته يف كل فرتة معينة حسب التوجاملؤسسا 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 خمابر البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر: 2.6.3.1
 . (09.03)كما يوضحه اجلدول رقم سامهت تلك التطورات يف ازدايد عدد املخابر العلمية من سنة إىل أخرى  

تطور عدد املخابر املعتمدة واملنجزة يف مؤسسات التعليم العايل   : (0390.) جدول رقم
2000-2018  

 السنة عدد املخابر العلمية 
269 2000 

140 2001 

80 2002 

55 2003 

17 2005 

26 2006 

22 2007 
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16 2008 

45 2009 

62 2010 

132 2011 

258 2012 

162 2013 

57 2014 

90 2015 

7 2016 

1 2017 

89 2018 

 المجموع  1528

    http://dalilab.dgrsdt.dz/site/index.php?option=4 :املصدر

ث العلمي من سنة إىل أخرى تطورا ملحوظ يف عدد خمابر البح(  09.03)  الحظ من خالل اجلدول رقمي
كبرية  ت العايل لرقي ابلبحث العلمي، حيث أهنا قدمت تسهيال بفعل السياسة املنتهجة من قبل وزارة التعليم  وذلك

 . لفتح املخابر اجلامعية 
من خالل االطالع على الواثئق املتعلقة بتوزيع املخابر فقد احتلت كل من جامعة عنابة وتلمسان املرتبة 

تفاوت يف عدد املخابر على مستوى جند أيضا    خمرب.  71خمرب تليها قسنطينة بـ    76عدد املخابر قدر بـ    األوىل يف
نه يوجد أيضا تفاوت بني اجلامعات يف الشمال  أاجلنوب، كما    لواقعة يف الشمال واجلامعات الواقعة يفااجلامعات  

الداخلية  واملناطق  الساحل  واعلى  احلداثة  عامل  إىل  ذلك  ويرجع  والسماح  ،  اجلامعات،  نشأت  يف  لبعض  لقدم 
 األرضية املناسبة لذلك، ابإلضافة إىل غلق بعض املخابر بعد القيام بعملية التقييم هلا اجلامعات بفتح املخابر لتوفري

 يف بعض اجلامعات بسبب عدم احرتامها للشروط املوضوعة من قبل الوزارة الوصية. 
البحوث وهذا ما انعكس  وى اجلامعات كان حافز لألساتذة إلجنازإن التطور الذي عرفته املخابر على مست

 دد املنشورات العلمية. على ع
 النشر العلمي: 3.6.3.1

 احملكمة الدولية العلمية اجملالت يف  املنشورات عدد على تعتمد مؤشرات بواسطة العلمي اإلنتاج قياس يتم
  .االخرتاع براءات عدد إىل ابإلضافة مية،عل ال املقاالت عليها حتصل اليت االستشهادات وعدد والكتب،

  قامت  الصدد هذا البيداغوجي ويف الدعم  وسائل أهم من اجلامعي الكتاب  يعد : والكتب العلمية املنشورات -
 يف عنوان  5158 نشر وقد  اجلزائر،  يف العايل التعليم ليدعم اجلامعية املطبوعات ديوان  بتأسيس 1973 سنة  يف اجلزائر
بلغتحي،  تقريبا اتالتخصص مجيع  الدقيقة العلوم يفو    55%واإلنسانية  االجتماعية العلوم يف املنشورات ث 

http://dalilab.dgrsdt.dz/site/index.php?option=4
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من 13 %  واحلياة الطبيعة علوم ويف % 32  والتكنولوجية رصيده  اجلامعية  للمطبوعات  الوطين  الديوان  ويثري   ،
 ( 1) عن مئة عنوان. دما يزياملنشورات بطبع  ما يزيد عن املئة مؤلف جديد سنواي، ابإلضافة إىل إعادة طبع 

وابلنظر إىل التطور والتوسع اهلائل الذي شهدته اخلريطة اجلامعية على املستوى الوطين، ويف إطار التقريب بني  
الكتاب اجلامعي والطالب واألستاذ، فإن الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية قد طور شبكته للتوزيع حيث انتقل 

 مها يف احلرم اجلامعي. معظ  2012 مكتبة سنة 50إىل مكتبات يف السبعينات  03من 
 

 

 .62ص  ،مرجع سبق ذكره ،2012-1962خدمة التنمية  يف سنة 50 اجلزائر يف العلمي والبحث العايل التعليم العلمي، والبحث  العايل التعليم وزارة :(1)
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ل تطور إنتاج الكتاب اجلامعي على أساس احلجم خال( 07.03)شكل رقم 
2011-1975الفرتة 

معدل انتاج الكتاب حسب الحجم

خدمة التنمية  يف سنة 50 :اجلزائر يف العلمي والبحث العايل التعليم العلمي، البحثو العايل التعليم وزارة :املصدر
 .63-62ص ص  ،2012 اجلزائر، عكنون، بن اجلامعية، املطبوعات ديوان ،1962-2012
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تطور إنتاج الكتاب اجلامعي على أساس العناوين( 08.03)شكل رقم 
2011-1975خالل الفرتة 

معدل انتاج الكتاب حسب العناوين

خدمة التنمية  يف سنة 50 :اجلزائر يف العلمي والبحث العايل التعليم العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة :املصدر
 .63-62ص ص  ،2012 اجلزائر، عكنون، بن اجلامعية، املطبوعات ديوان ،1962-2012
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 نالحظ ما يلي:  (08.03)و  (07.03)من خالل الشكلني رقم 
اخنفاض مث ارتفاع ليعاود االخنفاض    امن فرتة إىل أخرى ميزهنتاج الكتاب اجلامعي على أساس احلجم  إتطور  - 

وهو ارتفاع كبريا جدا ويرجع  ،  1981سنة    كتااب  1566360ىل  إلريتفع    1975سنة    كتااب  14300حيث بلغ  جمددا،  
ه االرتفاعات اليت بينىل السياسة اليت تبنتها اجلزائر يف إطار تعريب الكتب خاصة بعد االستقالل وهذا ما تإذلك  

 . كتاب  7223743 ـواليت قدرت ب 1993تاب على أساس احلجم لتبلغ ذروهتا سنة نتاج الكإاستمرت يف 
نتاج  إرية  تخر عرف ارتفاعا ولكن ليس بنفس و نتاج الكتاب على حسب العناوين هو اآلإطور  ما فيما يتعلق بتأ- 

، ويواصل 1981سنة  عنواان    53  د إىلفيما بع  لريتفع،  1975  كتب سنة  6الكتاب على أساس احلجم، حيث بلغ  
 . عنواان 1137 بـ 2011مرور السنوات، ليبلغ ذروته سنة املفتوحة مع  التخصصاتتنوع  بسبب االرتفاع

 املنشورات العلمية:  -
 . (10.03)من سنة إىل أخرى كما هي موضحة يف اجلدول رقم  اتعرفت املنشورات العلمية تطور  

 2014-2005اجلزائرتطور عدد املنشورات العلمية يف  (:10.03) جدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة 
 نالنشر لكل مليون ساك

2008 2014 

عدد 
 58 37 2302 2081 1842 1758 1658 1597 1339 1190 977 795 املنشورات 

Source : UNESCO Science Rapport : Towards 2030,Unescopublishing,paris,2016,p778. 

 
يث بلغت  تزايد يف عدد املنشورات العلمية من سنة إىل أخرى ح   (10.03)  دول رقمجالحظ من خالل  ي

، وذلك راجع للسياسة البحثية اليت اعتمدهتا 2014منشورا يف سنة    2302  ، لرتتفع إىل2005منشورا يف سنة    795
املخابر  وازدايد  توفر  ظل  للقيام ابلبحوث، خاصة يف  الالزمة  األموال  توفري  وكذا  البحثي،  القطاع  لتحفيز  الوزارة 

مليون سنة    58إىل    2008مليون سنة    37لمية لكل مليون ساكن من  البحثية. كما يوجد تطور يف عدد املنشورات الع
 ذا التطور يبقى ضعيف جدا.، وه2012

أكثر حول نوع تلك املنشورات العلمية، ومعدل اإلحالة اخلاص هبا ومرتبتها العاملية وذلك    لتقدي توضيح
 . (0311.مت إدراج اجلدول رقم )  SCImago حسب إحصائيات جمموعة البحث

 

 
  SCImago  :  ، واسرتجاعها من خالل تقنيات التبصر.  ترجع هلم مهمة حتليل املعلومات، متثليها  هي جمموعة حبث اتبعة للمجلس األعلى لألحباث العلمية جبامعة غرانطة االسبانية

العلمية، والذي ميثل إنشاء    بتطوير أطلس املشاريع  Sclmago     مت جمموعة قا  (Sclmago Journal & Country Rank)ومن خالل البوابة االلكرتونية اخلاصة هبا  
نها )ميكن القيام ابملقارنة بيم دول املختارة أو دول املنطقة الواحدة كالتايل: أورواب الغربية،  دولة عرب العامل ويسنح إبحداث مقارانت بي  238نظام معلومات يتضمن اإلنتاج العلمي لـ  

مع التابعة جمل   Scopusيات  فريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الالتينية، الشرق األوسط، املنطقة األسيوية، منطقة احمليط اهلندي(، وذلك اعتمادا على قاعدة املعط أورواب الشرقية، ا
Elsevier    لمي واليت تعكس صورة الدول املتقدمة. ، كما أن هذه املقارانت تكون بناء على جمموعة من املؤشرات اخلاصة ابإلنتاج الع1996وابتداء من سنة 
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أن هناك تطور يف عدد املنشورات من سنة إىل أخرى حيث قدر بـ     ( 11.03)  من اجلدول رقم   ظما يالح
، أما عدد املنشورات املستخدمة يف املقاالت واجملاالت  2019منشور سنة  8459لريتفع إىل  2000منشور سنة 545

على أمهية تلك املشورات وأهنا استخدمت مرة على    لا ما يدخمتلفة قيال عن عدد املشورات لنفس املدة ، وهذ
ة مع املؤشرين  األقل، أما فيما يتعلق مبؤشر االحاالت فنجده  منخفض مث مرتفع ليعاود االخنفاض من جديد ابملقارن

 االخرين، ويرجع ذلك إىل التوجه حنو البحوث التطبيقية على حساب البحوث النظرية اليت من شأهنا أن تنخفض
 على التصنيف العاملي للجزائر يف جمال البحث العلمي.  رمن معدل اإلحالة ما يؤث

 :االخرتاع براءات -
 2018-2011تطور عدد براءات االخرتاع يف اجلزائر خالل الفرتة  (12.03)يوضح اجلدول رقم 

 

 

 

 ( 2019-2000) خالل الفرتة اإلنتاج العلمي  إحصائيات حول (: 11.03) قمل ر جدو 

 املرتبة عامليا  معدل اإلحالة  اإلحالة الذاتية اإلحاالت يف املنشورات  املنشورات املستخدمة  املنشورات  السنوات 
2000 545 542 8345 1497 15.31 67 

2001 647 642 10868 1771 16.80 65 

2002 697 687 11296 1772 16.21 64 

2003 916 903 12818 2688 13.99 60 

2004 1208 1191 18256 3321 15.11 60 

2005 1328 1310 17769 3686 13.38 60 

2006 1872 1842 26341 5299 14.07 58 

2007 2051 2035 27502 5369 13.41 56 

2008 2523 2493 35632 6630 14.12 56 

2009 3176 3136 39211 7680 12.35 55 

2010 3212 3155 40789 7310 12.70 55 

2011 3649 3597 33163 7497 9.09 55 

2012 4367 4261 36596 8195 8.38 54 

2013 5032 4885 39759 9752 7.90 55 

2014 5335 5181 39637 10274 7.44 55 

2015 6068 5837 39234 10309 6.47 55 

2016 6877 6334 48756 7940 7.09 54 

2017 7419 7161 37843 7635 5.10 53 

2018 7799 7375 20188 4607 2.59 55 

2019 8459 8110 4391 1455 0.52 54 

   yrank.php?year=2019https://www.scimagojr.com/countr:من اعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع املصدر:

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019
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 2018-2011تطور عدد براءات االخرتاع يف اجلزائر (:12.03) جدول رقم

 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 كز ووحدات البحث م العايل ومرا مؤسسات التعلي

 * ***134 115*** 91 70** 69 66 58 ي مؤسسات التعليم العايل والبحث العلم  01

02 
للوزارة   التابعة  األحباث  ووحدات  مراكز 

 التعليم العايل والبحث العلمي 
42 52 81 76 80 90 107 

03 
غي  األحباث  ووحدات  التابعة    مراكز 

 العايل والبحث العلمي  للوزارة التعليم
16 16 18 25 26 25 27 

04 
للوزارة   التابعة  األحباث  التعليم  وكاالت 

 07 07 03 03 - - - *العايل والبحث العلمي

 275 237 200 174 168 137 116 اجملموع 
 املصدر: من اجناز الباحثة ابالعتماد على: 

-MESRS, Recueil des Brevets D’inverntion,2Edition, Decembre2012, MESRS, Alger, p06. 

-MESRS, Recueil des Brevets D’inverntion,2Edition, Decembre2011, MESRS, Alger, p06. 
-MESRS, Recueil des Brevets D’inverntion,3Edition 2013, Avril2014, MESRS, Alger, p06. 

-MESRS, Eléments Sur la propriété Industrielle et Recueil des Brevets D’invention2014, 

Avril2015, MESRS, Alger, p06. 
-MESRS, Eléments Sur la propriété Intellectuelle en Algérie Recueil des brevets 

d’invention2015&2016, 2016, MESRS, Alger, p06.  

-MESRS, Eléments Sur la propriété Intellectuelle & Etat des l’eaux des Brevets2017, 2017, 
MESRS, Alger, p06. 

-MESRS, Etat des l’eux des Brevets d’invention des Chercheurs Algériens, Edition 2018, 2018, 

MESRS, Alger, p06. 

 2014مت انشائها يف سنة   MESRS وكاالت األحباث التابعة ل*
بوقرة بومرداس ومركز البحوث وتطوير  براءة اخرتاع مشرتكة بني جامعة حممد 01، 1وجامعة سطيف  01لبليدة رتكة بني جامعة ابراءات اخرتاع مش 06**

 ( GRE ,DEG) الكهرابء والغاز
 براءات اخرتاع مشرتكة بني جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وجامعة املدية.  03 ***

مشرتكة بني جامعة العلوم  براءات اخرتاع 03يف وهران حممد بوضياف وجامعة الشلف، جامعة العلوم والتكنولوجيا براءات اخرتاع مشرتكة بني  04****
 . هواري بودين وجامعة املدية 

 براءة 100 من تدرجييا املسجلة االخرتاع براءات عدديف    اطور أن هناك ت  (12.03)  من اجلدول رقم  ظما يالح
 البحث ووحدات ومراكز العايل، التعليم مؤسسات كل  يف ،2018 سنة  اخرتاع براءة 248 إىل 2011 سنة اخرتاع
 االخرتاع، براءات من عدد أكرب العايل التعليم مؤسسات سجلت وقد ي.العلم والبحث العايل التعليم لوزارة التابعة
 املرتبة البليدة جامعة احتلت وقد،  السنة  ذات يف املسجلة الرباءات  جمموع من 45.5% بنسبة أي 91 بلغت واليت

 . األخرى اجلامعات من العديد غابت فيما ،ة اخرتاعبراء 10 بـ وهران  جامعة تلتها اخرتاع، براءة 16 ـب األوىل
 ممارسة نشاطاهتا    بدأتالتعليم العايل واليت  لوزارة  التابعة   ظهور الوكاالت املوضوعاتية للبحث  أيضا  كما يالحظ

عن ي املسؤولة  هكانت      DGRSTن  أ رفع عدد براءات االخرتاع. حيث  يف، واليت سامهت بدورها  2014سنة  يف  
التابعة   الوكاالت املوضوعاتية للبحث  إنشاءقرار املتضمن  ال  وبصدور واإلداري ملخابر البحث العلمي،املايل  التسيري  
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)  لوزارة  املخابر  اليت أسندت هلا مهمة تسيري  العايل  البحثالتعليم  الرتكيبة   ،دراسة ومتابعة مشاريع  دراسة جتديد 
واملسامهة يف أتكيد اقرتاح مدير املخرب، دراسة امليزانية املطلوبة  من   تقييم احلصيلة العلمية املخابر  البشرية للمخرب،

اخلاصة   والعقود  االتفاقيات  تنفيذ  ومتابعة  إعداد  للوكالة،  العلمي  اجمللس  طرف  من  عليها  واملصادقة  املخرب  قبل 
عالن عن خمتلف املناقشات ملشاريع البحث القطاعية واملشرتكة بني القطاعات واملشاريع البنشاطات البحث، وا

 حسب ختصصاهتا. املخابر وزعت عليها  وضوعاتيةموكاالت  أربعىل إ.....( املوضوعاتية
 ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر  4.1

االهتمام ابجلودة يف   أذ بدإنسبيا،    النشأة  ةحديثلعايل  تعترب التجربة اجلزائرية يف جمال ضمان جودة التعليم ا
الذي كرس ألول مرة إمكانية فتح مؤسسات   02/2008/ 13التعليم العايل يف    قرار صادر عن  اجلامعات اجلزائرية مبوجب

التعليم   ارةوز   قامت  نفسه   اللجنة الوطنية للتقييم، ويف السياق  شاءإبنللتعليم العايل خاصة وضرورة مراقبتها وتقييمها  
، الذي  2008  ماي   20  -19عليم العايل والبحث العلمي بتاريخ  تكل من املؤمتر الوطين لل  مبتنظيالعايل والبحث العلمي  

ودة يف اجل ل.م.د، والندوة الدولية حول ضمان كان حتت عنوان احلوصلة املرحلية بعد أربع سنوات من تطبيق نظام 
ودة يف التعليم العايل بني الواقع واملتطلبات،  اجل ، والذي كان بعنوان ضمان 2008يونيو  02و01التعليم العايل بتاريخ 

واالحتاد األورويب والبلدان املغاربية،  واليونسكو  ني خرباء من البنك الدويل  ىل جانب أساتذة جامعيإ  هافي  شاركوالذي  
املؤرخ    167القرار الوزاري رقم    وبصدور  وقد أوصى امللتقيان حبتمية تطبيق نظام ضمان اجلودة يف اجلامعات اجلزائرية،

 والبحث العلمي، واملكونة من  املتضمن أتسيس جلنة وطنية لتنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل  31/05/2010يف  
لتقييم وضمان جودة التعليم و   (  1) .خرباء وأعضاء هيئة تدريس واطارات عليا يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  ومها: 2010يف سنة  للتقييم أتسيس جهازين  مت  العايل
 الوزاري  مبوجب القرارمت إنشاءه    :(CIAQES)الوطنية لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل     اللجنة -

 املمارسات أفضل لتطبيق  العايل التعليم مؤسسات ودعم اهتمام إاثرة هبدف 2010 ماي 31 بتاريخ الصادر   167رقم
 ضمان  ومؤشرات ملعايري وطنية منظومة إعداد ( خصوصا مهام من هلا أسند ام إطار يف وذلك ،اجميةلرب وا املؤسسية
 برانمج إعداد ،فيها  اجلودة ضمان  عن املسؤولني اختيار ومعايري النموذجية  اجلامعات اختيار معايري حتديد اجلودة،
 ضمان  لتطبيق برانمج  حتديد ،جامعة  كل يف ةاجلود ضمان  عن للمسؤولني تدرييب وبرانمج للجامعات موجه  إعالمي
 مؤسسات ومرافقة دعم يف الرئيسية مهمتها تكمنو   (2).تنفيذه متابعة على والسهر املختارة اجلامعات يف اجلودة

 
، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد اجلودة فيها عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف اجلامعات اجلزائرية العامة من وجهة نظر مسؤويل ضمان  صليحة،    درقا  :(1)

 . 95 ، ص ص 2017 ، اليمنيصنعاء،  ،30، العدد10

،  دكتوراهأطروحة    ،عينة من األساتذة يف كليات االقتصاد ابجلامعات اجلزائرية  آلراء   دراسي–دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء مؤسسات التعليم العايل  ،  قير خليل ش  :(2)
 . 207ص  ، 2016/ 2015 ختصص إدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة،
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 ابعتماد األوىل خطواهتا يف تبدأ جعلها ما وهذا ،اجلودة ثقافة وتطوير  املؤسساتية قدراهتا تدعيم يف العايل التعليم
 اخلالاي هلذه مسؤولني وتعيني اجلودة لضمان  خالاي هيكلة  يف متثلت  اجلامعات  كل مستوى على  ووسائل  أدوات

 (2)يلي: وكذلك القيام مبا )1(. للجودة مرجع إعداد أجل من وتكوينهم

 على مستوى كل مؤسسات التعليم العايل؛  CAQمتابعة أتسيس خلية ضمان اجلودة  -
 على كيفية حتقيق إدارة اجلودة الشاملة وفقا ملفاهيم التخطيط االسرتاتيجي؛  RAQتكوين مسؤويل خالاي اجلودة  -
 قياس اجلودة، واعتمادها كوسائل لقياس األداء؛  Révérenceilوضع معايري  -
 تتم عملية التقوي الذايت وفقا للمعايري املعتمدة. -
 تقييم االسرتاتيجيات والوسائل بمكلف  ألخري  فهذا ا  :التكنولوجياجمللس الوطين لتقومي البحث العلمي والتطوير   -

كما يقوم بتقدير االحتياجات املتعلقة ابلكفاءات   والتطوير،السياسة الوطنية للبحث العلمي    إطاراليت يتم وضعها يف  
  إطاراءات يف ر جويقرتح ا  للبحث،ىل األهداف املسطرة، ويسهم يف حتليل تطور املنظومة الوطنية إجل الوصول أمن 
 (3) مخاسي.حوصلة نشاطاته عند هناية كل برانمج  إبعدادويقوم  الدويللمي على املستوى فس العالتنا

 2011فيفري  01املؤرخة يف    138: مبوجب املراسلة رقم  اجلزائرية  اجلامعات يف اجلودة ضمان  خالاي  إنشاءكما مت    

يني مسؤول هلذه مؤسسات التعليم العايل وتعخلية ضمان اجلودة يف كافة الصادرة عن األمانة العامة املتعلقة إبنشاء 
 (  4)  .اخللية، أنشأت لدى كل جامعة خلية ضمان اجلودة، أحلقت مبديرية اجلامعة

أعلنت اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل والبحث العلمي عن    2014جانفي  26وبتاريخ  
جماالت هي: جمال التكوين، جمال البحث، جمال احلوكمة،    االنتهاء من إعداد مرجع اجلودة، الذي تكون من سبع

ع احمليط االجتماعي واالقتصادي العالقات مجمال حياة الطلبة يف اجلامعة، واهلياكل والبىن التحتية، والتعاون الدويل و 
  (5) .2015جانفي  01 من وقد أصبح مرجع اجلودة جاهز للتطبيق بشكل رمسي ابتداء

 
  ، اجلزائر2017 ةيجويل11  جبل للبحث العلمي يوم  العلمية، مركزاألمانة    املشرتك:، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى  أمهية احلوكمة لضمان جودة التعليم العايلنرجس صفوة،  :  (1)

 . 159ص  ، مةصالعا

 دراسة – اجلزائرية العايل  التعليم يف مؤسسات الداخلية اجلودة ضمان خالاي  وفق قتصادي واال االجتماعي احمليط  مع العالقة جودة أحممد،   الدين بنو   هواري منصوري  :(2)
 . 220ص  ،2018  جوان ،اجلزائر ،01، العدد06جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان، اجمللد السياسات االقتصادية يف اجلزائر، جملة  ،أدرار جبامعة تطبيقية

 . 207، ص مرجع سلق ذكره  خليل شريف، :(3)

ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط   ،ودورها يف حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائرإدارة اجلودة الشاملة  سالمي،    أمساء و  حناش  ينة مي  : (4)
 . 154 ص ، 2018نوفمرب12و 11 ، يومي3سنطينةقجامعة   املدنية، املهن، والتكوين، املعمارية، اهلندسةاالقتصادي واالجتماعي: حتدايت وافاق خمرب: 

 .  95مرجع سبق ذكره، ص قاد صليحة، ر : (5)
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 2017 جانفي يف العايل التعليم مؤسسات مجيع مبراسلة  العلمي والبحث العايل ليمالتع وزارة كما قامت
والذي يوضح ابلتفصيل حماور   (0313.)  اجلدول رقم  يوفيما يل ،(1) .امليادين ملختلف  الذايت التقييم عملية يف للشروع

 . اجلودة يف التعليم العايل ابجلزائر لتطبيقالوطين  الدليل املرجعي
 مكوانت الدليل املرجعي الوطين لتطبيق اجلودة يف التعليم العايل ابجلزائر  (:13.03) جدول رقم

 التفسي اجملاالت  مليدان ا
عدد 
 املراجع 

عدد 
 املعايي

عدد 
 األدلة

 التكوين 

إقامة برامج تكوين مفصلة وتوفري األدوات الالزمة   وضع عروض التكوين وقيادهتا -1
 . امجملتابعة وتطوير أو حتسني هذه الرب 

23 49 108 

 مرافقة الطالب يف تكوينه  -2
التكفل الشامل ابلطالب من خالل توجيهه وتسهيل  

 . اجلامعياندماجه يف احمليط 

حتديث الربامج التعليمية ومتابعة وتقييم عروض التكوين   تقييم ومراجعة املوارد التعليمية  -3
 . من أجل التحسني البيداغوجي

ل املعريف  مراقبة التحصي -4
 علمي للطلبة وال

قياس نتائج التكوين من خالل اللجان البيداغوجية  
 . وجلان املداوالت

 التوجيه واإلدماج املهين -5
إقامة نظم تسهل التوجيه واإلدماج املهين للخرجيني من  

خالل عالقات التعاون بني اجلامعة والقطاع االقتصادي  
 . نيجيواالجتماعي مع احلرص على توظيف اخلر 

ضمان وحتسني تكوين املكونني والباحثني ابالعتماد   التكوين يف الدكتوراه  -6
 . التعاون الوطين والدويلعلى 

 التكوين املتواصل  -7

تثمني التكوين املتواصل من أجل حتسني وجتديد معارف  
ومؤهالت املتخرجني سواء القادمون من األوساط  

ية االقتصادية، وهذا  األكادميية أو األوساط االجتماع 
 .بغرض قياس الدور االجتماعي للمؤسسة اجلامعية

البحث  
 العلمي 

تطوير، هيكلة وتنظيم البحث   -1
 . إنشاء املؤسسة هليئات مكلفة بتطوير البحث العلمي 

17 32 55 
 . حتديد كيفيات الشراكة بينها وبني خمتلف الشركاء العالقات والشراكات العلمية  -2
 . إقامة طرق للحث على تثمني البحث البحث العلمي مني  تث -3

 احلوكمة

 . تزويد املؤسسة بنظام معلومات موثوق به وفعال املعلومات نظام  -1

27 53 181 

 . يعطي وصفا ألدوات إعداد سياسات املؤسسة شروط إعداد السياسات  -2

شرية  ات ومهام املوارد البحتديد كفاءات ومسؤولي تنظيم وقيادة املكوانت واملصاحل  -3
 .واإلمكاانت املادية اليت هم حباجة إليها

إدارة الوظائف الداعمة يف خدمة   -4
 املهام

احلرص على تناسب الوسائل البشرية واملادية مع مهام  
 . وقيم املؤسسة

 .وضع مقارابت للجودة مالئمة ملهام وقيم املؤسسة مقارابت اجلودة -5
 

  اجمللد  ،جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محه خلضر   تطبيق التقييم الذايت ودوره يف حتسني تعاون اجلامعة مع حميطها االجتماعي واالقتصادي،منصوري هواري واخرون،  :  (1)

 . 154 ص  ، 2018جلزائر، االوادي،  ، 02العدد ،08
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احلياة  
 امعيةاجل

االستقبال والتكفل ابلطلبة   -1
 واملوظفني

مجيع التدابري من أجل استقبال الطلبة  التأكد من اختاذ 
 . والعمال وتزويدهم ابملعلومات الضرورية

14 25 71 

 .اقرتاح نشاطات رايضية وثقافية على األسرة اجلامعية األنشطة الثقافية والرايضية -2
دراسات  ظروف احلياة والعمل وال -3

 اجلامعة للجهات الفاعلة يف
مجيع االحتياجات من أجل  إقامة إطار مناسب يغطي 
 . أفضل نظافة ووقاية للحياة

توفري مناخ يشجع على بناء العالقات الناجحة واملثمرة   املسؤولية اجملتمعية -4
 .بني اجلامعة والقطاع االجتماعي االقتصادي

اهلياكل 
 القاعدية

لألنشطة  حتديد توفر املؤسسة على مرافق خمصصة  اإلدارية اهلياكل  -1
 .اإلدارية

17 19 38 

تبيني مدى توفر املؤسسة على مرافق خمصصة لألنشطة   اهلياكل البيداغوجية  -2
 . البيداغوجية

 . تبيني مدى توفر املؤسسة على مرافق خمصصة لألنشطة اهلياكل العلمية واخلاصة ابلبحث  -3

املؤسسة على مرافق خمصصة  تبيني مدى توفر  صة ابالستضافةكل اخلااهليا  -4
 . لالستضافة واإلطعام

تبيني مدى توفر املؤسسة على مرافق خمصصة لألنشطة   اهلياكل الرايضية والثقافية  -5
 . الرايضية والثقافية

العالقة مع 
احمليط 

االجتماعي  
 االقتصادي

املشاركة يف تنمية اجلماعات   -1
 . فاعال رئيسيا يف التنمية احملليةجعل املؤسسة اجلامعية  لية احمل

14 22 70 

 العالقة مع الشركات  -2
جيب أن تسهر املؤسسة على التكوين من أجل  

االستجابة لالحتياجات الفعلية للفاعلني االقتصاديني  
 .ني مناسبنيجيوتقدي خر 

 جامعة  -عالقة مؤسسةجعل البحث عنصرا رئيسيا يف ال البحث والتطوير  -3

 التكوين واملتابعة  -4
تطوير أدوات اإلصغاء من أجل تلبية احتياجات  

الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني متاشيا مع جماالت  
 . كفاءهتم وتوقع احتياجاهتم

ميدان  
 التعاون 

 العامل إجياد الوسائل اليت تسمح للمؤسسة ابالنفتاح على سياسة االنفتاح على العامل -1

11 19 40 
حتديد أمناط الشراكات واحلركية واليت من املمكن أهنا   الشراكة واحلركية  -2

 . تعمل على تعزيز االنفتاح على العامل 
تبادل املعلومات واالستفادة   -3

 املشرتكة من املوارد
حتديد أمناط وطرق تبادل املعارف واالستفادة املشرتكة  

 .من املوارد

 الباحثة ابالعتماد على:  من إعداداملصدر: 
CIAQES, Référentiel National de l’Assurance  Qualité (domaines- champs- références), CIAQES, 

Algérie, 2016 

والذي يوضح حمتوايت املرجع الوطين لضمان اجلودة الداخلية يف مؤسسات   (13.03) رقممن خالل اجلدول 
وزارة أولت اهتماما كبريا جملال احلكامة من أجل ضمان مشاركة خمتلف األطراف ذات  لاالتعليم العايل، يتضح أن  

املصلحة يف اختاذ القرارات اخلاصة ابملؤسسة اجلامعية هبدف تلبية خمتلف حاجياهتم، حيث أهنا منحت لعملية التقييم  
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الركيزة األساسية لضمان اجلودة عرب سبعة حق  املؤسسة   لو الذايت أولوية كبرية كوهنا تعد  واليت تعرب عن متطلبات 
 .اجلامعية اليت تسعى إىل حتقيقها

ابلرغم من اإلجراءات والقوانني اليت تصدرها الوزارة لضمان جودة التعليم العايل، إال أن هذا مل يكن كافيا 
 لتفادي التحدايت اليت تواجه التعليم العايل يف اجلزائر. 

 يف اجلزائر   يلالتحدايت اليت تواجه التعليم العا 5.1
 (1) : جمموعة من التحدايت أو املشاكل ميكن إجيازها فيما يلي يواجه التعليم العايل يف اجلزائر

وذلك    ةاالستيعابيأعداد الطلبة يف اجلامعات مما أدى إىل ضعف الطاقة    وانفجارالتهافت على التعليم اجلامعي  -
 ؛ بسبب تشجيع الدولة على دميقراطية التعليم

،  هذه األخرية  استقالليةة التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعات اجلزائرية عالقة مركزية أي عدم  بني وزار العالقة    -
 جيعل البحث مما أدى إىل عدم السماح هلا ابالنطالق ملناقشة قضااي اجتماعية دقيقة وحمددة من خالل امليدان مما 

 اجلامعي أيخذ الصفة األكادميية املطلقة؛ 
الذي تعاين    نقص املهارات، حيث يؤثر  واالجتماعي  االقتصاديبني أهداف التعليم العايل ومردوده  جوة  الف  اتساع  -

جيعلها  على الكم على حساب الكيف مما    إىل الرتكيزمنه اجلزائر، ابلرغم من كثرة اجلامعات واملعاهد واملدراس العليا،  
 ؛ مع حجم اإلنفاق على التعليم اجلامعي والعايل  خمرجاهتاة  عدم تناسب نوعيو   احمللية  احتياجاهتاغري قادرة على تغطية  

شبه الكامل على متويل الدولة من األسباب الرئيسية يف فشل  واالعتماداألحباث  جمال اخلاص يفضعف التمويل  -
ء  التمويل أيضا إىل عدم قدرة اجلامعة على دفع مرتبات جمزية ألعضا  اجلامعات يف حتقيق أهدافها، ولقد أدى ضعف

 ؛هيئة التدريس
ضعف هيئات التدريس يف اجلامعة اجلزائرية وذلك نظرا لعدم تعلمهم البيداغوجيا وطرق إيصال املعلومات، مما   -

 ؛ أدى إىل توتر العالقة بني األستاذ والطالب 
دان مصداقية  ظاهرة الغش املنظم داخل أسوار اجلامعة اجلزائرية مما أدى إىل فقو الفساد    وانتشاراألخالقي    االحنالل  -

  .الشهادات احملصل عليها 

 

 

 
، ورقة مقدمة يف امللتقى الوطين األول حول دور  اجلزائر ومقرتحاتدور اجلامعة اجلزائرية يف عملية التنمية يف ظل حتدايت األلفية الثالثة، املشاكل آخرون،   شيبوطسليمان    :(1)  

   .198 -196 ، ص ص 2010ماي  20يوم  اجلزائر، ة احمللية، جامعة زين عاشور ابجللفة،ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمي االستجابةاجلامعة اجلزائرية يف 
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 (1)  وميكن إضافة أيضا:
هجرة الكفاءات واألدمغة اجلزائرية مهما كان الثمن وعدم بقائها يف الداخل للمسامهة يف التأطري والتكوين وتنمية   -

 وجود حافز؛ البالد لعدم 
التطبيق العلمي هلا مما أدى إىل  البحوث املنجزة هي حبوث من أجل نيل الشهادات وليس حبوث تنجز هبدف    -

 سامهته يف تفعيل العملية التنموية؛احلد من فعالية البحث العلمي وعدم م 
اوالت نه يبقى حمإن وجد هذا فإو   ،واالبتكار الفردي  لإلبداعاجملال    حال تفت منطية التكوين املبنية على التلقني حبيث    -

   ؛فردية وليست سياسة تعليمية

لتكوين النوعي وذلك للتكلفة اليت أصبح يتطلبها التعليم األمر الذي الكمي على حساب ا  االهتمام ابلتكوين
اليت كان حيظى    نفسها الدولة، إضافة إىل تغري منظومة القيم اجملتمعية حبيث مل يبقى للتعليم املكانة املرموق  أثقل كاهل

 (2)  هبا يف السابق.

 االستعمار  فرتةمن  بدءً بفرتتني أساسيتني منذ إنشائها   مرتد ق اجلامعة اجلزائرية يتضح أن  قبناء على ما سب
تطوير نفسها والعمل على حتسني خمرجاهتا  هذه األخرية قدر مرت بعدة مراحل وخطوات ل  ،االستقالل  فرتةوصوال إىل  

واء ومواكبة ما حيدث من تطورات علمية خارج حدودها اجلغرافية حيث ساهم ذلك يف زايدة التدفقات الطالبية س
أهنا   ولكن ابلرغم من التطورات احلاصلة إال  ،اهليئة التدريسية  عدد كان يف التدرج أو ما بعد التدرج وكذا تطور  

الطلبة وعدم  تواجهها مشاكل و  أبرزها تزايد عدد  البحوث    اجلامعات هلم،  استيعاب حتدايت عديدة من  وضعف 
  سنة   LMDامعي من خالل تطبيق نظام  ح التعليم اجل إىل ضرورة إصال   اليت دفعت هباالعلمية، وغريها من املشاكل  

واجهته    ن هذا اإلصالحأال إ. جبشهاداهتا اجلامعية يف اخلار  واالعرتافرغبة منها يف إصالح التعليم اجلامعي  2004
النظر يف السياسات   إعادة  ضرورةلاب  بما تطلعاقت املسرى الذي يسعى إليه وهذا  أالعديد من التحدايت اليت  

احلوكمة    ألسلوبمنا بتغيري أسلوب إدارة التعليم العايل عن طريق تبنيها  إليس بتغيري النظام التعليمي فحسب و   ،ةاملتبع
 جل ضمانه وتطويره. أيف اجلامعة اجلزائرية من 

 
 

 
ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل حول تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل العام واخلاص، عمان،    ،)دراسة حتليلية( اجلزائر  واقع اصالح التعليم العايل يف  عمر بلخري،    :(1)

 . 9-8ص ص  ، 2012مارس 28-25ايمأاألردن، 

 ، وثيقة متوفرة على املوقع: 01ص  ، 2008 ،الرهاانت وأساليب التطوير  التحدايت،التعليم العايل يف اجلزائر: نعيم بن حممد،  :(2)

64&id=478&option=com.content&task?Itemid=http://www.hoggar/index.php  15.30ساعة  ، (22/10/2017) التصفحاتريخ 

http://www.hoggar/index.php?Itemid=64&id=478&option=com.content&task
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    واقع تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية :الثاين املبحث
تعلق األمر بتعدادها أو العايل اجلزائري منذ نشأهتا سواء  إن التطورات املتسارعة اليت عرفتها مؤسسات التعليم  

سني جودة خمرجاهتا ملواكبة تطلعات سوق العمل الوطنية.  حتحىت أبنظمة التعليم هبا اليت تتبناها سعيا لتطوير تعليمها و 
األساليب  من أجل بلوغ ذلك املسعى عملت على التحول من األساليب التقليدية يف إدارة التعليم والتوجه حنو  

احلو  بينها  ومن  وحتمله  احلديثة،  العايل  التعليم  على  الدميقراطية  إضفاء  خالله  من  تستطيع  اداري  كمة كأسلوب 
وسيتم من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على: مالمح تطبيق   للمسؤوليات االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

لداعمة لتطبيقها، دون التغاضي  جماالهتا مث التطرق إىل اآلليات ااحلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية، مث مراحل تطبيقها، و 
 عن الصعوابت اليت تعيق تطبيقها، وأخريا السبل الكفيلة ملواجهة ذلك. 

 خصائص نظام احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية: 1.2
ماذج اليت متثلها، بعدما مت التطرق يف الفصل األول إىل مفهوم حوكمة اجلامعات وأهم العناصر املتعلق هبا والن

اجلزء   هذا  القوانني فإن  على  بناء  حتليلها  يتم  سوف  واليت  اجلزائرية،  اجلامعة  يف  احلوكمة  لواقع  إسقاط  سيكون 
 واإلجراءات واالصالحات املتخذة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

 نوع منوذج احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية:  1.1.2
نوعني من مناذج احلوكمة، فمثال يتم الرتكيز على جملس  ية هو مزيج بني اجلامعات اجلزائر   منوذج احلوكمة يف 

إدارة اجلامعة، خلية اجلودة ومها عنصران مييزان منوذج االحرتاف اإلداري، يف املقابل فإن اإلدارة تكون عن طريق  
الس  زمالة األكادميي، حيث تدار هذه اجملجمالس اجلامعات، واجملالس العلمية وهي  مؤشرات تدل على إتباع منوذج ال

أنه    ظالوصية، وما يالح وفقا للقرارات اجلامعية يف بعض اجلوانب املسموح هلم ابختاذ القرارات دون الرجوع للوزارة
منوذج واضح األركان احلوكمة اجلامعية وإمنا هو عبارة عن خليط جزئي بني الزمالة األكادميية واالحرتاف    دال يوج
 .  ي يف بعض العناصر املميزة هلااالدار 

 دور احلكومة يف منوذج احلوكمة:  2.1.2
اسرتاتيجية  يعد نظام التعليم العايل اجلزائري نظام مركزي من خالل وجود وزارة متخصصة تعمل على حتديد  

ض االستقاللية التعليم واليت تكون موحدة جلميع اجلامعات، وهي املمول الوحيد والرمسي للجامعات، كما اهنا متنح بع
 االداريني.للجامعات يف اختاذ بعض القرارات املتعلقة هبا كمحتوى الربامج التعليمية، طلب توظيف األساتذة و 

 
 



                                                                                  احلوكمة، التنمية املستدامة يف التعليم العايل اجلزائري  ،ثالثية: جودة خمرجات                الثالث     الفصل 
 

 
187 

 زائرية: احلوكمة الداخلية للجامعات اجل 3.1.2
ها ، ولكل مناألمانة العامة ، اجمللس العلمي،  جملس إدارة اجلامعة تتقامسها مع أربع جهات: مدير اجلامعة،  

 ت حمددة، وسوف يتم التفصيل يف كل منهم. صالحيا
ال يشارك أعضاء اجلامعة املذكورة يف هذا و   اجلامعات من قبل السلطة التنفيذية  مدراءيتم تعيني    :مدير اجلامعة  -

كما ميكن اختيارهم من خارج اجلامعة نفسها ولكن البد أن يكون من العامل األكادميي، ويشرتط أن يكون   التعيني.  
 من رتبة أستاذ التعليم العايل.  

ويتم انتخاب   وكذا عن الوايل  يتم تعيني بعض األعضاء من قبل احلكومة كممثلني للوزارات  :اجلامعةلس إدارة  جم  -
، ويكونوا مسؤولني أمام اجمللس  من قبل جمموعاهتم  واألكادميينيداريني  اإلوظفني  املممثلني لطلبة و ك  البعض االخر

  ل وزارة املالية، وتكون مدة عهدة اجمللس ن خال ني الوزرات األخرى فيكونون مسؤولني أمام الدولة موادارته، أما ممثل
 (1)أربع سنوات.

انئب مدير اجلامعة املكلف ابلتنمية واالستشراف  ويضم األعضاء التالية: مدير اجلامعة،  اجمللس العلمي للجامعة،  -
والتظاهرات العلمية، انئب اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال    والتوجيه، انئب مدير اجلامعة املكلف ابلعالقات

مدير اجلامعة املكلف ابلتكوين العايل يف الطور الثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيما  
، ت املتواصل والشهادابعد التدرج،  انئب مدير اجلامعة املكلف ابلتكوين العايل يف الطور األول والثاين والتكوين  

ساء اجملالس العليمة للكليات، ممثلني من صنف أستاذ التعليم عن كل كلية، ممثلني من أستاذ عمداء الكليات ورؤ 
 (2) أعضاء من خارج اجلامعة)أساتذة(.20صنف املساعدين، مسؤول املكتبة، 

احرتام صالحيات  املهين ملستخدمي اجلامعة مع  تتكفل األمانة العامة مبا أييت : ضمان تسيري املسار  األمانة العامة:    -
ميزانية اجلامعة ومتابعة تنفيذها، ضمان متابعة متويل أنشطة املخابر   وحتضري مشروع  ،الكلية واملعهد يف هذا اجملال

 األنشطة الثقافية والرايضية   ووضع برامجووحدات البحث، السهر على السري احلسن للمصاحل املشرتكة للجامعة 
  يق خمططات األمن الداخلي للجامعة ابلتنسيق مع املكتب الوزاري لألمنيته، ضمان متابعة وتنسة وترقللجامع 

 
حيدد مهام اجلامعة والقواعد ،  2003غشت   23املوافق    1424مجادى الثانية عام  24املؤرخ يف    279.03اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم    اجلمهورية  :(1)

 . 7-6، ص ص 2003غشت 24، اجلزائر، 51ريدة الرمسية، العداجل ،اخلاصة بتنظيمها وسيها

التنفيذي رقم    اجلزائرية الدميقراطية  اجلمهورية  :(2) التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة حيدد  ،  2004غشت   24املوافق    1425عام  رجب  8املؤرخ يف    136.04الشعبية، املرسوم 
 . 20-19، ص ص 2004سبتمرب26، اجلزائر، 62اجلريدة الرمسية، العد ،والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكة
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 (1) ضمان مكتب تنظيم اجلامعة وتسيريه.و  اجلامعة،تسيري وحفظ األرشيف والتوثيق ملديرية  الداخلي، ضمان 
 لية: وهنا منيز بني األنواع التادرجة استقاللية اجلامعات اجلزائرية:  4.1.2

إدخال برامج    الصالحية يف  ،لدى اجلامعات اجلزائرية يف معظم احلاالت  األكادمييةابالستقاللية  فيما يتعلق  
اختيار شركائهم   ، كما ميكنهاجديدة ومناذج املقررات الدراسية وحتديد عدد الساعات املرتبطة وطرق تقييم الطالب 

ولكن جيب أن تتم املصادقة على مجيع    ،ر املرشحنياختيا األكادمييني يف املؤسسات األخرى وكذلك حتديد مبدأ  
تتمتع   لديها بعض احلرية يف حتديد شروط إصدار الشهادات.  اجلامعاتهذه القرارات من قبل الوصاية. قليل من  

ظفني  تقريبا ابالستقاللية يف تعيني أو فصل املوظفني اإلداريني أو األساتذة، أو لتدريب املو   اجلامعات اجلزائريةمجيع  
الوزارة املعنية للحصول على    جيب تقدي هذه القرارات إىل  املوظفني،النظر عن تدريب وترقية    ولكن بغض الرتقيات،  و 

 )3)  :يف الكليات حرية األكادميية تضمن لالستقاللية احلامسة املكوانت أهم (2)  موافقتها.
 ظل يف تستقبلهم الذين الطلبة عدد حتديد يف احلرية من  هامش هلا اجلزائر يف الكليات أن  حيث ة:الطلب اختيار -

 درجات حسب تسجيلهم قبول أجل من الطلبة برتتيب يسمح مما  ،الوزارة الوصية قبل من احملددة التسجيل شروط
 .االستحقاق 

ملختلف   التوظيف للمرتشحني سابقاتتنظيم م طريق عن يتم الذي :واإلداري األكادميي التوظيف عملية حتسني -
 الرتب.

 أعضائها غالبية يف تتشكل اليت اجملالس هذه للكليات، العلمية اجملالس به تقوم :والبحث للتدريس معايري وضع -
 هؤالء أن  ابعتبار الكلية، عميد ونواب األقسام رؤساء إىل ابإلضافة حماضرين أساتذة أو العايل التعليم أساتذة  من

 التدريس  وهيئة والطلبة اجلامعات فعالية يف الفروق خلق معاتاجلا  مسريو يستطيع اكم  .التدريس لشؤون  متابعة  أكثر
 برامج  تعديل على قادرين يكونوا ألن  حيتاجون  فعال، بذلك  وللقيام .اهلامة  القرارات اختاذ يف استقالليةمت منحهم   إذا

 وحاجة حاملرتش قدرات بني للربط األساتذة توظيف قرارات على أتثري هلم يكون  وأن  للحاجات، طبقا التدريس
 اجلامعة. 

 
املرسوم التنفيذي رقم يعدل ويتمم  ،2004سبتمرب 27املوافق  1427عام رمضان   04املؤرخ يف  343.06اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم  اجلمهورية :(1)

  27، اجلزائر، 61،، اجلريدة الرمسية، العدوسيها حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها ،  2003غشت  23املوافق  1424مجادى الثانية عام 24املؤرخ يف  279.03
 . 28-27، ص ص 2004سبتمرب

(2) : Abdelkader Bouyakoub, SUR L’AUTONOMIE DES UNIVERSITES Un regard sur le cas algérien   

p03-04,Sur le Site : http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/SUR-L-AUTONOMIE-DES-

UNIVERSITES.pdf ,Vu le(20/12/2018), A: 22.30. بتصرف  
،  اجلزائر،  01العدد،  07اجمللد  املدية،  جملة البحوث والدراسات العلمية، جامعة حيي فارس،  املنتظر  والنتائج املبذولة ،اجلهوداجلزائر  يف العايل التعليم حوكمة،  محداين الدين حمي:(3)

 . 317- 316 ص  ، ص 2013 جوان 30

http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/SUR-L-AUTONOMIE-DES-UNIVERSITES.pdf
http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/SUR-L-AUTONOMIE-DES-UNIVERSITES.pdf
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لديها    منها  بعضوال  ،من األموال العامة٪  99  متول بنسبة  اجلامعات اجلزائريةمجيع  :  االستقاللية املاليةأما   
تدر   اليت  املوارد  أو  املؤسسات  من  التمويل  ل إمكانية  اجلامعة أموال  تقدمها  اليت  أن   ،لخدمات  إىل  اإلشارة  جتدر 

 املوارد استعملت وإذا كفؤة، فهي جيدة، بكيفية منها منتظر هو مبا اجلامعة  قامت فإذا  (1)  للغاية.مسامهاهتا هامشية  
  اجلامعات  مستوى على اإلدارة جمالس تنشئ اجلزائر يف  السلطات جعل الذي األمر  .فعالة فهي اوقانوني اقتصاداي
 يف الشفافية من مزيد إلعطاء وذلك اجلامعات، تلك خارج من إطارات إىل  اجملالس تلك رائسة وتسند ،اجلزائرية
 )2) التسيري. عملية يف حوكمة أكثر العايل التعليم عملية جيعل الذي األمر التقييم، يف واحليادية التسيري،

 اجلودة يف التعليم العايل اجلزائري:  5.1.2
تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية مل يكن واضحا وبشكل جلي لكن االهتمام ابجلودة مبختلف صورها  

 ان اخلطوة احلامسة إلرساء خمتلف مؤشرات احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل. ك
: يعترب مسار بولونيا االنطالقة الفعلية لضمان اجلودة يف التعليم اجلودة يف التعليم العايلتشكيل هيئات ضمان  -

تطبيق نظام ل.م.د خالل    العايل األورويب، أين ورد ذلك يف بند مستقل، وشق هذا املصطلح طريقه يف اجلزائر مع
وجتلى هذا من خالل تشكيل العديد من اللجان اليت اهتمت بضمان اجلودة وتقييم    2004/2005الدخول اجلامعي 

التعليم العايل، حيث مت أتسيس جلنة لوضع نظام ضمان اجلودة يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي وفقا للقرار  
مؤسسات التعليم العايل سنة  ، ابإلضافة إىل أتسيس اللجنة الوطنية لتقييم  (3)  2014املؤرخ يف ديسمرب    4200رقم  

0201.(4) 

إن املهام األساسية هلذه اهليئات تصب كلها يف إطار حتقيق احلوكمة، حيث قامت اللجنة الوطنية لتطبيق   
سني اجلودة يف عدة جماالت نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل بوضع مرجعية ضمان اجلودة من أجل العمل على حت

العلمي، احلوكمة  والعالقة مع احمليط السوسيو اقتصادي، كما تعمل هذه اهليئات على أتطري منها: التكوين، البحث  
عمليات التقييم الذايت داخل اجلامعات، حيث تعترب هذه األخرية األساس للوصول إىل حوكمة جيدة للجامعات  

ساءلة خاصة وأن عملية التقييم الذايت اليت تساهم يف إرساء مؤشرات امل  ةساليب التقييمياجلزائرية كوهنا تعترب أحد األ
متس كل األطراف الفاعلة يف اجلامعات من طلبة، أساتذة، إداريني. ابإلضافة إىل ذلك فإن هذه اهليئات تتشكل  

 
(1) : Abdelkader Bouyakoub, SUR L’AUTONOMIE DES UNIVERSITES Un regard sur le cas algérien p03-04  

04,Sur le Site : http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/SUR-L-AUTONOMIE-DES-

UNIVERSITES.pdf ,Vu le(20/12/2018), A: 22.30. بتصرف  
 . 317-316 ص ص  مرجع سبق ذكره، ،محداين الدين يحم :(2)

الثالثي  الدميقراطية الشعبية،  اجلزائرية اجلمهورية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، زارة التعليم العايل والبحث العلميو ل الرمسيةالنشرة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، : (3)
 . 147، ص 2014 الرابع

 . 69ص مرجع سبق ذكره،  ،2011 -1962 ات، حوصلة إحصائيةالديوان الوطين لإلحصائي :(4)

http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/SUR-L-AUTONOMIE-DES-UNIVERSITES.pdf
http://erasmusplus.dz/wp-content/uploads/2018/01/SUR-L-AUTONOMIE-DES-UNIVERSITES.pdf
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يف   مشراك جل األطراف وهو ما يسهمن أساتذة ابحثني وخرباء يف ضمان اجلودة يف التعليم العايل، ما يعين أنه مت إ
اركة، كما تعمل هذه اهليئات على إعداد تقرير سنوي حول نتائج نشاطاهتا يرسل لوزير التعليم العايل إضفاء مبدأ املش 

   (1)  والبحث العلمي. هذا األخري الذي حيق له مساءلة اجلهات املعنية حول خمتلف النتائج اليت وردت يف التقرير.
فالعمل    اجلزائرية يكون ضمن اسرتاتيجية تتالءم مع أهداف على حتقيق ضملذا  اجلامعات  ان اجلودة يف 

السياسات العمومية لدولة وأهداف سياسة التعليم العايل وتتوافق مع أهداف ورسائل اجلامعات األمر الذي يؤدي  
 . طراف اجلامعة عالقات بني أإىل سن خمتلف التشريعات والقوانني اليت من شأهنا أن تنظم خمتلف ال

 القيام ابلتقييم الذايت: 6.1.2
اجلزائر يف برانمج العريب مع بلدان االحتاد األورويب، شاركت  املغرب  اليت تربط بلدان  الشراكة   يف إطار 

(Tempus)    تونس واملغرب( يف عملية التقييم الذايت ملؤسسات التعليم العايل للدول  )رفقة دولتني من املغرب العريب
يف إطار مشروع الوكالة اجلامعية   2015وتعترب التجربة األوىل للجامعات اجلزائرية. ويف سنة    2011لذكر سنة  السابقة ا

من تونس واملغرب يف   ( شاركت بعض اجلامعات اجلزائرية إىل جانب جامعاتAUF) الفرنكوفونية واملكتب املغاريب
ينية إىل جانب احلوكمة واحلياة اجلامعية. وكانت االنطالقة عملية التقييم الذايت لتقييم خمتلف أنشطتها البحثية والتكو 

أعلنت الوزارة الوصية على ضرورة تعميم التقييم الذايت يف   حيث  2017بشكل واسع يف جانفي  لتطبيقها يف اجلزائر  
  حظتهمال نية من أجل حتديد نقاط القوة والضعف وذلك وفق املرجعية نفسها. وعليه ما ميككافة اجلامعات اجلزائر 

أن تطبيق التقييم الذايت يساهم بطريقة غري مباشرة يف تعزيز احلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية وذلك من خالل البحث 
يسها، خمرجاهتا، خدماهتا التعليمية ومبا عن التميز يف أدائها ووظائفها وحسن إدارهتا مبا يضمن اجلودة يف هيئة تدر 

 (2)  ها.يضمن إعادة النظر يف نقاط ضعفها واصالح 

حيتاج تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية إىل إتباع مراحل حمددة مع حتديد أيضا للمجاالت اليت سوف  
 يؤثر عليها تبين ذلك األسلوب لضمان فعاليته. 

 
 
 
 

 
 . 814، ص مرجع سبق ذكره  ،زارة التعليم العايل والبحث العلميو ل الرمسيةالنشرة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، : (1)
 واالجتماعي:ة يف امللتقى الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي  ورقة حبثية مقدم  ، اجلزائرية: الواقع واالفاقاحلوكمة يف اجلامعات  بوعرتوس،    داللو   حممد دهان  : (2)

 . 317-316 ص ص  ،2018 نوفمرب 12و  11يومي ،  03 حتدايت وافاق، جامعة قسنطينة 
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 احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية:مراحل وجماالت تطبيق  2.2
 االته حىت يتسىن التطبيق اجليد له.حيتاج تطبيق أي أسلوب إداري اىل حتديد مراحله وكذا جم

 :مقرتح ملراحل تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية 1 .2.2
 لكي نضمن تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية البد من إتباع مراحل متسلسلة ومرتابطة فيما بينها لضمان       

ع بناء على طبيعة النظام التعليمي يف البلد  جناحها، هذه املراحل ختتلف من جامعة إىل أخرى، ألهنا البد أن توض
 رة فيما خيصه.  ذا القوانني والتشريعات الصادالذي سوف تطبق به، وك

توضيح طبيعة احلوكمة ومعاملها  تعد املرحلة األكثر أمهية، حيث البد أن يتم فيها  :  التعريف ابحلوكمةمرحلة    -
فيما بعد مقاومة    ثألطراف اليت سوف تطبقها حىت ال حيد وجماالهتا مع العمل على شرح ذلك لكافة اوجوانبها،  

 اليت تعيق تطبيقه من جهة أخرى.  هلذا األسلوب من جهة، وكذا معرفة التطبيق اجليد له لتفادي األسباب
من خالل إصدار القوانني الداعمة لتطبيقها واليت تشكل البنية األساسية   مرحلة بناء البنية األساسية للحوكمة: -

احرتامها، وكما أن اجلزائر قامت إبصدار املرجع الوطين لضمان اجلودة واليت ضمن   ةمتكن اجلهات املعنية بضرور هلا و 
 مة، وهذا املرجع يعترب كداعمة للحوكمة يف اجلامعات. أبعاده احلوك

، واملدة البد من وضع برانمج توضح فيه األعمال واملهام املراد إجنازها:  برانمج قياسي للحوكمة   وضع مرحلة    -
تعرتض  ا اجراء التعديالت الالزمة وحتديد املعوقات اليت ميكن أن  احملددة والنتائج املتوقع حدوثها وذلك لكي يتسىن هل

 تطبيق احلوكمة، والعمل على نشر ذلك الربانمج إىل كافة اجلهات اليت هلا عالقة هبم ليكونوا على علم هبذا التوجه.
مرحلة مهمة جدا وتعد التطبيق الفعلي ملا مت آنفا وقياس مدى رغبة األطراف وهي    مرحلة تنفيذ وتطبيق احلوكمة:  -

والضعف يف النموذج املوضوع مسبقا مع التقييم املستمر له ملعرفة جوانب   يف تطبيقها، وهنا يتم مالحظة جوانب القوة
  ق البد من اصدار قرار للبدأ بتطبيالنقص للعمل على عالجه من خالل دراستهم وتقييم التقارير التقييم الذايت. وهنا  

ار إىل مجيع اجلامعات  ، أين أصدرت وزارة التعليم العايل قر 2017قامت به اجلزائر يف سنة   هذا األسلوب وهو ما
بضرورة البدأ يف عملية التقييم الذايت. من خالل إرسال منوذج لالستمارة واضحة العناصر املطلوب القيام هبا، وقد 

 مسؤويل خلية ضمان اجلودة يف كل جامعة. أسندت املهمة إىل
تطبيق احلوكمة وإمنا البد من املتابعة    يوتعد من املراحل املهمة، حيث أنه ال يكفمرحلة متابعة وتطوير احلوكمة:    -

املستمرة لتطبيق هذا األسلوب والتأكد من تنفيذ مجيع املراحل السابقة بكفاءة، ويتم هنا ارسال تقارير دورية تفصيلية 
 عن واقع تطبيق احلوكمة إىل وزارة التعليم العايل.
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عايل مهمة تلك الرقابة واإلشراف على مدى ، فقد أسندت وزارة التعليم اللضمان التطبيق اجليد لتلك املراحل 
تطبيق احلوكمة يف اجلامعات إىل خالاي ضمان اجلودة هبا وتكون هي اجلهة املخولة للقيام ابلعملية، وارسال التقارير 

 ىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. إ
 اجلزائرية: اجملاالت املتأثرة آبلية احلوكمة يف اجلامعة  2 .2.2

 (1)  إن تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية يؤثر على العديد من اجملاالت من بينها ما يلي:
، تقدي  التخصص(   الفرع،  اجملال،  الرتبوي:تعريف عرض التدريب وإدارته )اإلشراف    ويتم هنا:  جمال التدريب  -

تقييم  ب  (، والقيام يف معرفة الطالب وتعلمه )تقييم مهاراته ومراقبة مسريته املهنية  الدعم للطالب يف تدريبه والتحكم
اجملال( )فريق  احملتوى  والتكامل،  ومراجعة وحتسني  املهين  تطوير و   التوجيه  وسائل  وتعبئة  )تنظيم  الدكتوراه  تدريب 

 ؛ ( جامعةلمية والبحثية للالقدرات الع 
وحدات البحث ذات    البحث،خمتربات    البحث،تنظيم وهيكلة البحث وتطويره )فرق    وتشمل:  جمال البحث  -

تطوير التعاون العلمي من خالل  )، وتثمني البحوث العلمية، وإقامة العالقات والشركات العلمية  االستقالل الكامل( 
 الربامج البحثية الوطنية والدولية(؛ 

وضع    املعلومات وخمتلف التكنولوجيا احلديثة، توضيح شروطوتشمل نظام  :  جمال سياسة واسرتاتيجية اجلامعات   -
تنظيم وإدارة املكوانت واخلدمات  والتشاور مع كافة أطراف املصلحة الداخلية ذات العالقة مع العمل على    السياسات

الوظيفية( واهليئات  املؤسسية  اجل ، وكذا  )اهليئات  )تركيب  إجراءات  اليت تتمثل مهمته ودة  ا يف  خلية ضمان اجلودة 
 ، واعتماد معايري ضمان اجلودة هبا؛ األنشطة اجلامعية: الرتبوية والعلمية واإلدارية إعداد عملية تقييم جلميع

 ياةاحل  وظروفألنشطة الثقافية والعلمية  ، واورعاية الطالب واملوظفني  استقبال  من خالل:  جمال احلياة يف اجلامعة   -
اجلام يف  الفاعلة  للجهات  والدراسات  )والعمل  ...(   األمن،   النظافة،   الصحة،عة  االجتماعية  الرتفيه  واملسؤولية   ،

 للجامعة عن البيئة واجملتمع الذي تتواجد به.
يعد توفر تلك املراحل وحتديد اجملاالت أمران مهمان لضمان تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية، إال أهنا قد 

 (2)  دفها أسباب تؤدي إىل نقص فعاليتها وهي:تصا
 ؛أتثري له ليس ومساءلة تقييم نظام ووجود فعالة، رقابة وجود عدم -

 

(1):  Abdelhamid Djekoun, Démarche Assurance Qualité et Gouvernance des universités AlgériennesPour 

une stratégie de l'Enseignement supérieur à l'horizon 2030, 2 ème Conférence Régionale des Présidents et 

Recteurs d’Université Maghrébines Université de CARTHAGE, Tunisie 10&11 décembre 2012, pp 19-27    بتصرف 
 . 128- 127 االمام، مرجع سبق ذكره، ص ص  وساملة ابرةمسري :  (2)
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 واحلوار؛   النقاش أسلوب وجود وعدم القرار صنع يف املشاركة غياب -
 ؛ الوطنية املصلحة على الشخصية املصلحة تغليب ثقافة سيادة -
 ؛ الفريق  بروح العمل نقص -
 ؛ والتعليمات  لألنظمة الصارم تطبيقلا عدم -
 ؛ للجامعة املركزية اإلدارة عن قراراهتا يف الكليات استقاللية عدم -
 ؛ اجلامعة  يف اإلدارية القيادات تعيني طرق يف االنتخاب آلية اعتماد عدم -
 ؛ البشري اجلانب على الرتكيز من أكثر املادية اجلوانب على النفقات تركيز -
 ؛ اجلامعة يف الفاعلة األطراف يف وأتثريها اجملتمع يف ةالسائد الثقافة -
 ؛ العلمية  مؤهالهتم لتحسني لألساتذة مستمر تكوين وجود وعدم واإلداريني األساتذة تقييم طرق وضوح عدم -
 . اجلامعة  يف العليا اإلدارة طرف من لالستقبال بروتوكوالت وجود -

 : آليات تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية 3.2
التغيري يف تركيبة مؤسسات التعليم العايل املعاصرة ختتلف عن طابعها التقليدي فهي إضافة إىل كوهنا مؤسسات  
قائمة بذاهتا وهلا مدخالت وخمرجات هي حباجة إىل احلوكمة من أجل تطوير أدائها والتكيف مع ذلك التغيري لتحقيق  

   ة يف اجلامعات اجلزائرية:رورية لتطبيق احلوكماآلليات اليت تعد ض ييف خمرجاهتا، وفيما يلالتميز 
التنفيذ   وضوح األهداف واالسرتاتيجيات:  - ويكون ذلك بوضع نظام عام داخلي لتحديد األهداف ومتابعة 

يث تكون له القدرة على ومعايري موضوعة لقياس األداء، كذلك ضرورة التحديد الدقيق لنوعية اخلريج املطلوب حب
للجامعة   نلتفاعل مع سوق العمل، ففي ظل ضبابية عدم وضوح األهداف واالسرتاتيجية ال ميكاو  املنافسة الدولية

 (1) تقدي الكثري، فاحلوكمة اجلامعية تتطلب الرؤية الواضحة لألهداف واالسرتاتيجيات املتبعة.
م العايل للجامعة، : وتكون هذه االستقاللية برتك مهمة اإلشراف على خدمة التعلياستقاللية اإلدارة اجلامعية  -

اإلشراف الكلي للهيئات احلكومية عليها الذي من  واجلودة بدال من  وذلك من أجل متكينها من املنافسة اجليدة  
شأنه أن يؤثر على عملها خاصة يف ظل انتشار اجلامعات اخلاصة اليت برزت كمنافس حقيقي للجامعات العمومية 

لبيداغوجي أو نوعية الطلبة وجودهتم، ألن االستقاللية متنح اجلامعة  سواء من حيث التسيري اإلداري أو االشراف ا

 

امللتقى الدويل   ورقة حبثية مقدمة يف، اململكة املتحدة يف حوكمة اجلامعات  جتربةاحلوكمة: جودة التعليم العايل يف ظل حتقيق مبادئ  ،اجلبار ساملي بزاوية وعبدعبد احلكيم  :(1)
 . 8ـ، ص 2011أفريل  04-03 هران، يومي، جامعة و يف اجلامعة: تقييم أساليب احلوكمة يف التعليم العايل احلوكمةحول  دويلامللتقى ال حول:
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االقتصادية للجامعة    احلرية يف األنشطة  الطلبة، وكذا تطوير  التدريس، واختيار  وترقية أعضاء هيئة  اختيار براجمها 
 (1) هبدف احلصول على موارد متويل ذاتية.

: من أجل تعزيز الدميقراطية يف اختاذ القرارات امعة اجلزائريةمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب يف إدارة اجل  -
أهدافه الداخلية  وصياغة  األطراف  مجيع  مشاركة  طريق  عن  الفعال  )ا  العنصر  موظفني( كوهنم  طالب،  أساتذة، 

ل  واألساسي للعملية التعليمية وأن جناح تلك الربامج املوضوعة مرهون مبدى استجابتهم له، وتكون املشاركة من خال 
صرا فعاال لضمان التطبيق اجليد للقوانني اليت  االنتخاابت اجلامعية اليت تنمي العالقات مع اإلدارة، وتعترب املشاركة عن

 (2)  تصدرها اجلامعة اجلزائرية.

إن مشاركة اجملتمع األكادميي يف تسيري مؤسسات التعليم العايل، تسمح بضمان شرعية القرارات كما تنمي 
مؤسسات التعليم العايل مسرية من قبل أطراف   ن ى األفراد اجملتمع األكادميي، وتعمل على أال تكو روح االنتماء لد

  (3) خارجية أو خاضعة للمصاحل السياسية.
: فإذا كان السعي حنو حتقيق اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، والنظر إليه كامتداد ملرحلة التخطيط الرتبوي  -

منطلق أمهية تكوين الطالب الذي يلتحق ابجلامعة واملعاهد العليا، فإن حتقيق    وذلك من  اجلامعي  لالتعليم ما قب
اجلامعي، وهذا ما يتطلب تطوير أداء مؤسسات   لاجلودة يف التعليم العايل يرتبط بتحقيق اجلودة يف التعليم ما قب

ما التعليم الثانوي.كما جيب  يم، السيت التعلاجلامعي ابلتوازي مع أي منهجية مقرتحة لسائر مستواي لالتعليم ما قب
النظر إىل مؤسسات التعليم العايل كجزء من نظام يبدأ ابلتعليم االبتدائي ويتواصل مدى احلياة. فالتخطيط الرتبوي 

التعليمية إىل جانب كونه حمركا ودافعا لتسريع خطى التنمية، إذ يضمن النظرة الشاملة    تأسلوب لتقدير االحتياجا
الرتبية يف ارتباطها ألوضاع السكانية واالقتصادية واالجتماعية والطاقة العاملة وسوق العمل    ىل مشكلة تكاملة إامل

 .( 4)  والطلب على التخصصات والقوى البشرية
ففي ظل اإلدارة الذاتية تصبح لوحدة التحكم داخل اجلامعات القدرة  اإلدارة الذاتية ملؤسسات التعليم العايل: -

تقوم بتنمية التعاون واقتسام املسؤوليات بني كافة املشاركني يف احلياة التعليمية، كما  اخلاصة و   مشكالهتا  على حل
تتمتع يف ظلها اجلامعات ابالستقاللية وحتدد قوام العمل هبا من أساتذة واداريني ومعاونني وتقوم مبسؤولية دعم العمل  

 
ص    ،2018وهران، اجلزائر،    ، 01العدد    ،07  جملد جامعة بن امحد،    ، جملة القانون اجملتمع والسلطة،احلاكمة يف اجلامعة املغاربية وحتدي التصنيفات العامليةكاهي مربوك،  :  (1)

56 . 
 . 57ص  مرجع سبق ذكره،كاهي مربوك، : (2)

 . 127 ص  ،2013ماي9 ،اجلزائر  ، 02العدد ،02اجمللد ، 2الجزائرجملة املؤسسة، جامعة  ،حلكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائراذهبية اجلوزي،  :(3)
 . 124 ص  نفسه، عمرج :(4)
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ث يضمن مدخل اإلدارة الذاتية عطاء أفضل  اطها، حيوتعدد أمن  بروح الفريق وذلك بتقوية املشاركة داخل اجلامعة
 (1) من قبل أعضاء هيئة التدريس ومن مث ضمان جودة الطالب الذي هو هدف كل اصالح تربوي.

أن   بأن تتمتع اجلامعات ابالستقاللية، بقدر ما جي  ب: بقدر ما جيمساءلة مؤسسات التعليم العايل عن أدائها  -
ات اليت تقدمها، وذلك بتقدي خدمات  ام أطراف أصحاب املصلحة من اخلدمتكون هذه اجلامعات مسؤولة أم

اخضاع هذه اجلامعات لعمليات التقييم واملساءلة. وهنا اختلفت وجهات   يضمن اجلودة املطلوبة وهذا ما يستدع
 من يقوم هبا ومن يتم مساءلة من؟ النظر حول مساءلة 

والطالب إىل  معة يف تقدي التعليم املطلوب، جلأ وىل األمر  عرفت املساءلة املباشرة توسعا، فإذا قصرت اجلا
املساءلة والضغط على اجلامعة للتغيري والتطوير أو اختيار جامعة أخرى يف حالة استمرار التقصري، مث تطور مفهوم 

 (2) وأصبح يشري إىل نظام مركب وشامل يقصد به اإلصالح الرتبوي كهدف عام.املساءلة يف التعليم 

فر تلك اآلليات الداعمة لتطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية، إال أهنا مل تكن ابلقدر الكايف  من تو   ابلرغم
 الذي يستطيع احلد من الصعوابت اليت تواجه تطبيقها. 

 صعوابت تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية: 4.2
 املعاصرة، اجلامعات تواجه اليت التحدايت ليخاطب جاء اجلامعات حوكمة مفهوم ظهور إن  احلقيقة يف

ودوليا ملنافسةا  وأ اجلودة وحتقيق العايل، التعليم عوملة مواكبة وأمهها إقليميا   انتهاج أن  جند ذلك  ورغم ،وطنيا، 
 كإطار احلوكمة تطبيق أن من   حتداي ابرزا ابلرغم يعد ت اجلزائريةاجلامعا مستوى على الصائب بشكلها احلوكمة

 التوصيات  صياغة يف العالقة وذوي اجلامعة أهل مشاركة عرب والتقدم فيوالتك  التغيري إىل اجلامعية املؤسسة يدفع
 االستئثار عن واالبتعاد الدميقراطية قيم تعزيز ويف  واحملاسبة،  التقييم ويف املوازانت، مراقبة ويف ومناقشتها، والقرارات
 (4) :ونذكر منها مايلي   (3)  ا للحوكمة،تطبيقه يف ةاجلزائري اجلامعات تواجه الصعوابت من العديد هناك فإن  الفردي،

 أفضلية وأسبقية السياسي واإلداري على العلمي والبيداغوجي؛ -
 االعتمادات املالية املوجهة لقطاع التعليم العايل؛ عدم استقرار  -
 اإلنتاج والنشر العلمي أصبحت حتكمه اعتبارات غري علمية؛  -

 

 . 126 ص  ،مرجع سبق ذكرهذهبية اجلوزي،  :(1)
،  جامعة عني مشس الرابع حول "املدخل املنظومى ىف التدريس والتعلم"  العريب، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر مىاملساءلة واإلصالح الرتبوى ىف إطار املدخل املنظو   العمري،خالد  :(2)

 . 02ص  ،2004 أفريل ،القاهرة، مصر
 . 128 ، ص ذكرهمرجع سبق  االمام،ساملة و  مسري ابرة  :(3)

، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي واالجتماعي: آليات تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلامعات اجلزائريةمنصف شريف واخرون، :  (4)
 . 305 ص  ،2018  نوفمرب12و 11يومي  ،03 جامعة قسنطينة  وافاق،حتدايت 
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 مام مبعايري الرتقية؛ ضعف مستوى التكوين وعدم االهت -
 التأثري السليب ملناخ ما قبل التعليم العايل على مناهج التعليم العايل؛  -
 استجابة للتوجهات العاملية وعدم توافقها مع البيئة التعليمية اجلزائرية؛ اإلصالحات واملناهج جاءت  -
 ى عال يف الوزارة؛يف التخطيط االسرتاتيجي للمناهج التعليمية على مستو  ةغياب هيئة متخصص  -
 انغالق اجلامعة على حميطها االقتصادي واالجتماعي؛  -
 اجلامعية؛ غياب املمارسة الدميقراطية يف إطار اهلياكل  -
 فئة الطلبة هي الفئة األكثر عددا إال أهنا األقل أتثريا يف صناعة القرار.  -

 شرح لكل عنصر على حدي.  يوفيما يل
يف واقع األمر، إن النظام السياسي اجلزائري، ري على العلمي والبيداغوجي: ادسبقية السياسي واإلأفضلية و أ -

أن هذا االهتمام قد خضع لتطور ارتبط من جانب بتطور القضية السياسية،    أعطى القضية التعليمية اهتماما كبريا، إال
لى حتديد مضمون هذه كما ارتبط من جانب آخر بتطور أيديولوجية النخبة احلاكمة، وهو األمر الذي انعكس ع

 ومراسيم القضية، ومنهج تناوهلا، وملا كانت السياسة ترتبط يف أي حقل ابلسلطة، فسياسة التعليم ترتجم بقوانني
وتعليمات، كما أهنا مدفوعة ومنظمة وفق تسلسل هرمي. ألن تطبيق أي سياسة يفرتض وجود   وبرامج  وأنظمة 

اريني بشكل خاص، واالمتثال للقوانني واألنظمة، فالتعليم االلزامي  مواطنني بشكل عام، ابإلضافة إىل أساتذة وإد
 (.1) يستند مثال إىل عقوابت.

إذا مت األخذ بعني االعتبار ارتباط موارد الدولة بقطاع احملروقات، وأن أسعار هذه األخرية   االعتمادات املالية:  -
الصعواب  زال تتمي العاملي، فستتضح مدى  املستوى  القطاع، وابلرغم من  ابالستقرار على  قد تواجه  اليت  املالية  ت 

مالحظته هو عدم ترشيد هذا االنفاق    نمعي، إال أن ما ميكات املفرطة يف حجم االنفاق على التعليم اجلاالزايد
خاصة يف جمال اخلدمات اجلامعية اليت طالبت الوصاية بضرورة ترشيده أكثر من مرة، ألهنا تعرف جتاوزات واختالسات  

من هدر للموارد وهي مؤشرات تؤكد ضرورة البحث عن مصادر مكملة يف متويل التعليم العايل،    هيصاحبمع ما  
الطالب جزء من كم أو بتحمل  التكاليف،  اجلامعة يف حتمل جزء من  املستفيدة من خمرجات  املؤسسات  شاركة 

 (2)التكاليف يف حالة تكرار سنوات اإلعادة.

 

 
  . 192 ص  ، مرجع سبق ذكرهمسية،  نكروا  :(1)

، جملة االكادميية للدراسات  ايل يف اجلزائر بني الواقع واالفاق دراسة حتليلية تقييمية لالصالحيات اجلديدة ل.م.د جودة اخلدمة التعليمية يف قطاع التعليم العحاجي العلجة،   :(2)
 . 34ص  ، 2013نجوا ،اجلزائرالشلف،  ، 10العدد حسيبة بن بوعلي،جامعة  االجتماعية واإلنسانية،
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شكل إحدى أهم التحدايت اليت تواجه املشتغلني بتطوير  ل البحث العلمي تإن ميزانية متوي  :البحث العلمي  -
البحوث عامليا، لذا فإنه يتوجب على املعنيني وضع إسرتاتيجية بعيدة املدى لالستفادة من مدخالت االنفاق على  

دثتها املشكالت  نسدادات اليت أحالبحث وخمرجاته، املتمثلة يف نوعية احللول وقدرهتا على القضاء جذراي على اال
ليت تظهر بني الفينة واألخرى، حيث أن املشكل املطروح وإبحلاح، يتمثل يف حجم املخصصات املالية للبحث ا

   (1)  العلمي امللحق بوزارة التعليم العايل، وخاصة مسألة متويل الدراسات العليا اليت تثري جدال حوهلا.

حيث أن غالبية البحوث املنجزة هي حبوث من   ي علمية:حتكمه اعتبارات غ  اإلنتاج والنشر العلمي أصبحت  -
أجل نيل الشهادات أو الرتقية، وليست حبوث تنجز هبدف التطبيق العملي مما أدى إىل احلد من فعالية البحث 

ة  ت العلمية واملشارك، الشيء نفسه ميكن أن يقال عن ظاهرة تنظيم امللتقيا(2)وعدم مسامهته يف تفعيل العملية التنموية
ملنطق العقالنية وطبيعة املنصب الذي حيتله الشخص الراغب يف املشاركة يف امللتقى، حيث كثريا فيها واليت ختضع  

عليها قرارات القبول أو الرفض، بل أكثر من ذلك فإن من يتحصل على شهادات املشاركة يف امللتقى،    دما تعتم
 (3)لتقى.القات مبوضوعات املوهو مل حيضر ومل يقدم أي عمل له ع 

  2018خمربا على املستوى الوطين سنة    1528  أما عدد املخابر فقط شهد ازدايًد من سنة إىل أخرى، حيث بلغ
مقارنة  اليت تتميز جبودة منخفضة  املخابر  فعالية وجودة خمرجات هذه  وإمنا يف  إال أن اإلشكال ليس يف عددها 

يري للمخابر، أو لكثرة الصراعات بني مدراء املخابر ورؤساء ابملغاربة، وقد يكون السبب إما إىل سوء التخطيط والتس
 . الفرق على املناصب يؤدي إىل تعطيل وترية عمل املخرب

غالبا على االهتمام مبدى قدرة األستاذ اجلامعي يف التدريس وايصال املعارف وتطوير   دال تستن:  معايي الرتقية  -
منا تستند على اعتبارات خارجية، كاملشاركة يف امللتقيات  إشكالت احمللية، و املناهج يف البحوث احمللية اهلادفة ملعاجلة امل

التدريس من حبوث ودراسات وكتب ومقاالت   هليئةن يكون اإلنتاج العلمي أولية، و واملؤمترات والندوات الوطنية والد
 (4)  .دوليةيف جماالت ذات مسعة  منشورة

:  ية وعدم توافقها مع البيئة التعليمية اجلزائريةوجهات العاملاستجابة للت  اليت جاءت   اإلصالحات واملناهج  -
ابلرغم من املزااي املرتبطة بتبين تطبيق نظام ل.م.د يف التعليم العايل، إال أن املعطيات واالحصائيات املستخلصة من  

 
 . 193 مرجع سبق ذكره، ص  كروان مسية، :(1)

 . مرجع نفسه: (2)

السالم،    خالد:  (3) والبحث  عبد  التكوين  جودة  حتقيق  يف  اإلدارة  واسرتاتيجيات  اجلزائرية  اجلامعة  املوقع:   وثيقة  ،2013-02-09  نشر  ،العلميازمة  على    متوفرة 
https://www.djazairess.com/setif/10486  23.30لساعة:ا، 08/08/2018 اتريخ التصفح 

   . 36حاجي العلجة، مرجع سبق ذكره، ص : (4)

https://www.djazairess.com/setif/10486
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طبيقها على  ذا النظام وتاألساسية هل  ورشات العمل والندوات وامللتقيات اخلاصة هبذا النظام، تؤكد أبن إدراك املفاهيم
 (1)  ومعرفية وتشريعية ولوجستية مجة. ةأرض الواقع تعاين من صعوابت إيديولوجي

تكمن أهم مشكالته الرئيسية يف الوضع  :  ساسهماأاألستاذ اجلامعي عماد التعليم العايل والبحث العلمي و   -
ء مبثابة الصخرة اليت  أعدادهم، وقد يكون هؤال  املتدنية واخنفاض مستوىاملادي واالجتماعي، خاصة املعاملة املالية  

 (2)  تتحطم عليها كل جهود تطوير التعليم.
بسبب غياب سياسة وطنية واضحة انعدام الثقة يف العالقة اليت تربط بني الوصااي أبفراد األسرة اجلامعية:    -

انعكست يف   السياسة  القوانني، هذه  املتبعة يفللجامعة يف سن  امللتوية  الشكلية لألسر األساليب  ة  االستثمارات 
اجلامعية، ورغم اإلجراءات التنظيمية اليت عرفتها اجلامعة، إال أنه يف الواقع ليس هناك متابعة لتطبيق هذه القوانني، 

ا على ورق ملدة وقد يتغري القانون قبل أن يعرف طريقه للتطبيق أو يصدر القانون دون مراسيم تنفيذية، فيبقى حرب 
 (3)  .متاما يت قانون آخر يعدله أو يلغيهسنوات حىت أي

إعطاء األمهية الكربى للجانب املادي أكثر    فقدان القيم العلمية واألخالقية على مستوى اجلامعة واجملتمع:  -
الوقوع يف الرداءة، وينعكس هذا يف مظاهر عديدة كانتشار ظاهرة الغش واملساومة   من اجلانب العلمي وهو ما يعين

ىت قضية االشراف أصبحت عامال جتاراي بدال من أن توجه حلل مشكالت اجملتمع أببعادها السياسية  على النقاط، ح
ل من سنة ألخرى واحلصول  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. فالطالب شغله الشاغل احلصول على النقطة لالنتقا 

 على الشهادة عل حساب التكوين الذايت.  
يف روتني مجد كل نشاط وطموح    الشكلية ودخلو الشهري واملكانة االجتماعية ابعض األساتذة اكتفوا ابلراتب  

   (4) علمي، والبعض اآلخر وجه هدفه وراء املناصب لتحقيق املكاسب وتناسى مهمته كنخبة ترشد اجملتمع والدولة.
ات على مستوى بعد التطرق إىل صعوابت تطبيق احلوكمة اجلامعية يف اجلامعة اجلزائرية، جتدر بصناع القرار 

  الوزارة املعنية إعادة هتيئة البيئة املناسبة ملواجهة ذلك.

 

 

 

 
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثالث لضمان جودة التعليم اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة لضمان اجلودة يف جامعة ايب بكر بلقايد اجلزائريةبوشعور الغاي رضية، : (1)

 . 694ص  ، 2013افريل 04-02 جامعة الزيتونة األردنية، يومي العايل،

الزهراء،  و   بودية فاطمة:  (2) النمو االقتصادي بن زيدان فاطمة  العايل يف حتقيق  التعليم  العام يف قطاع  السعودية، األردن، دراسة قياسية لك  -دور االستثمار  ل من اجلزائر، 
- 2005  والنمو االقتصادي خالل الفرتة  رواالستثمارامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل  تقييم أاثر ب  حول:، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل  ابستخدام معطيات ابنيل 

 .  21ص  ،2013 مارس 12-11 يومي  ، 1عباس سطيفجامعة فرحات   ،2014

 . 195 مرجع سبق ذكره، ص  كروان مسية، :(3)

 . 196 نفسه، ص  مرجع: (4)
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 سبل جتاوز صعوابت تطبيق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائرية:  5.2
إال ابلقيام ابلعديد من اإلصالحات اليت من شأهنا تسهيل   قإن تطبيق احلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية ال يتحق 

 ة خمتلف الصعوابت اليت حتول دون بلوغ ذلك. تطبيق هذا األسلوب ومواجه
 اإلصالحات الوطنية:  1.5.2
 : ي مبعاجلة كافة الفجوات التعليمية وما يرتتب عنها من خالل ما يلتكون 

من    املعيار،: جيب أن يستويف املرشحون لشغل املناصب اإلدارية يف اهلياكل اجلامعية هذا  املعيار البيداغوجي  -
هم إىل ذلك حيث  الذاتية اليت تبني ابلتفصيل ممارساهتم الرتبوية من سنة تعيينطلبهم السرية  تقدي يف ملف  الخالل  

  األقسام،إدارة    الوزارة،  اجلامعة،إدارة    التدريس،كمرشحني حمتملني ألي منصب إداري )قيادة هيئة    اختيارهميتم  
والباحثني يف    األساتذةبوية والبحثية بني  إدارة تنظيم البحوث(. فقط املرشحني الذين يثبتون أطول املمارسات الرت 

 )1( .الختيارهم كمرشحني هنائيني لشغل وظائف املسؤولية  اهليكل املعين هم وحدهم املؤهلون 
املمارسات الدولية طويلة األمد يف أنظمة التعليم العايل    انحيةمن    املعيار: ينبع هذا  معيار البحث األكادميي   -

ممارسة تربوية  أكادميي بدون  التالية: هل أنت    بسيطةالسئلة  األ  عن  املوضوعيةابة  اإلجمن  وكذا    العلمي،والبحث  
ستطيع  تفهل ميكن أن ينتج يف جمال البحوث واستيعاب املتطلبات؟ هل    سنوات،ال تقل عن مخس  بيا  طويلة نس

 )2(؟ جامعة كلية،  جامعي،قيادة قسم 

 األسرة مكوانت خمتلف متكني على العمل جودهتا وحتسني يةاجلامع احلياة تطوير يستدعي:  اجلامعية احلياة تطوير -
  اخلدمات  ل وتشمل:والعم والتدريس للدراسة أمثل ظروف يف من العمل وموظفني وابحثني أساتذةو  طلبة  من اجلامعية
 والتغطية  النفسية واإلحاطة ،واجلمعوية  والرايضية الثقافية واألنشطة وقروض، ومنح وإطعام سكن من اجلامعية

 (  3) :على  العمل الغاايت هذه جتسيد ويقتضي ،صحيةلا
 ؛ واجلامعية  الطالبية احلياة لظروف دقيق بتشخيص القيام -
 ؛ لب اللط ابلنسبة والتوجيه واإلعالم االستقبال أطر تعزيز -
 ؛ اإليواء نسبة من والرتفيع األكل جودة وحتسني اجلامعية املنحة قيمة مراجعة -

 

)1(:NadjiKhaoua, La gouvernance de l’Université en Algérie, propositions de réforme, el watan - Alger 

Jeudi, 10 Janvier 2019, Sur le site : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/la-gouvernance-de-

luniversite-en-algerie-propositions-de-reforme-09-01-2019 ,Vul le(23/12/2018),A23.30. 

(2) : Idem. 
،  2015افريل23، التونسية مي، اجلهورية ، وزارة التعليم العايل واحبث العل2025- 2015ومة التعليم العايل والبحث العلميظممشروع اصالح مناللجنة الوطنية لإلصالح، : (3)

 . 34ص 

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/la-gouvernance-de-luniversite-en-algerie-propositions-de-reforme-09-01-2019
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/la-gouvernance-de-luniversite-en-algerie-propositions-de-reforme-09-01-2019
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 أفضل واجتماعية  وصحية نفسية إحاطة وتوفري النوادي بعث وحتفيزمعوية  واجل والرايضية الثقافية األنشطة تكثيف  -
 ؛ مةئاملال والتجهيزات البشرية املوارد دعم خالل من
 . ابجلامعة  املتدخلني لكافة والعمل احلياة لظروف العام ابملستوى النهوض -

 (1)  :ـكما ميكن القيام أيضا ب
 ؛ الوطن  جامعات مستوى على آلياهتا تطبيق وتعميم بشأهنا وزاري ثاقيم ووضع احلوكمة، مشروع تبين -
 ؛ التعليمية القرارات اختاذ ةيط اقر ميد -
 ؛ واالستقاللية  واملساءلة الشفافية على تقوم تطبيقية آبليات اجلودة ضمان  مشاريع ربط -
 ؛ اجلامعية للمنظومة التعليمي املُدخل عن املسؤولة ابعتبارها الرتبوية املنظومة إصالح -
 ؛ اجلامعات مستوى على والبيداغوجية املالية للرقابة يكلياهل طاراإل تنظم تشريعات سن -
 املشاركة ويضمن والبيداغوجية، العلمية واجملالس واإلدارة واألساتذة الطلبة بني العالقة ينظم تنفيذي ميثاق وضع -

 ؛ التعليمية القرارات يف للمعنيني الفعالة
  ؛اجلامعات مستوى على واملساءلة اسبةمح لل جلان  هيكلة -
 ؛ للجامعات االستقاللية من مزيد منح -
 ومطورة؛  معصرنة التعليمية للمناهج املدى بعيدة اسرتاتيجية خطة وضع -
 . العمل بسوق اخلرجيني لربط واالجتماعيني االقتصاديني والشركاء اجلامعة بني اتفاقيات عقد -

 (2) : ما يلي إليها من خاللميكن جتسيد الغاايت اليت تسعى 
إعادة النظر يف معايري النجاح يف شهادة البكالوراي، ابعتبارها البوابة الرئيسية للطور اجلامعي واالهتمام ابلدراسات    -

التدرج، وتوفري كل اإلمكانيات املادية واملالية املناسبة قصد حتقيق التكوين األفضل واجلودة املناسبة للوصول   دما بع
نخبة األفضل يف أي جامعة يف إطار اسرتاتيجية تنموية عامة خيطط هلا مركزاي بناءا على معطيات اقتصادية  إىل ال

 اليوم والذي أدى إىل بعثرة املال العام؛   ث رات سياسية مثل ما حيدتماعية، ثقافية وليس بناء على اعتبادميوغرافية، اج
ة الظروف  اتذة وفق معايري الكفاءة واجلودة يف التعليم، وهتيئالرتكيز على االعتبارات املوضوعية يف اختيار األس  -

ينه وتدريبه جيدا  املناسبة لعضو هيئة التدريس اليت متكنه من التدريس والبحث والتطوير الذايت، والعمل على تكو 

 
 . 130-129 ص  ص  مرجع سبق ذكره، االمام، وساملة ابرة مسري :(1)

 . 305-304، مرجع سبق ذكره، ص ص منصف شريف واخرون  :(2)
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ب لألستاذ  على املناهج التعليمية وطرق وأساليب تطبيقها وطريقة التواصل مع الطالب وتطبيق مبدأ املقياس املناس 
 املناسب املتخصص فيه؛ 

تضمن مبادئ عامة مستمدة من املقاييس العاملية، واليت البد أن تتحلى هبا األسرة اجلامعية من طلبة وأساتذة    -
 يني وتقنيني، مثل: النزاهة، اإلخالص، احلرية األكادميية، املسؤولية والكفاءة؛ وعمال وإدار 

لية والرتكيز على االختيار األمثل املوضوعي، وضوعية يف إسناد مناصب املسؤو النظر يف االعتبارات غري امل  ةإعاد  -
 مبعىن فسح اجملال للدميقراطية يف تسيري مؤسسات التعليم العايل من جامعات ومراكز حبث. 

لذي  خيص وضع الدول العربية تعزيز مشاركة اجلزائر يف ملتقيات ومؤمترات دولية ملناقشة وضع التعليم العايل ا
أداة قياس بطاقة    2011حلالية، فقد أدخل املؤمتر األول الذي انعقد يف القاهرة سنةامة، واقرتاح حلول للمشكالت اع

فحص حوكمة اجلامعات ووضع قاعدة للجولة األوىل من تنفيذ هذه األداة يف أربعة بلدان ابملنطقة، كما استخلص 
 الربيطاين والدروس املستفادة من اإليسيكو واجمللس الثقايفوالذي نظم ابلتعاون مع    2012  مؤمتر الرابط املنعقد يف

وأبرز دراسات احلالة لإلصالحات املؤسسية وأطلق أيضا شبكة التعليم العايل اإلقليمية اليت تتألف    UGSCاستخدام  
لضفة  جامعة مشرتكة من سبع دول الشرق األوسط ومشال افريقيا )اجلزائر، مصر، العراق، لبنان، املغرب، ا100من  

املنعقد يف تونس على العالقة بني ضمان اجلودة واحلوكمة، يف    2014الغربية، قطاع غزة، تونس(،كما ركز مؤمتر  
 (1) نطاق أوسع.حماولة لتمكني اجلامعات وقطاعات التعليم العايل من التحرك على 

 إصالحات برانمج البنك الدويل وتوصياته:  2.5.2
 األوسط الشرق منطقة أحناء خمتلف يف اجلامعات  حوكمة لقياس جديدة  أداة  2013 يف الدويل البنك اقرتح

 املختلفة،  أمناطها وحتديد املنطقة بلدان  يف اجلامعات حوكمة قياس يف  األداة هذه من الغرض متثل حيث  أفريقيا ومشال
 ركز وقد.  ها أدائ حتسني كيفية فهم على العايل التعليم  مؤسسات ملساعدة وذلك منها، الغرض مع توافقها ومدى
واالهدافه جماالت مخس على  الدويل البنك والرسالة  العام  السياق    املساءلة،  ،املشاركة اإلدارة، توجه  ،ي: 

 والعراق ولبنان  وتونس واملغرب  ومصر اجلزائر يف وخاصة حكومية جامعة 100 على األداة  تطبيق مت  قد  .االستقالليةو 
 استقالليتها نسبة أي مركزاي، مقيدة اتجامعهي   جامعة(22رية )اجلزائ اجلامعات  أن  الدراسة وكشفت وفلسطني،

 نظام تتبع  أهنا ورغم اإلداري، املستوى  على النتائج لتحقيق  الالزمة األداء مؤشرات فيها تغيب حيث  جدا ضعيفة
 نظام ضعف  إىل ابإلضافة فعال، اجلودة لضمان  نظام يوجد ال عينة الدراسة  جامعات ربع يف أنه إال للحوافز جمزي

 
 . 198 مرجع سبق ذكره، ص  كروان مسية،  :(1)
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  طالب  من املصلحة ذوي إلشراك تفتقر فهي املشاركة خبصوص  أما .املالية والنزاهة ،االجتماعية واملسؤولية املساءلة
 (1)  .وسياساهتا قراراهتا يف وغريهم

جامعة فقد كانت نتائجها يف اجملاالت    22نتائج التقرير فيما خيص اجلامعات اجلزائرية والبالغ عددها   أما
 يلي: التالية كما 

اتسم النظام التعليمي اجلزائري ابملركزية الشديدة، حيث يتم حتديد  يف جمال السياق العام، الرسالة واألهداف:    -
مؤسسات التعليم العايل بشكل مركزي، وتقوم احلكومات املركزية أبدوار واضحة يف توجيه اجلامعات  رسالة وأهداف 

قارنة ابلدول العربية اليت مشلتها الدراسة  تياجات احمللية يف حينها، ومع املاجملال هلا لالبتكار وتلبية االح  كحبيث ال ترت 
عنه درجة التنصيف ملتوسط    تر تنظيما ومركزية وهو ما عرب أيضا، فقد عد النظام التعليمي العايل اجلزائري األكث

، أي أهنا أكثر  3بـ    وحصلت فلسطني على أدىن درجة مركزية  ،4.1العينة القومي فيما خيص الرسالة واليت بغلت  
 ( 2)  األنظمة المركزية. 

ملؤسسات    ةاسرتاتيجيوضع لمن قبل اجلزائر  املستخدمة   ن األساليبأ  أوضحت الدراسة:  يف جمال توجه اإلدارة   -
. حسب النتائج املتوصل املشاورات واسعة النطاق   وأسلوب  وخرائط الطريق،  الداخليةالتقارير    :التعليم العايل هي

لتلك األساليب كانت يف فلسطني وأدىن نسبة استخدام ألسلوب  الدراسة جند أن أعلى نسبة استخدام    إليها يف هذه
ت يف لبنان ابلرغم من تسجيلها ألعلى مستوايت استخدام لكل من أسلوب التقارير الداخلية وخرائط املشاورات كان

 (3) الطريق. 

ويعني من قبل رئيس احلكومة واليسمح ألعضاء هيئة   أما فيما يتعلق ابجلامعة اجلزائرية فال يزال مديرها يرشح
سبا إىل اجلامعة املعني هبا ولكن يشرتط أن يكون جزءا  ابملشاركة يف ذلك، وال يشرتط أن يكون املدير منت  التدريس

اكز  من اجملتمع األكادميي.  أما فيما خيص عمداء الكليات فيتم تعينهم أيضا من قبل احلوكمة يف مجيع اجلامعات واملر 
افق مع  اجلامعية، وأن يكون العميد ذو رتبة أعلى وال أيخذ يف احلسبان انتماءهم السياسي عند التعيني بل أن يتو 

   (4) سنوات قابلة للتجديد.  4وتكون مدة عهدته    قدم عموًما رؤية اسرتاتيجية للجامعةيوجيب أن  متطلبات املنصب،  
اجلزائر أفضليًة أكرب للجزاءات    متنحفعادًة ما  العايل،    سياسة إدارة موظفي مؤسسات التعليم  خيصأما فيما  

  فلسطني واملغرب ربط زايدات الرواتب أو العالوات ابألداء،  مصركال من    يف أساليب اإلدارة لديها، بينما تفضل

 

 بتصرف.   ،22-18مرجع سبق ذكره، ص ص  أدرايان جاراميلو وآخرون، :(1)
-18، ص ص 2013 البنك الدويل، جوان ،جامعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا متهد الطريق( 100)مقارنة نظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغييالبنك الدويل،  :(2)

19 . 
   .20 مرجع نفسه، ص : (3)

)4(: World Bank, Rappor sur la gouvernanace des universités des Algérie, World Bank, June2012,p15. بتصرف  
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نان، اجلزائر والعراق ولب . تطبق كل منالرتغيب والرتهيب يستخدمان سياسات فإهنما بدرجة أقل، أما العراق ولبنان 
، بينما خيضع واملاليةيُطبَّق على موظفي املوارد البشرية    بقدر ما  هبا  اجلزاءات على أعضاء هيئة التدريس  أسلوب

تُستخدم اجلزاءات مطلقاً حبق أعضاء هيئة التدريس يف   وال،  خرىاألبلدان  الأعضاء هيئة التدريس جلزاءات أقل يف  
 (1) .املغرب وفلسطني

مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر ابالستقاللية الكافية فيما يتعلق ابملسائل    عال تتمت   :ليةاالستقال  يف جمال توجه  -
األكادميية، املالية، واخلاصة ابملوارد البشرية، واألمر نفسه يتعلق ابجلامعات التونسية، بينما سجلت أعلى درجات  

وفلسطني.  لبنان  من  اجلزائر   (2) االستقاللية يف كل  للمؤسسات  احلميكن  معظم  برامج ية يف  إدخال  تقرر  أن  االت 
الشراكات األكادميية مع املؤسسات  وإبرام  جديدة وأنواع الدورات، عدد الساعات لكل برانمج، تقييم الطالب،  

ولكن يف مجيع   ،  (األخرى ابإلضافة إىل قضااي القبول )إمجايل عدد الطالب املقبولني ، عدد الطالب لكل برانمج
 )3(وغريها. وافقة من قبل الوزارة الوصية، خاصة يف موضوع تعديل الربامجاحلصول على املاحلاالت البد من 

توظيف املوارد البشرية تتمتع مجيع املؤسسات اجلزائرية تقريًبا ابالستقاللية يف تعيني أو فصل بفيما يتعلق أما  
ب  كن ابستثناء التدريب وترقية املوظفني، جيأو تدريب املوظفني أو منح الرتقيات، ول األساتذةاملوظفني اإلداريني أو 

هناك قدر ضئيل من االستقاللية إلنشاء احلوافز:    أن تصادق الدولة على هذه القرارات يف معظم احلاالت. ومع ذلك
، وميكن لثلثهم فقط إنشاء مكافآت  واإلداريني  األساتذة  ال تتمتع أي مؤسسة تقريًبا ابالستقاللية يف حتديد رواتب

 )4(املزااي ...(.  ،أو حتديد الشروط التعاقدية للموظفني )املدة ،األداء

قليل جدا    عددمع وجود    %  99ـبنسبة تقدر ب  ةايل فتساهم الدول أما فيما خيص متويل مؤسسات التعليم الع
دمها  والتمويل من املؤسسات الدولية أو اخلدمات التعاقدية اليت تق  ضالقرو   إىل  إمكانية الوصولمن املؤسسات لديها  

 . اجلامعة
االحتفاظ ابلتمويل الفائض  تتمتع حوايل نصف املؤسسات ابالستقاللية يف إدارة أصوهلا )خاصة املدارس( أو  

ولكن ال ميكن ألي منها تعيني مستوى    ،وإعادة استخدامه من عام إىل آخر )خاصة اجلامعات واملراكز اجلامعية(
، القروض املصرفية ، الرسوم الدراسية( ،   ة/ اخلاص   لعامةوض االقر هيكل الدخل )أي    أو حتديدالرسوم الدراسية،  

(.  األجلعات واملراكز اجلامعية استخدام برانمج إنفاق متعدد السنوات )أي متوسط  وميكن لعدد قليل فقط من اجلام 

 
 . 22(، مرجع سبق ذكره، ص جامعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا متهد الطريق 100)احلوكمة كأداة لتشجيع التغييمقارنة نظم البنك الدويل،  :(1)

 .  22ص (، مرجع سبق ذكره، ال افريقيا متهد الطريقجامعة يف منطقة الشرق األوسط ومش  100)مقارنة نظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغييالبنك الدويل، : (2)

)3(: World Bank, Rappor sur la gouvernanace des universités des Algérie, op cit, pp16-17. 
(4) : Ibid, p17. 
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إىل   ماو   والسيارات  املعلومات  تكنولوجيا  معدات)  واملعدات  واألراضي  املباين  امتالك  ميكنهم  أخرى،   انحية  من
 )1(. ذلك(

املساءلة والنزاهة املالية، ونوعية التعليم، والدرجة احتلت اجلزائر الدرجة األوىل يف جمال    :املساءلة  يف جمال توجه -
 الثالثة للمسؤولية االجتماعية ابملقارنة مع الدول العربية اليت مشلتها الدراسة، لتحتل فلسطني املرتبة األوىل من حيث

 (2)  عية.ملسؤولية االجتمانوعية التعليم وا

معظم   أن  يبدو  التعليم  بنوعية  يتعلق  واملغرب فيما  اجلزائر  لكن يف  اجلودة  لضمان  أنظمة  لديها  اجلامعات 
سجلت اجلزائر أقل نسبة من بني الدول   كما  .نظام لضمان اجلودة يف ربع جامعات العينة تقريباً  وتونس، ال يوجد

فيما  خلرجيني اجلدد، وأضعف مستوى من حيث رواتب املتخرجني اجلدد، أما  املشاركة فيما يتعلق مبعدل توظيف ا
املراجعة اخلارجية ونشر تقاريره الفاعلة    ايتعلق بعمليات  املتاحة للجهات  املراجعة  لتقارير  أقل معدل  فأهنا متتلك 

 (3) . الداخلية من أجل االطالع عليها، وكذا فيما خيص تقارير املراجعة اليت تنشر خارج اجلامعة
بلغ متوسط مشاركة أصحاب املصلحة الداخلية يف اختاذ القرارات مبؤسسات التعليم العايل   :املشاركة   جماليف  -

 تشاركية  أكثر  اجلامعات  لتكون أقل نسبة مشاركة حمصل عليها بني مؤسسات الدول حمل الدراسة. تبدو  1.9اجلزائري  
املؤسسات نفسها أكثر تشاركية مما يكشف عنه ظم  مع   ربعتوت  اخلصوص،  وجه  على  اجلامعية  واملراكز  املدارس  من

 .التقييم
إن هيكل املشاركة يف املؤسسات اجلزائرية يشبه يف الواقع هيكل املشاركة يف اجلامعات احلكومية يف املنطقة:  

ف الكبري يكمن االختالو يوجد متثيل قوي نسبًيا ألعضاء هيئة التدريس، ومتثيل مكافئ للطالب واملوظفني اإلداريني  
إىل   وجتدر اإلشارة أو حىت ملمثلي القطاع اخلاص،  السابقني،  للطالبيف حقيقة أنه ال توجد مؤسسة متنح التمثيل  

 ( 4)  اجلامعة. هلا متثيل ألي وكالء خاصني يسامهون يف جهود متويل اإلدارة ال يوجد أن جمالس 
 :جماالت يف الدولية املمارسات فضلأل  ميةالتعلي القيادات وتنفيذ   تبين ضرورة الدراسة ب األخري أوصت يف

 أو املمارسات هذه لتعزيز  قوية وطنية  أطر  توجد مل ن أو  حىت ،االسرتاتيجي  والتخطيط واملشاركة والشفافية  املساءلة
 .حتسينها 

اجلزائرية يؤدي إىل حتقيق جودهتا وذلك من خالل  اجلامعات  القول أن تطبيق احلوكمة يف  مما سبق ميكن 
 إدارية وزارة واطارات من واملستفيدة  املعنية األطراف  كافة جهود توحيدليات اليت توفرها هذه املقاربة، مع  خمتلف اآل

 
(1) : Idem. 

 . 26ص  (، مرجع سبق ذكره،ال افريقيا متهد الطريقجامعة يف منطقة الشرق األوسط ومش  100)مقارنة نظم احلوكمة كأداة لتشجيع التغييالبنك الدويل،  :(2)

   . بتصرف 27-26 مرجع نفسه، ص ص : (3)

)4(: World Bank, Rappor sur la gouvernanace des universités des Algérie, op cit, p 19 . 
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وكمة اجلامعات يكون اتبع لوزارة التعليم العايل توكل له  اجتماعيني، والدعوة إلنشاء جملس حل وشركاء  وطلبة وأساتذة
 اهلياكل خمتلف بني واملعلومات التواصل نظام تعزيز  لعمل علىمهمة التأكد من تطبيق ومراقبة حوكمة اجلامعات، وا

االنتقال  ةياإللكرتون اإلدارة وتنمية صالت واال املعلومات تكنولوجيا  استعمال عرب واجلامعات اإلداري ة ، مع ضمان 
 كادمييألا املستوى على االستقاللية  إىل العلمي والبحث العايل التعليم ومؤسسات للجامعاتالتدرجيي واإلداري  

 اخلاصة بل التوجه حنو انشاء اجلامعات  ، وكذا عدم االعتماد على نوع واحد فقط من اجلامعاتواملايل واإلداري
 مبحيطها تهاعالق يف اجلامعات لبعث  والعمل على إرساء اسرتاتيجية جديدة  ،اجلهات بني التوازن  ملتطلبات وفقا

 ملستدامة يف التعليم العايل. إىل إرساء مبادئ التنمية اوالبيئي سعيا حنو التوجه  واالجتماعي االقتصادي
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 التعليم العايل اجلزائري املستدام: متطلباته، مؤشراته، التحدايت اليت تواجهه :الثالث املبحث
ذلك حتتاج اجلامعة اجلزائرية إىل القيام إبصالحات جديدة ومستمرة يف سياساهتا وأسلوب إدارهتا ومناهجها و 

نمية املستدامة بكل لكي تتكيف مع حميطها االقتصادي واالجتماعي والثقايف هبدف تفعيل مسامهتها يف إحداث الت
منها ضمان االستمرار يف تطوير نشاطاهتا البحثية وإنتاج معارف جديدة والتطوير املستمر   بما يتطل  اأبعادها وهذ

 توفري املتطلبات اليت تدعم توجهها احلديث.  ةلقدرات ومؤهالت أعضاء هيئة التدريس هبا، مع ضرور 
متطلبات أتهيل اجلامعة اجلزائرية ألداء دورها املستدام، مث وسيتم من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على 

العايل    تمؤشرا التعليم  تواجه  اليت  التحدايت  إمهال  دون  االستدامة،  توجه حنو  ظل  للتعليم يف  والنوعية  الكفاءة 
لعايل لبلوغ وجهه حنو جتسيد االستدامة، وأخريا املقاربة بني حوكمة اجلامعات وجودة خمرجات التعليم ااجلزائري يف ت

 ذلك. 
 متطلبات أتهيل اجلامعة اجلزائرية ألداء دورها املستدام: 1.3

حنو   حتتاج اجلامعة اجلزائرية احلالية إىل توفري جمموعة من املتطلبات اليت متكنها من تغري توجهاهتا والتحول
 : ي االستدامة يف مجيع نشاطاهتا وعملياهتا، ونذكر منها ما يل

ويف مقدمتها التمويل الكايف الذي يوفر املكتبات  :املستلزمات املادية واملالية الالزمة لتعليم عال متميزتوفي  -
واملختربات   التجهيزا  يدةاجلاحلديثة  وتوفري  املختلف  توتطويرها  واالتصال  املعلومات  توفري    ،ة وتقنيات  إىل  إضافة 

الظروف املناسبة وحتسني الوضعية املادية هليئات البحث والتدريس وتسهيل فرص التأهيل األكادميي املستمر مبا ميكن  
والتقوي   التدريس  املناهج التعليمية وأساليب  والبحثية وتطوير  املعرفية  للقدرات  التطوير الذايت  لمساعدة على لمن 

كما  وهبذا تتمكن اجلامعة من أداء دورها الرايدي والتأثري يف حميطها ولن تبقى على اهلامش.   ،التفكري النقدي واإلبداع
نفقات املتزايدة للجامعة اجلزائرية، مما يتطلب ضرورة فتح اجملال للخواص من  الكافيا جملاهبة  مل يعد    التمويل العامأن  

تمويل ابلتكفل بنفقات الطلبة املتفوقني وضمان مناصب  الأجل االستثمار يف التعليم العايل أو على األقل املشاركة يف  
 )1( .عمل مالئمة جملال ختصصهم، وتعد مثل هذه املسامهات خيارا فعاال لتمويل اجلامعة 

تنافسيتها وبقائها  - املعرفة لضمان  إنتاج  الواعي أبمهية  مستلزمات اإلدراك  التعليمية ب  :توفي  براجمها  تعديل 
ميكنها من إنتاج املعرفة وتطويرها وتوظيفها   يات حمددة جتاواب مع هذه املتطلبات اجلديدة مباووضع سياسات وإسرتاتيج

وتسويقها...؛ ألن الطالب يف هذا العصر " حيتاج إىل اإلملام بعلوم احلاسوب ونظم املعلومات إىل جانب املعرفة بعلم  

 
حول: أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، مسيلة  الدويل  العلمي، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى  املستدامةاجلامعة اجلزائرية والتنمية  تومي ميلود،  :  )1)

 . 10؛08 ص  ص ، 2009نوفمرب11-10  اجلزائر، يومي
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يتطلب إعادة تصميم الربامج وتكييفها لتصبح أكثر   ماتماع وإدارة األعمال واالقتصاد...اخل، وهذا  النفس وعلم االج
ومراكز البحث الوطنية بشبكة ربط جامعية    اجلامعاتابإلضافة إىل توصيل خمتلف    ،مواءمة لعصر اقتصاد املعرفة" 

 )1(لتحقيق التعاون وتبادل املعارف؛

 ما إىل أساسا تعود للتعليم يةحمور  قدرة هناكالبشري:  املال   سأر  وتنمية اجلامعي التكوين بني التوافق حتقيق -
 ة، اإلبداع، واملسامهالتفكري على الدافعية :اآلتية النواحي يف اجملتمع  خصائص على إجيايب تغري من حيدثه أن  ميكن

 التعليم بني التام التوافق حتقيق إن   .التوظيفو   التعلم عملية  استمراريةو   ،االجتماعية دالفكري، األبعا املال سأر  يف
 إال اجنازه، يف  املنفردة اجلامعة على مستعصيا أمرا يكون  ورمبا  اليسري، ابألمر ليس البشري املالرأس  يةنموت اجلامعي

 األخرى اجملتمع ومؤسسات اإلنتاجية واملؤسسات اجلامعة بني  والتضامن التعاون  خالل من ذلك حتقيق ابإلمكان  أنه
 املستدامة، التنمية وخطط اجملتمع ومتطلبات  املتاحة التعليمية الفرص بني للمواءمة املشرتك للعمل صيغة  بوضع
 (2) :لـ  وفقا ذلك إىل الوصول وميكن
 قطاع حيتاجها ال اليت والربامج التخصصات يف  القبول فرص تقليل خالل  من ذلك يتم ول:القب سياسة تطوير  *

 لتحقيق للعمل الفعلي  يدان ابمل الطالب يدرسها اليت املقررات وربط عمل، عن الباحثني عدد  هبا ويكثر العمل،
 ؛ والعملية النظرية اجلوانب بني تكامل
 التعليم خمرجات وتعكس لوجوده األساسية لغايةا   نظام أي خمرجات متثيل :جلامعيا التعليم خمرجات تطوير*  
 خرجاتامل جودة يف املخرجات  هذه زترب  إذ أتخره، أو اجملتمع تطور ومدى التعليمي النظام  متانة مدى  العايل

 ةياألكادمي الربامج ، وتصميمالتعليم  ووسائل آليات لتحسني  شامل تصور وضع  يف مما يستدعي البدء .كادميية األ
ابلدراسات والبحوث املشرتكة   القيام وتشجيع العاملية، والتوجهات املستدامة  ةيالتنم وخطط السوق الحتياجات اوفق

 املهارات اكتساب يف للمساعدة للطالب الفعلية املشاركة  وضمان  والصناعية، اإلنتاجية والقطاعات اجلامعةبني  
 ؛ عليها أخص بوجه الطلبة وحث األجنبية، اللغات تعليم وتكثيف اآلخرين خربات منواالستفادة 

والربامج  اخلطط يف النظر إلعادة ملحة ضرورة هناك* تطوير حمتوايت املناهج والربامج الدراسية وحتسينها:  
متيز يف ختصصات حمددة إنشاء على والعمل مستمر، بشكل لتحديثها اجلامعات  يف الدراسية  كل يف  مراكز 
 ،من اخلرجيني  اجليدة النوعية على للحفاظ الكافية  تا املقوم كل متت ال اليت التخصصات يف النظر واعادة جامعة،

 
 . 08  ص  مرجع سبق ذكره، تومي ميلود،: )1)
 أنظر كال من: : (2)

 .  417ص  ابراهيمي، مرجع سبق ذكره،األخضر عزي، اندية -

، 2005افريل 21والتقين، القاهرة، يوم العايل التعليم استشراف ورقة حبثية مقدمة ندوة لإلصالح، رؤية :السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم برامج الكثريي، محد بن راشد -
 . 167ص 
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وفق فلسفة احملافظة على    لتفسري مبدأ العدالة هو التعبري  طريقة أفضل فإن  األجيال، بنيابلعدالة   علقيت فيما أما
مفهوم املوارد إدخال  من خالل  املستدامة  التنمية  حتقيق  أساسيا يف  دورا  يلعب  أن  اجلامعي  للتعليم  وهنا ميكن   ،

إلحساس ابملسؤولية يف املناهج الدراسية ليس فقط لتحسني نوعية احلياة لألجيال احلالية بل األجيال املستقبلية ا
 أيضا. 

واالستفادة املثلى من البىن التحتية املوجودة يف هذا اجملال  ماتية واالتصال ات احلديثة للمعلو امتالك التكنولوجي -
نرتنت وخمتلف التكنولوجيات...كأدوات بيداغوجية ملا فيهم من قدرة على تنمية الرغبة  واستخدام احلاسوب واأل

وجتديد   املدركاتوالتدريب والتحليل وتوسيع    يف إثراء املعلومات وتنمية املهارات الفكرية  لألستاذ والطالبالذاتية  
لى زايدة بناء القدرات يف جمال التعليم  ألن الواقع العاملي اجلديد يعتمد ع  ،املعارف والتمكني من االتصال ابلغري 

وهذا لن يتحقق يف إطار التعليم التقليدي املقيد زماان ومكاان، بل جيب    ،والتحكم التكنولوجي وبناء جمتمع املعرفة
صال وحتقيق التعليم عن بعد والتعليم أن تتحرر عملية التعليم مكاان من خالل استغالل تكنولوجيا اإلعالم واالت

ين واملكتبة اإللكرتونية والقنوات الفضائية حيث توظف احلاسبات اإللكرتونية وشبكات املعلومات يف نقل  اإللكرتو 
من خالل تقنيات عديدة مثل: الربيد    واألستاذني الطالب  احملتوى الدراسي إىل الطالب وتتيح أماانت التفاعل ب

 تطوير عرب واالقتصادي عياالجتما احمليط مع حقيقي تناغم حتقيقو   )1(اإللكرتوين والتخاطب واملؤمترات عن بعد،
 تمكنيل  والتشاور املشاركة على املبنية الراشدة احلوكمة  أسس إرساءوكذا    الشغل وعامل اجلامعة بني ما التفاعالت كل

 .(2) والدولية واإلقليمية الوطنية األصعدة على والعلمي  الثقايف  إلشعاعل  قطبا جديد من تصبح أن  من اجلزائرية اجلامعة
إن التعليم يف واقع العامل اجلديد )عامل اقتصاد املعرفة( ال يتقيد بفرتة زمنية بعينها، بل هو التعليم مدى احلياة:    -

ميع على مدى احلياة متاشيا مع متطلبات املعارف واملهارات املتجددة؛ وهو بذلك  تعليم متواصل ومستمر متاح للج
وابلتايل ضرورة إصالح بنية التعليم العايل عن طريق إقامة   ،عملية يف حتويل كل أفراد اجملتمع إىل طالبيساهم بصورة  

وتتطلب   واملرونة،  ال  فسح  هذه األخريةبنية تتميز ابلتنوع  قيود، كما    اجلامعاتعودة إىل  اجملال لاللتحاق أو  دون 
ي واملراجعة املستمرة، أما التنوع فيستوجب االهتمام  والربامج اليت تقدمها إىل التقو   اجلامعاتهذه    خضوعتقتضي  

 )3(مبجاالت العلوم والتكنولوجيا اليت ال حتظى ابألولوية املناسبة يف نسق التعليم القائم حاليا.

 
 . 09رجع سبق ذكره، ص متومي مليود،  :(1)

، جملة احلكمة للدراسات ائر:ماهو املستقبل الذي نريده للتعليم بني توجهات وزارية وتطبقات علميةتكنولوجيا التعليم من اجل التنمية املستدامة يف اجلز عائشة بوكريسة،  : (2)
 . 86 ، ص 2015اكتوبر 15، اجلزائر، 06، العدد03 الفلسفية، جملد

 . 09، ص مرجع نفسه :(3)
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العا  - التعليم  التعليم  يل من الوصايةحترير مؤسسات  الدولة عن مسؤولياهتا عن نشر وجتويد  ، دون أن تتخلى 
جمالس إدارة مستقلة فيها كل من ميثل:    األخريةهو أن تشرف على هذه    اجلامعاتوالنموذج املقرتح إلدارة    .العايل

وضمان    واجلامعاتربامج  الالدولة، وقطاع األعمال، اجملتمع املدين، واألكادمييون  مع قيام مؤسسة مستقلة لتقييم  
يد املعرفة يف ابتكارات جديدة هبدف توليد قيمة إضافية جودته، هذا مع ترشيد اإلنفاق وتوجيه املقدار الكايف لتجس

بداع ومشاركة  اإلوالتشريعات اليت حتد من نشاط    إلغاء خمتلف القيود واإلجراءات العقيمةو   تزيد من املوارد املالية
يد أفكاره اليت تسمح للباحث وطالب التعليم العايل من جتس لباحثني، مع توفري مستلزمات البيئةاألساتذة والطلبة وا

يف جمال اإلبداع واالبتكار أو اقرتاح أو إدخال إضافات أو حتسينات ولو بسيطة يف جمال ختصصه، وأن ال ترتك  
ا األطر  وفق  جمهود  يثمن كل  بل  فردي؛  والدراسات هكذا كعمل  األحباث  العايل  نتائج  التعليم  ملؤسسات  لرمسية 

 (1) . والبحث العلمي

 بعض هناك ا:ومتطلباهت املستدامة التنمية دعامات إحدى بوصفها العلمي ابلبحث اجلزائرية اجلامعة اهتمام -
 (2) :يف واملتمثلة املستدامة التنمية حتقيق لضمان  العلمي البحث يف االستثمار تضمن اليت والطرق اآلليات
 للبحث مشرتكة عليا هيئة إبنشاء ذلك يكون :  العلمي البحث تفعيل على تعمل علمية ةاسسي وجود*  

 واجمللس اخلاص والقطاع اجلامعات عن ممثلني وتضم العلمي  والبحث العايل التعليم لوزارة اهليئة هذه تنتمي العلمي،
 يف والبحثية العلمية اجلهود توحيد على تعملو   العلمي ابلبحث تعىن  اليت واملؤسسات واالجتماعي االقتصادي
 اجملتمع؛  حاجات لتلبية فائدة األكثر العلمية البحوث  حنو الباحثني وتوجيه األخرى، واملؤسسات اجلامعات

 البحثية اإلجنازات  لتجسيد كافية أموال  بتخصيص ذلك يتحقق ي:العلم للبحث الالزم التمويل توفي*  
 على احلكومي   اإلنفاق وزايدة االستثمار، حيز يف جمسدة وغري  بحثلا خمابر يف   متت اليت  واإلبداعية والتطويرية

 منتج غري العلمي البحث يعترب  والذي وقاصر، خاطئ فهم  على القائمة الضيقة النظرة من واخلروج العلمي، البحث
 والسياسية ماعيةواالجت االقتصادية  املستلزمات توفري يتعني لذا مناسبة،أي إيرادات   حيقق وال مضافة قيمة  أي يدر وال

   ؛اإلبداع على الباحثني لتحفيز املالئمة مجيعها
شراكة   إقامة خالل من يدعم* حتقيق الشراكة بني املراكز البحثية يف اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املختلفة:  

ارد واملرافق  فعلية وتنظيمية وفنية بني اجلامعات وقطاعات التنمية واإلنتاج واخلدمات املختلفة وتعظيم استخدام املو 
   والتجهيزات املتوافرة يف اجلامعات فيما بينها ألغراض البحث العلمي والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية املختلفة؛

 
 . 10-09ص  ص  رجع سبق ذكره،متومي مليود،  :(1)

 . 419-418ص  ص  ره،عزي، اندية ابراهيمي، مرجع سبق ذك  راألخض :(2)
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 حترمها اجلزائر من الكفاءات هجرة أن  فيه، شك ال امم اجلزائرية املهاجرة: الكفاءات  من االستفادة حماولة* 
 الكفاءات  من االستفادة وميكن رقيا، األكثر  البشرى املالرأس   وه و  أال التنمية، عناصر نضم هام عنصر من

 :خمتلفتني  بطريقتني اجلزائرية املهاجرة
 الزدهار الالزم واألكادميي السياسي  املناخ إباتحة ذلك يتم الكفاءات: هجرة حدة من التخفيف  •

 اخلوف ترفع حبيث  للعلماء ةكري الف احلرية وتوفري ،والكفاءات الباحثني وتشجيعحركيته   لدفعو   العلمي، البحث
  العلمية  املواهب وتشجيع اجيايب علمي مناخ ونشر والروتني، اإلداريةالبريوقراطية  من والتخلص جهدهم، يعيق الذي
 .واالبتكار اإلبداع على

املهاجرة،   :املهجر يفاجلزائرية   الكفاءات من االستفادة  • اجلزائرية  العقول  شراكة  ببناء  ذلك  يكون 
اليوم يتواجدون يف أرقى املراكز العلمية واجلامعية والبحثية والصناعية ويطورون كثريا منها، لذلك   ن ء اجلزائريو فالعلما

مراكز هنا يف  القائمة  الربامج  بعض  مواقعهم يف  من  املشاركة  دعوة صادقة هلم  تقدي  عند  البحث    فإنه إبمكاهنم 
  الختيار.واجلامعات اجلزائرية وأن يكونوا خري عون إذا أحسن ا

 ميكن القيام مبايلي:  قابإلضافة إىل ما سب
حميطها  - مكوانت  خمتلف  وبني  اجلامعة  بني  التعاوين  املناخ  مستلزمات  األفكار   توفي  بتلقي  هلا  يسمح  مبا 

والدراسات،    ،واالقرتاحات واالحتياجات  فيما بعد بتحديد جمال األحباث  وتقدي خدمات منوذجية عملية  لتقوم 
وإمنائه وتزويده ابلطاقات البشرية القادرة على قيادته، ومن    تمع يف خمتلف جماالت احلياة حلل مشكالتهمباشرة للمج

اليت هتدف إىل التأثري االجيايب يف حركة اجملتمع وحتقيق االستيعاب   (1)وجود فكرة اجلامعة املنتجةهذا املنطلق برزت إىل ال
 لتفعيلو   حتسني استغالهلا للموارد املتاحة هلا وحتقيق إنتاجية عالية.  الكامل ملنجزات التطور التقين احلديثة من خالل

 املبادرة وأيضا ،اجلزائرية الشغل  سوق ومتطلبات خمرجاهتا بني املواءمة حتقيق من احمليط البد تنمية  يف اجلامعة دور
 )2( .اجملتمع مؤسسات خمتلف مع ابلشراكة

  إحدى تتمثل حيث :ق التنمية املستدامة وق العمل لتحقيم اجلامعي يف سالتعلي خمرجات دماجإ متطلبات-
 اجلزائرية يف ذلك االنفصال املوجود بني التعليم اجلامعي وسوق العمل   اجلامعة منها تعاين الكربى اليت اتياإلشكال

 
بسكرة،    جامعة حممد خضري  الدويل الثالث حول تسيري املؤسسات،  ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى  ،دور اجلامعة يف إنتاج الرأمسال البشري يف ظل اقتصاد املعرفة  رفيق زراولة،:  (1)

 . 406، ص 2005/ 13/11 - 12اجلزائر، يومي 

 . 419ذكره، ص األخضر عزي، اندية ابراهيمي، مرجع سبق : (2)
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 حتقيقومن أجل تطوير وظيفة اجلامعية وجعل خمرجاهتا البشرية أكثر قدرة على التكيف مع سوق العمل، فإنه يتعني  
 )1( :اآلتية اآلليات

 ؛ العمل وسوق اجلامعيالتعليم  خمرجات بني التوافق حتقق اسرتاتيجية سياسة وضع -
  واملساعدة  املختلفة العمل قطاعات احتياجات على  للتعرف العمل وقطاعات اجلامعة بني القطاعية اللجان  تشكيل  -

 ؛ هبم خاصة مبشاريع يام للق واملواهب اخلاصة املبادرات ذوي من اخلرجيني دعم على
 ووضع والتجارة، االقتصاد متطلبات لتواكب اجلامعة  ملخرجات املستمر والتدريب اجلامعي التكوين جودة حتسني  -

 ؛ العاملني  قدرات متكني وزايدة املهين اإلمناء يف للمسامهة واملوظفني للخرجيني خاصة تدريبيةبرامج 
 يف احلر العمل ثقافة ونشر العمل فرص  خلق مبدأ على الرتكيز إىل ظيفالتو  على الرتكيز من اجلامعة دور حتويل -

 وثيقة كوهنا من اجلامعية الشهادة  تتحول املعىن وهبذا الذات،  توظيف على األعظم واالعتماد القادمة،  األجيال بناء
 ؛العمل  عامل إىل دخول بطاقة جمرد كوهنا إىل مااملستد التوظيف

 تتيح اليت املتوازنة الشراكة وهي :واخلرجيني واخلاصة العامة القطاعات من املصلحة  بأصحا  مع احلقيقية الشراكة  -
 أمهية إىل إضافة اخلرجيون، رأسها على أييت  واليت احمللي، اجملتمع يف املختلفة الشرائح مع  والتفاعل االستفادة  للجامعة

 ؛ للربح اهلادفة غري واجلمعيات األعمال ورواد الصغرية، املؤسساتشراكة  على الرتكيز
 ومراكز العلمية، امللتقيات  إبقامة وهذا  املختلفة اجلامعات مع الوثيق ابلتواصل ذلك ويتم :واملعرفة  التقنية نقل  -

 . واحلقيقية االفرتاضية واحلاضنات الفكرية امللكيةبرامج و  االبتكار
  واالجتماعي،  االقتصادي وحميطها اجلامعة بني الشراكة لتفعيل  :العام واحمليط اجلزائرية اجلامعة بني الشراكة  تفعيل  -

 من جهة، ومن جهة نيال بد للجامعة أن تلعب الدور احملوري يف توطيد العالقة مع شركائها االقتصاديني واالجتماعي
اثنية جيب على املؤسسات االقتصادية، والصناعية والقطاع اخلاص أن تدخل يف هذه احللقة واملشاركة يف تفعيل 

 )2( .شاركة يف اقتصاد املعرفةتدعيم أنشطة البحث والتطوير واملدورها يف 

 
 

 
 أنظر كال من:  :(1)

 . 419األخضر عزي، اندية ابراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص  -

 مقال متوفر يف اجلريدة االقتصادية الدولية، متوفر على املوقع ،الرايدة جامعة لبناء  اخلمس املتطلبات :الشميمري  أمحد-
http://www.aleqt.com/2010/02/14/article_349311.html ،813.5 ساعة (،22/08/2019)اتريخ التصفح . 

 تطلعات واكبةوم الشغل سوق االستجابة ملتطلبات يف اجلزائرية اجلامعة دور تقوي :حول  الوطين ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى  ،احمللية التنمية يف اجلزائرية اجلامعة ردو   :زهري صيفي:  (2)

 . 302ص ، 2010 ماي 20-19 زاين عاشور، اجللفة، اجلزائر، يومي جامعة احمللية، التنمية

http://www.aleqt.com/2010/02/14/article_349311.html
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 بنية ذات أصيلة مؤسسات تصبح أن  اجلزائرية للجامعة بعد يتسن مل :اجملتمع  مؤسسات مع  وثيقة عالقة إقامة -
 جهة من واجملتمع الدولة ومؤسسات جهة من اجلامعات  بني وكبرية واسعة فجوة فثمة ،اجملتمع حاجات تليب ذاتية

 اجلامعات  بني ارتباطا حيقق واضح  نظام استحداث ابجتاه  السعي من البد ابجملتمع اجلزائرية اجلامعة  ولربط أخرى،
 ملشاكل حلول  هتيئة أودراسات   إجراء تستهدف مشرتكة عمل برامج وضع على  يقوم والدولة اجملتمع ومؤسسات

  من  الباحثني بني للتعاون  آلية النظام هذا حيدد أن  ميكن. التكنولوجيا تطوير لبحوث تنمية إحداث أو غريها أو فنية
 (1) .احلكومية غري اجملتمع ومنظمات مؤسسات أو الصناعية واملشاريع العليا الدراسات وطلبة األساتذة

يعترب توفر املتطلبات أمرا حمفزا لقيام اجلامعة بدورها املستدام، والذي يتطلب توفر املؤشرات    قمن خالل ما سب
 متكن من قياس الكفاءة النوعية للتعليم املستدام.  اليت

    :املستدامة لتنميةا جمال يف للتعليم النوعية الكفاءة مؤشرات 2.3

 املعرفية احملددات على التعليم على اإلنفاق موضوع أثر حتت له  مقال يف الزايت فتحي وضع اجملال هذا يف
 املستدامة للتنمية املعرفية النوعية أهم احملددات تعترب متغريات 06 غتبل النوعية املؤشرات من جمموعة املستدامة للتنمية

 املنشورة، الكتب عدد مليون نسمة، لكل االخرتاع براءات  تسجيل طلبات عدد املهندسني،و  العلماء عدد هيو 
 . تواالتصاال املعلومات نولوجياتك مؤشر اإلبداع، مؤشر املعرفة، مؤشر البشرية، املواردو  التعليم مؤشر

 ذلك يف مبا العربية البلدان  يف للبحث املتفرغني للباحثني اإلمجايل العدد بلغ  : نسمة مليون لكل العلماء عدد -
 يف يتوفر  ثيحب ،مصر مجهورية يف نصفهم قرابة يعمل 35.000 التدريس حوايل هيئة بني التفرغ من املكافئ العدد

 النسبة هذه ،العربية البلدان  يف-1996  احصائيات – لة يفالعام القوى من  فرد 10.000ل لك  ابحث 3,3 املتوسط
 مواطن مليون  لكل فنيا 50 املقابل يف وهناك  .املتقدمة  البلدان يف املؤشر  هذا قيم من%10 من 3 متثل ذ إ متدنية

 (2)  .مواطن مليون  لكل  نياف 1000 تتجاوز اليتو  املتقدمة للدول ابلنسبة مت مقارنتها ما إذا متدنية نسبة هيو 

  التكنولوجي  التطور و العلمي البحث مدير حسب اجلزائر يف  الباحثني عدد  قارنة ذلك مع اجلزائر فقد بلغمب و
 العامل دول معظم تشهده الذي اهلائل ابلتطور مقارنة ضئيل رقم وهو ، 2010سنة نسمة مليون  ابحث لكل  480

 (3) .1080 هو نسمة مليون  للك الباحثني لعدد الدويل أن املتوسط حيث منها املتطورة خصوصا
 
  

 
 . 419األخضر عزي، اندية ابراهيمي، مرجع سبق ذكره، ص  :(1)
 . 108-107ص  رجع سبق ذكره، ص م لباد، بن حممد :(2)
 ، اجلزائر، ورقلة، 15العدد، جامعة قاصدي مرابح، الباحث  جملة ،املعرفة اقتصاد بناء  يف مسامهتهاو  اجلزائر يف التعليم منظومة ،عطية  بن الشارف سفيانو  قرييب الدين انصر :)3)

 . 83ص ،  2015
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 املودعة االخرتاع براءة بطلبات املتعلقة اإلحصائية املعطيات تفحص إن  :االخرتاع براءات تسجيل طلبات عدد  -
 أن  تبني  2014  غاية إىل 2000 من سنة متتد فرتة خالل الصناعية وامللكية الصناعي للتوحيد املعهد اجلزائري لدى

  مبتوسط بهبا أجان  تقدم منها العظمى الغالبية سنة، كل طلب 588 يساوي توسطامليف   السنوي اإليداع معدل
 2008 سنوات من كل الدراسة هذه استثنت أين .70 مبتوسط إال فال يتقدمون  اجلزائريون  أما السنة، يف لبط    518

 معظمه ب،لط  900 قدره  بتعداد 2012 سنة سجل الطلبات من عدد  أكرب .ذلك عن معطيات توفر لعدم2009 و
  7654  بلغ 2014 إىل 2000 سنة  من املمتدة  الفرتة خالل االخرتاع براءات طلب عدد أن  كما،  أجانب طرف من

  (1) اخرتاع. طالبا لرباءة
   الفرتة خالل العريب العلمي اإلنتاج ثلث إنتاج يف العريب املغرب دول تسامه لقد:  املنشورة العلمية البحوث  -
 ورقة 15.540 ـ ب تونس بعد الثانية  املرتبة  اجلزائر ، حيث احتلتحبثية ورقة 50.747 بلغ الذيو  (2012  -2003)

 النصف عن أما  (2)  العريب، اإلنتاج من  % 9.33و العريب املغرب إنتاج من 30.62%  بنسبة أي الفرتة نفس خالل
 مقارنة %3.56-  بةسن بلغ والذي البحثي اإلنتاج يف تباطؤ العريب املغرب  دول عرفت فقد 2013 سنة من األول
 التونسي اإلنتاج أما  ا،حبث 804 بلغ الذيو   عددال حيث من  %0.25- ـب اجلزائري اإلنتاج تراجع وقد  2012   بسنة

 يف اجلزائر  العلمي اإلنتاج من أن وترية القول ميكن املعطيات  هذه أمام.(3)  %7 من كثرا أبتناقص عرف اآلخر هو
هتدف   حبث مشاريع لعدة وضعها خالل من امليدان  هذا يف للربوز  رغبةو  ادر و ب هناك أن  إال ضعيفة، نسبها تزال ال

 و PNR  للبحث الوطنية أمهها الربامج العلمية اجملاالت خمتلف يف املقاالت من العديد كتابة  على القدرات رفع إىل
 .PRFUمشاريع   ،واليت أصبحت تسمى حالياCNEPRU مشاريع فرق البحث وغريها 

 املؤشر ويشتمل منطقة أي خصوصيات مراعاة مع سنوي بشكل املعرفة واقع يرصد مؤشر وهو  :املعرفة مؤشر  -
املؤشرات عدد على  جمتمعات حنو التقدم على الدالة واملعرفية واالجتماعية االقتصادية اجملاالت  يف الفرعية من 

 ختصصها اليت امليزانيات ومقدار مي،علال البحث ومراكز العليا، واملعاهد وفاعلية اجلامعات عدد :مثل  املعرفة واقتصاد
 احتلت املعرفة، حيث واستخدام توظيف على الدولة قدرة  على مؤشر فهو  ،العلمي البحث لتطوير احلكومات

 من كل الرتتيب  يف تالهاو  10 من 7.09 ـب ،2012 سنة العريب املعرفة مؤشر يف عربيا  األوىل املرتبة العربية اإلمارات

 

 اتريخ التصفح   ww.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZhttp://w،الفكرية للملكية العاملية املنظمة موقع:  (1)
 14.30(، ساعة 22/08/2019)

 :املوقع على 2013 ماي 01 بناريخ منشور حبث  اجلزائر يف العلمي البحث  :الرابن حممد بنت  موزة: (2)

1e7f028ac355-a50f-4e6b-2378-http://www.arsco.org/detailed/823ef7f1  14.30(، ساعة 22/08/2019)اتريخ التصفح 

 . 01، ص 2013العريب ميالعل جملتمعا منظمة، 2013 من االول النصف يف العلمية البحوثتقرير حول  ،الرابن حممد بنت  موزة ،العريب اجملتمع العلمي  ةمنظم :(3)

http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ
http://www.arsco.org/detailed/823ef7f1-2378-4e6b-a50f-1e7f028ac355
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 5.3 ـب عامليا 12 املرتبة قطر احتلت فقد العامليةالتنافسية  تقرير وحسب (1)  .10من  5.87ـب ن ماوع  6.98ـب البحرين
 واحتلت 3.3 لديها املعرفة مؤشر فقد بلغ اجلزائر عن أما  .عامليا 45 املرتبة احتلت بذلكو  10 من 4.3 لبنان و  10 من

 (2)  الدراسة. حمل 140 بني من 133 املرتبة واحتلت 10 من 3.1 مصرو  عامليا 126املرتبة 
 تقريرها يف اهليكلة وإعادة الصناعة وزارة أحصتها اليت التكنولوجية اإلبداعات عدد يتعدى مل :اإلبداع مؤشر  -

منها أتت حبل    50إبداعا،    244  بـ1998   نوفمرب شهر يف والصادر اجلزائر يف التكنولوجية اإلبداعاتور  تط حول
 مؤشر وحسب (3) لإلنتاج الفنية األساليب ختص  59 و  نتجاتامل ختص 127 فيما جديد ملشكلة تقنية كانت قائمة،

 املغرب أما 10. من  3 ـب قدر اإلبداع مؤشر ضمن عامليا 112 املرتبة احتلت اجلزائر فقد 2015 لسنة العاملية التنافسية
 قطر فهياجملال   هذا  يف أوىل مستوايت  حققت اليت العربية للدول ابلنسبة أما 3.2. مبقدار 102 املرتبة احتلتف

 (4) .عامليا 14 املرتبة واحتلت 5.6 ـب قدر لإلبداع مبؤشر

لضمان االستدامة يف تعليمها، إال أن   تواملؤشرا  تتسعى اجلامعات اجلزائرية من خالل توفري تلك املتطلبا
 ذلك ال خيلو من وجود العديد من التحدايت اليت تواجهها عند تطبيقها. 

  زائري يف ظل متطلبات التنمية املستدامة:يم العايل اجلحتدايت التعل 3.3

بينها اجملتمع يف التنموي بدورها للقيام موضوعية وصعوابت عوائق عدة اجلزائرية  اجلامعة تواجه  من 
 اجلزائرية اجلامعة خلصوصية الصانعة التارخيية التأثريات إىل  اإلشارة جتدر الصدد  هذا ويف نفسها، اجلامعة صوصياتخ
 تقوم إطارات لتكوين السبعينات إابن  الدولة سعت فلقد  املستعمر، عن املوروثة اجلامعات تسيري إعادة يف ثلةتموامل

 متثلت اضطراابت الثمانينات فرتة يف شهدت كما آنذاك، البالد تبنتها اليت االشرتاكية الثورة مشاريع  ترويج مبهمة
 السوداء، العشرية  خملفات من اجلزائرية اجلامعة عانت التسعينات  فرتة ويف وإسالمية، يسارية طالبية معارضة ظهور  يف

 من به أبس  ال عدد اغتيال  مت  الفرتة هذه ففي اجلامعات ومنها البالد يف كبرية قطاعات األزمة هذه مست ولقد
 هذه عن اجنر من األساتذة إىل اهلجرة حنو اخلارج، وقد  لكثرياب دفع امم الطلبة، وكذا واإلداريني اجلامعات أساتذة

 :لييما  الوضعية
 والدراسات العلمية؛ جملالت احملكمة واملنشورات ا وإصدار العلمية األوراق إنتاج يف نقص -

 
 الشباب العريب املعرفة تقرير  املتحدة العربية االمارات دولة – املعرفة توطنيو  2014 للعام الشباب العريب املعرفة تقرير :االمنائي املتحدة األمم وبرانمج مكتوم ال راشد مؤسسة  :(1)

 . 19-18ص  ،2014ديب، االمارات العربية املتحدة،  املعرفة توطنيو  2014 للعام
 . 108رجع سبق ذكره، ص م لباد، بن حممد: (2)

 التنافسية املزااي  تكوين يف مسامهتهاو  الرقمي االقتصاد ظل يف املعرفة حول الدويل امللتقى ، ورقة حبثية مقدمة يفاجلزائر يف املعرفة اقتصاد مؤشرات قياس حماولة ،علي سدي:  (3)
 . 14ص  ،2007 ديسمرب 5-4 مي، جامعة الشلف، اجلزائر، يو 4 العربية للبلدان

 . 108رجع سبق ذكره، ص م لباد، بن حممد :(4)
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  ؛الصناعية للملكية الوطين املعهد لدى جزائرية اخرتاع براءات تسجيل قلة -
 غياب إىل  كبرية  بدرجة  يعزى الذي األمر اإلنتاجي، ابلواقع وربطها العلمية البحوث لتثمني معقولة سياسة غياب  -

   متطلبات التنمية املستدامة فيمايلي:وميكن اجياز خمتلف حتدايت التعليم يف ظل  (1) التنسيق.

  التحدايت االقتصادية للتعليم العايل يف اجلزائر 1.3.3

 (2) التعليم العايل يف اجلزائر ابلسوق االقتصادية من خالل: هيكلة طبترت
الفصل بني القيم احلاكمة للتعليم وقيم عامل االعمال    نال ميككادميية: حبيث  القيم األقتصادية مقام  إحالل القيم اال  -

واملنافسة،   املنفعة  املفروض  األ   والقيماليت تركز على  والبحث اخلالق أكادميية اليت من  الفكرية  احلرية  ن تركز على 
االقتصللمعرفةواملتابعة املخلصة   السيطرة  العايل امل، ونتيجة هلذه  التعليم  الفكرية   دافهأله احلقيقي  عىنادية سيفقد 

 واالجتماعية؛ 
إعادة التقوي لألدوار التقليدية للتعليم العايل يف جماالت البحث والتعليم وخدمة اجملتمع مع تنامي اإلمهال للبحوث    -

هم التحدايت املستقبلية أح من  صبي  وهكذا  العمل،استخدامها مباشرة يف جمال    نال ميكاليت    تاخلربا األساسية وتلك  
 املهام ضمن الوظائف الرئيسية للجامعة؛  ل هذهثقإبقاء 

  االعايل، فإهن  للتعليمأن تتعرف على األدوار املستقبلية    ةواخلاص  ةالصناعية العام  القطاعاتو  أالدولة    إن مل تستطع  -
ومن مث يف ظل   .ليهإ  ن ما يتطلعام هلا  عن آليات أخرى تقد  تبحثسوف    ذلكفيه، وبدال من    ابالستثمار  تمهتلن  

وسياسات   بدائل  عن  للبحث  مطالب  تنشأ  وسياستها  اجلامعة  على  االقتصادية  القيم  هليمنة  التحدايت  هذه 
 . ين حدة التوتر بني التعليم العايل واالقتصادمواسرتاتيجيات للتخفيف 

 ا:  جلزائر مطالب عديدة منهن مواجهة التحدايت االقتصادية تفرض على السياسة اجلامعية يف اإ -
جمرد ابحثني فقط، بل قادرين أيضا على   م* إعداد خرجيني لديهم مهارات جديدة، يتمتعون بصفات ال جتعله

 إجياد وظائف يف سوق العمل اليت تتغري ابستمرار؛
 يف سوق العمل؛  وحبثية تتصف ابملرونة وابلتنوع، مبا يتناسب مع التطورات احملتملة ة* احلاجة إىل برامج تعليمي

 العالقة املهنية بني اجلامعة وسوق العمل.  * توثيق
 

 
  اجلزائر،  ، 01العدد ، 07اجمللد ،03اجلزائر االقتصادية، جامعة، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات دور اجلامعات اجلزائرية يف التنمية االقتصادية: الفرص والقيودبومدين،   عريب :(1)

 . 256-255 ص ص  ، 2016

  ، 2018مارس  اجللفة، اجلزائر،،  11العدد  ،زاين عاشور   ، جملة أفاق للعلوم، جامعةسياسات التعليم العايل ومتطلبات التنمية املستدامة يف اجلزائر  طه حسني واخرون، ينو   :(2)
 . 364ص 
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  التحدايت االجتماعية للتعليم العايل يف اجلزائر: 2.3.3

ىل النمو السكاين السريع  إيواجه التعليم العايل يف اجلزائر طلبا اجتماعيا كبريا على مؤسساته، وهذا يعود  
واعتبار الدراسة يف اجلامعة قيمة يف حد ذاهتا بغض النظر عن جدوى  ة، سن 23ىل إ 18واتساع الشرحية العمرية من 

،  مرتددينهذه الدراسة، وجدوى الشهادة اجلامعية، وهنا يقف صناع السياسة اجلامعية عاجزين أمام هذه االزمة، بل  
اسة القبول يف  ية وتعرقل الطلب االجتماعي، وذلك بوضع معايري وقواعد صارمة يف سيالسياسة اجلامع  ترفضفتارة  

الغالب ترضخ لألمر الواقع وتقبل األعداد املتزايدة من محلة شهادة الباكالوراي يف كل موسم   اجلامعة،  واترة أخرى يف
 التعليمية.دراسي، وهذه اخلطوات غري جمدية انجتة من ضعف السياسة 

ني إىل عدد السكان التزال من انحية أخرى على الرغم من التوسع الكمي الكبري فإن نسبة الطالب اجلامعي
وا  معايري  اجلامعية  السياسة  تتضمن  مل  ما  فستظل قليلة،  التنمية،  وربطها ابحتياجات  اجلامعات  للقبول يف  ضحة 

يف وظائف إدارية وجهاز اداري متضخم أصال ابلعمالة    ن يكدسو اجلامعات اجلزائرية خترج أفواجا من الطلبة غالبا ما 
اعية  ت قد تعكس البنية االجتماعية للتعليم العايل يف املستقبل بعض املشكالت االجتماملقننة. ويف ظل هذه التحداي

 (1) السائدة يف اجملتمع اخلارجي، حيث تتأصل مظاهر االنشطار والعزلة بني النظم الداخلية أو بني البشر.
 التحدايت التخطيطية واملنهجية للتعليم العايل يف اجلزائر: 3.3.3

واضح يف هيكل ختصصات اجلامعة حيث نالحظ زايدة يف أعداد املقبولني بعدم التوازن ال  يتعلق هذا التحدي
ختصصات  يف ختصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية من آداب وفنون وقانون وسياسة، يف حني أن هناك نقص يف  

 (2) العلوم التقنية واهلندسية والتكنولوجيا.
  للتعليم العايل يف اجلزائر:التحدايت التكنولوجية والعوملة  4.3.3 

عل اجلامعات  بعض  املتطورة يف  والتقنيات  واألجهزة  املباين  من  نصيبا جيدا  اجلزائر  الوالايت  اغر   ىمتلك  ر 
  من . ويالحظ ياتفيها احلد األدىن من التجهيزات والتقن رال يتوفالشمالية والشرقية، يف حني هناك بعض الوالايت 

ة املعلومات على عملية التعليم على املستوى العاملي فأكده ثري اآلاثر املستقبلية لثور تقارير اليونسكو حرصها على أت
املكنون إىل ضرورة النظر إىل العامل كقرية نتيجة إدخال التكنولوجيات اجلديدة يف عصر تقرير التعليم ذلك الكنز  

 
   . 365-364ص ص  مرجع سبق ذكره، خرون،آ طه حسني و  ينو : (1)

الوطين األول حول:   امللتقى، ورقة حبثية مقدمة يف اجلزائرية يف عملية التنمية يف ظل حتدايت االلفية الثالثة: املشاكل ومقرتحات التطويردور اجلامعة خرون،  آسليمان شيبوط و :  (2)
 . 202 ص  ،2010ماي20 يوم ،تقوي دور اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، جامعة زاين عاشور، اجللفة، اجلزائر 
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واملراكز الكربى يف العامل، وعليه فإن   االتصال العاملي، وتكوين شبكات عاملية تكنولوجية تربط بني مراكز البحوث
 (1) ات وظاهرة العوملة.التعليم العايل يف اجلزائر يواجه حتدايت خطرية تفرضها عليه ثورة املعلوم

ابلرغم من التحدايت اليت تواجه التعليم العايل حنو االستدامة إال أنه توجد حلول لتفادي ذلك من خالل  
اليت تسعى من خالله إىل حتسني جودة خمرجاهتا اليت ميكن عن طريقها التجسيد تطبيق اجلامعات ألسلوب احلوكمة 

 الفعال لالستدامة. 
 التعليم العايل لتحقيق االستدامةاملقاربة بني مبادئ حوكمة اجلامعات وجودة خمرجات  4.3

 إعدادومن بينها  تعترب حوكمة اجلامعات األداة اليت ميكن من خالهلا حتقيق أهداف التعليم العايل املتعددة  
 الرشيدة احلوكمة دور أييت وهنا  العمل، سوق   ملتطلبات  املالئمة واخلربات واملهارات املعارف من لديه متميز خريج

، ألنه من الصعب على مؤسسات التعليم العايل أن تستجيب ملتطلبات اجلودة مامل توفر آلية  املعايري تلك توفري يف
 املرشد هلا يف عملها، وكذا يف عالقتها مع خمتلف األطراف ذات املصلحة مع اجلامعة.   احلوكمة الفعالة اليت تعد مبثابة

حوكمة اجلامعات وجودة خمرجات التعليم العايل لتحقيق    مبادئيوضح العالقة بني    ( 09.03)ل رقم  والشك
 التنمية املستدامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 202ص  مرجع سبق ذكره، خرون،آسليمان شيبوط و  :(1)
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أن لتحقيق اجلودة يف خمرجات التعليم العايل املستدام البد من توفري    ضحيت  (09.03) من خالل الشكل رقم
 مبادئ حوكمة اجلامعات اليت تعد من بني الركائز الداعمة لبلوغ ذلك. 

يف حتسني جودة أداء    ا رز اب  االثالثة املالية واألكادميية واإلدارية دور   اأبنواعهبدأ االستقاللية  ملأن  جند  حيث  
واليت  جودهتا،  عداد الربامج وتقييمها وابلتايل  إله يف    متنحكادميية اليت  خالل الصالحيات األن  عضو هيئة التدريس م

يف حتسني جودة األداء    ابرزاستقاللية املالية واألكادميية دورا  لالتنعكس يف األخري على جودة الطالب اجلامعي. كما  
 ية املستدامة. الكلي للجامعات بكل كلياهتا وتطوير مسامهتها يف حتقيق التنم

ممارسة    املشاركةيساهم  من طرف   مبدأ  قبول  تلقى  قرارات مجاعية  اختاذ  وابلتايل  وتنوعها  اآلراء  إبداء  يف 
 غيري ألي إجراء جديد ترغب اجلامعة إبحداثه.اجلميع، وابلتايل حتسني جودة األداء الكلي للجامعة وجتنب مقاومة الت

عتمد عليها، فمثال يف تقوي عضو د من التنويع فيها ويف املعايري اليت يأما فيما يتعلق بطرق تقوي األداء فالب
يت ال  التدريس  استخدامه   مهيئة  زمالئه،  الطلبة،  خالل  من  تقوميه  وإمنا  العلمية  منشوراته  على  فقد  االعتماد 

مج التعليمية فالبد يات احلديثة يف العرض. نفس االمر يتعلق بتقوي كل من الطالب، األداء البحثي، الرباللتكنولوج
 وحتسينها دائما.  من إضافة معايري أكثر حداثة لتقوميها من أجل السعي إىل تطويرها

فة األمور املتعلقة  من أجل ضمان فعالية املبادئ سالفة الذكر البد من توفر مبدأ الشفافية واملساءلة يف كا
س، البحوث العلمية...إخل، والذي يسمح التدريهيئة    وابجلامعة من برامج، طرق التقييم، تكوين الطلبة، أداء عض 

 بتحسني جودة أدائهم وابلتايل حتسني جودة األداء الكلي للجامعة. 
القطاعات األخرى يف تبين التنمية ابقي    الداعمة لتوجهتعد الركيزة    اجلامعات اجلزائرية  أن القول    سبق ميكننامما  
وكذا من براءات االخرتاع والبحوث   ،مبمارسات االستدامة   درايةهلم    أكفاءمن خرجيني    هما تقدممن خالل    املستدامة

 بعادها. أاملنجزة من قبل الباحثني يف جمال االستدامة بكل  العلمية
ومتجددة   تقوم ابعتماد سياسات واضحة وداعمةهذا املسعى أن    يف سبيل بلوغو لذا على اجلامعات اجلزائرية  

متاح من طاقات مبدعة هذا من جهة، وتبين   وما هالئمة لتدعيم واستغالل كل  لتنمية وتطوير املعارف وهتيئة البيئة امل
 ومتها التعليميةاحلوكمة، واجلودة يف منظ   بسلو أالتوجه حنو االستدامة مثل    معأحدث األساليب اإلدارية اليت تتماشى  

 من جهة أخرى. 
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 خالصة الفصل
يل كونه يعد أولت اهتماما كبريا بقطاع التعليم العا  استعراضه يف هذا الفصل يتضح أن اجلزائر  من خالل ما مت 

احملرك الفعال للوصول إىل جتسيد التنمية املستدامة بكل أبعادها وليس فقط التنمية االقتصادية كما كان شائعا عنه.  
ق األمر ت تطورا ملحوظ من سنة إىل أخرى سواء تعل وهذا ما أكدته املؤشرات الكمية لقطاع التعليم العايل واليت عرف 

طور املسجلني، تطور اخلرجيني، تطور أعضاء هيئة التدريس، تطور مؤشر التأطري،  بتطور مؤسسات التعليم العايل، ت
 تطور البحث العلمي. 

ض النقائص، هذه  ابلرغم من اجلهود املبذولة للسعي إىل تطوير التعليم العايل اجلزائري إال أنه مل خيلو من بع
أي اختالالت تواجهه وجعله يتالءم مع    جمهودات أكثر لتدارك ذلك، والسعي لعالج  األخرية كانت دافعا لبذل

متطلبات التنمية املستدامة اليت أصبحت توجها ليس هلا احلق يف تركه أو تبنيه، وإمنا فرضتها عليها الظروف البيئة  
لعديد من املؤمترات والندوات اليت كانت  لتنمية املستدامة، واليت انعقد بشأهنا االعاملية من خالل االهتمام املتزايد اب

 حافز لقطاع التعليم العايل وابقي القطاعات األخرى إىل تبنيها وجتسيد مبادئها يف ممارساهتم.    
سعيا منها   بوزارة التعليم العايل إىل تبين سلسلة من اإلصالحات منذ االستقالل إىل يومنا هذا  عهذا ما دف

للعديد من األساليب، ومن بينها اجلودة اليت ي به إىل مصاف العاملية من خالل تبنيها  لتحسني التعليم العايل والرق
أصدرت خبصوصها مرجع كامل لتوضيح حمورها وما تسعى إىل حتقيقه، وتلتها إنشاء العديد من اللجان واجملالس  

 لضمان جناعتها. 
 ابعتباره أحد حماور ضمان اجلودة، واليت  وحيد املتبىن، فقد أعتمد  أسلوب احلوكمةمل تكن اجلودة األسلوب ال

  2012الذايت يف تقرير عن البنك الدويل  مسعت اجلامعة اجلزائرية إىل تطبيقه بعد  صدور أول حماوالت القيام ابلتقيي
من ضمنهم اجلامعات اجلزائرية    حول مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يف العديد من اجلامعات لبلدان خمتلفة، كانت

ملعرفة مدى تطبيق مبادئ احلوكمة   2017وزارة إىل القيام بعملية التقييم الذايت فيما بعد وابلتحديد يف سنة  لاب  عمما دف
يف اجلامعات اجلزائرية وكان ذلك من خالل استمارة أرسلت إىل كل جامعة ومركز جامعي موجهة لألساتذة واإلداريني 

 . 2018 اثبتت جناعتها سنة عملية التقييم من جديد على اجلامعات اليتهبا، ليعاد 
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  مقدمة الفصل: 
بعد دراسة تطور املؤشرات الكمية للجامعة اجلزائرية واإلصالحات اليت مرت هبا، وسعيا منها  لتطبيق أساليب 

آراء األساتذة يف مثل تلك به، وقصد التعرف على  جديدة يف إدارهتا وحتسني ممارستها اجتاه اجملتمع الذي تتواجد  
اإلصالحات، مت إجراء دراسة استقصائية لعينة منهم يف كليات العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعات  

قاملة، جامعة ابجي خمتار عنابة، جامعة   1945ماي   08، جامعة  1جامعة فرحات عباس سطيفالشرق اجلزائري )
جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي، جامعة احلاج خلضر ابتنة،    بسكرة، خيضر حممد، جامعة  2طينة  منتوري قسن

(. حيث ميلةسكيكدة، جامعة العريب التبسي تبسة، واملركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف  1955 أوت  20جامعة 
على جودة خمرجات التعليم العايل اسة إعطاء فكرة عن ممارسات حوكمة اجلامعات وأثرها سيتم من خالل هذه الدر 

 مية املستدامة على مستوى الكليات سالفة الذكر، لذا مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية: من أجل حتقيق التن
الية: جمتمع وعينة الدراسة، واألدوات  تناول املبحث األول اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية عرب العناصر الت

  االختبارات القبلية ألدوات الدراسة،  ر الفرضيات،يت مت االعتماد عليها لتحليل إجاابت العينة واختبااإلحصائية ال
 مث وصف عينة الدراسة. 

أما املبحث الثاين فقد ُخصص لعرض وحتليل نتائج استبيان الدراسة امليدانية عرب حساب املتوسط احلسايب  
 . Tاالختبارضي لدراسة واختاذ القرار عرب قيمة واالحنراف املعياري ومقارنتهم مع املتوسط الفر 

موعة من األساليب لث الختبار فرضيات الدراسة وذلك عرب استخدام جماملبحث الثا  يف حني مت ختصيص
 اإلحصائية املالئمة حسب طبيعة كل فرضية. 

تحليل العاملي  الختبار منوذج الدراسة من خالل مناذج املعادالت البنائية ابل  الرابعوأخريا خيصص املبحث  
 التوكيدي وحتليل املسار. 
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 اإلجراءات املنهجية لدراسة امليدانية : األولاملبحث 
املبحث حتديد اإلطار املنهجي الذي متت من خالله الدراسة االستقصائية وذلك بتوفري سيتم من خالل هذا  

سة، حيث سنقوم أوال ابلتطرق إىل تعريف خمتلف املعلومات والبياانت اليت مت الوصول من خالهلا إىل أهداف الدرا
اإلحصائي املعتمدة يف معاجلتها اجملتمع وعينة الدراسة واألدوات املستخدمة يف مجع البياانت، مث أدوات التحليل  

 وكذا االختبارات اإلحصائية الضرورية الختبار الفرضيات ومنوذج الدراسة. 
   :املعاينة واألدوات املستخدمة جلمع البياانت 1.1

قبل القيام بتحليل وتفسري بياانت الدراسة البد من توضيح كيف يتم احلصول عليها من خالل حتديد اجملتمع 
 املدروس وعينة الدراسة، واألدوات اليت مت االعتماد عليها يف مجع البياانت واملعلومات. 

 تعريف جمتمع الدراسة وتقنيات املعاينة:  1.1.1
بدراسة األمر  يتعلق  لعيناستقصائ  ملا  التسيري  ية  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  أساتذة كليات  من  ة 

كليات ومعاهد العلوم    يفتمع املستهدف هو مجيع األساتذة الذين يدرسون  جبامعات الشرق اجلزائري يكون اجمل
 العلوم يف ية التحضري  املدارس أساتذةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعات الشرق اجلزائري، حيث يستثىن 

  واملعاهد. اجلامعات عن متاما خيتلف اهليكلية تركيبها ألن ) قسنطينة بعنابة،) التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية
والتجارية   االقتصاديةالعلوم    بكليات دائمة بصفة يدرس أستاذ كل يف متثلت  املعاينة فيما يتعلق بوحدة  أما

اختيار أساتذة تلك الكليات يرجع إىل قرهبم من التخصص    سبب وعن ،ريالشرق اجلزائ وعلوم التسيري جبامعات
والتجارية وعلوم التسيري،    االقتصاديةضمن ختصصات كليات العلوم   جإدارة األعمال والتنمية املستدامة والذي يندر 

   وكذا ملعرفة األساتذة مبصطلحات االستبيان وابلتايل ميكنهم من اإلجابة عليه بسهولة وموضوعية.
من كليات العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعات    10نة الدراسة يف العينة القصدية ل  وتتمثل عي

اجلزائري وهم: جامعة فرحات عباس سطيف قاملة، جامعة ابجي خمتار عنابة،    1945ماي    08، جامعة  1الشرق 
ن مهيدي أم البواقي، جامعة  لعريب بعة اجام  بسكرة، خيضر حممد، جامعة  2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  

اجلامعي عبد احلفيظ   1955  أوت  20احلاج خلضر ابتنة، جامعة   واملركز  التبسي تبسة،  العريب  سكيكدة، جامعة 
. ويرجع سبب اختيار تلك الكليات لقرهبم من بعضهم من جهة، ومن مكان إقامة الباحثة من جهة ميلةبوالصوف  

 زيع االستبيان.التنقل وتو  أخرى وابلتايل تسهيل عملية
اليت تتالءم مع الدراسة     Taro Yamaneمت االعتماد على معادلة  ولتحديد حجم العينة املقبول إحصائيا  

 ها، وحتسب هذه املعادلة وفق الصيغة التالية: جابعتبار أن اهلدف منها هو تعميم نتائ
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𝐧 =
𝐍

𝟏 + 𝐍(𝒆)𝟐
 

 : حجم العينة  nحيث:
N:   حجم اجملتمع 
e  :   95ويقدر مستوى الثقة بـ  %5مستوى الدقة ، كلما كان كبري  كلما زاد خطأ املعاينة ويف الدراسة يقبل اخلطأ% . 

 كالتايل:   األدىنوابلتايل يقدر حجم العينة 
𝒏 =

𝐍

𝟏 + 𝐍(𝒆)𝟐
=

𝟏𝟔𝟔𝟖

𝟏 + 𝟏𝟔𝟔𝟖(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
=

𝟏𝟔𝟔𝟖

𝟓. 𝟏𝟕
= 𝟑𝟐𝟐. 𝟔𝟑 ≅ 𝟑𝟐𝟑 

كلما كان أفضال متثيال للمجتمع املدروس ومقبوال   323أنه كلما كان حجم العينة أكرب من  شارة إىل  وجتدر اإل
 إحصائيا.

ستبيان  ومن أجل ذلك مت االعتماد على املسح الشامل لألساتذة يف الكليات حمل الدراسة، حيث مت توزيع اال
عدد من االستبياانت،   أما يدواي أو عن طريق الربيد االلكرتوين اخلاص بكل أستاذ، وهذا بغية احلصول على أكرب

 االستجابة.  يوضح توزيع مفردات جمتمع الدراسة ونسبة (01.04)واجلدول رقم 

تفوق   (478)هي    جند أن عدد االستمارات املسرتجعة واملقبولة احصائيا  (01.04)  جلدول رقمامن خالل   
 . 95%وميكن اعتماد وتعميم نتائج الدراسة عند جمال ثقة  (323)حجم العينة األدىن 

  توزيع مفردات جمتمع الدراسة ونسبة االستجابة : (01.04) رقـــمجــدول 

 
كلية  

االقتصاد 
جامعة  
 1سطيف 

كلية  
االقتصاد 
جامعة  

 قاملة

كلية  
االقتصاد 
املركز 

اجلامعي  
 ميلة

كلية  
االقتصاد 
جامعة  
 تبسة 

كلية  
االقتصاد 
جامعة  
 عنابة 

كلية  
االقتصاد 
جامعة  
 قسنطينة 

كلية  
االقتصاد 
جامعة  
 سكيكدة

كلية  
االقتصاد 
جامعة  
 بسكرة 

كلية  
االقتصاد 

أم 
 البواقي 

كلية  
االقتصاد 
جامعة  
 ابتنة 

 اجملموع 

 1668 192 108 197 117 220 130 108 85 111 400 العدد اإلمجايل 

رغبة يف  ال عدم 
 434 72 48 97 17 70 50 08 15 07 50 ملئ االستبيان 

االستبياانت  
 1210 120 60 100 80 150 80 100 70 100 350 املوزعة 

االستبياانت  
 759 50 22 27 30 60 50 60 60 90 250 املسرتجعة 

االستبياانت  
 478 28 22 27 10 36 34 40 47 77 157 املقبولة 

39.25 نسبة  

% 

71.96

% 

55.29

% 

37.04

% 

26.15

% 

16.36

% 

8.55

% 
13.71

% 
20.37

% 

14.58

% 
28.65 

% 

  .2018/2019املعلومات املقدمة من مصلحة املوظفني لسنة اجلامعية   الباحثة ابالعتماد على إعداداملصدر: من 
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حتديد   املوايل  العنصر  يف  يتم  املدروسة سوف  والعينة  اجملتمع  حتديد  جلمعبعد  املعتمدة  البياانت   األدوات 
 واملعلومات. 

 األدوات املستخدمة جلمع البياانت:  2.1.1
وات البحث العلمي استخداما ومالءمة يف مجع البياانت مع ضرورة أن  من بني أكثر األديعترب االستبيان  

الدراسة االستقصائية ومت تصميمها تكون األسئلة املطروحة واضحة ودقيقة، لذا فقط مت االعتماد عليها إلجراء  
 عرب املراحل التالية: 

 ةالنظري ملعاجل  ياغة حمتوى كل حمور مبا يتالءم مع اجلانبمت حتديد احملاور الرئيسية لالستبيان وص :األوىل املرحلة -
 فرضيات الدراسة. 

على األستاذ املشرف من أجل تصحيحه وتقدي املالحظات الالزمة، مث   مت عرض االستبيان   املرحلة الثانية: -
  بعد   ، ليتم فيما من أجل ضمان حتكيمه يف اجلوانب البنائية واملنهجية  يقدم بعد ذلك إىل جمموعة من احملكمني

ابلتصحيحات الالزمة قبل إخراجه  من أجل القيام    وهذا،  أستاذا  30بلغ عدهم    توزيعه على عينة جتريبية من األساتذة
 النهائية.  يف صورته

من أجل تسهيل   forms/-googleلالستبيان ابستعمال برانمج    كما مت أيضا إعداد النسخة االلكرتونية
   تمع ككل. الوصول إىل مفردات اجمل

 حماور رئيسية هي: 05تضمن االستبيان 
القسم،    اجلنس، السن ابلفئات العمرية، الرتبة العلمية، اخلربة املهنية،:  املبحوثني  مفردات  معلومات عامة حول -

 املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية؛ 
 امعة؛ مفهوم احلوكمة يف اجل مبدى إدراك تتعلق عبارات6 يضم :األول احملور -
وتعلق األمر بـ: الشفافية واالفصاح،  بواقع تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات   تتعلق ةعبار  34 يضم الثاين: احملور -

 املساءلة والرقابة اإلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال؛ 
 ة اجلامعات؛ واجه ممارسة حوكمابملعوقات اليت ت تتعلق ةعبار 12 يضم: الثالث احملور -

 
  10أنظر امللحق رقم . 

  20أنظر امللحق رقم . 
   :الرابط االلكرتوين لالستمارة-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5daA

5121544158461290602-YFlaWMco74OnR1PdINfv9h_nQm8XLFMKavr0JyoVnA/viewform?fbzx=   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5daA-YFlaWMco74OnR1PdINfv9h_nQm8XLFMKavr0JyoVnA/viewform?fbzx=-8461290602441551215
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5daA-YFlaWMco74OnR1PdINfv9h_nQm8XLFMKavr0JyoVnA/viewform?fbzx=-8461290602441551215
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خمرجات التعليم العايل: جودة الطالب اجلامعي، جودة أعضاء هيئة جبودة   تتعلق عبارة 35 يضم الرابع: احملور  -
 التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية؛ 

التالية: البعد االقتصادي، البعد  بتوجهات اجلامعة حنو االستدامة لألبعاد  تتعلق عبارة 20 يضماخلامس:  احملور -
 التكنولوجي. اعي، البعد البيئي، البعد االجتم
الدراسة قد مت االعتماد على  املقرتحة   اإلجاابتخيص  أما فيما      إحدى حتمل اليت   املغلقة األسئلةيف هذه 

اخلماسي   سلم ليكارت  ومت استخدام املناسبة، اإلحصائية املعاجلات إجراء من ميكننا مبا مسبقا احملددة اإلجاابت
عبارة من عبارات حماور االستبيان، حيث يقوم املبحوث ابختيار  لقياس اجتاهات إجاابت مفردات العينة عن كل  

إجابة واحدة من سلم ليكارت اخلماسي ليتم حتويل املتغريات النوعية إىل قيم كمية، وذلك عن طريق استخدام أوزان 
 رقم  اجلدول يف موضح هو كما درجات مخس إىل واحدة درجة بني ما اساملقي ويتدرج تتالءم مع درجة السلم

(02.04 ). 
 : مقياس ليكارت اخلماسي (02.04)جدول رقم 

 غي موافق متاما  غي موافق  إىل حد ما  موافق موفق متاما  درجة املوافقة 
 1 2 3 4 5 الوزن 

 املصدر: من اعداد الباحثة 

معاجلة  حصائية املالئمة من أجل   العنصر املوايل بتحديد األدوات اإلبعد معرفة أداة مجع البياانت سنقوم يف
 البياانت املتحصل عليها. 

 أدوات التحليل اإلحصائي: 2.1

حناول من خالل هذه الدراسة إبراز أثر حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل لتحقيق التنمية 
ري الوسيط )جودة خمرجات التعليم املستقل )مبادئ احلوكمة( على املتغمن خالل توضيح أثر كل من املتغري    ةاملستدام

املستدامة   التنمية  بني تلك )العايل( لتحقيق  الذي يربط  الدراسة  النموذج  وأيضا إلثبات صالحية  التابع(،  املتغري 
املناسبة لبلوغ ذلك    على جمموعة من األساليب اإلحصائية  املتغريات الثالثة واثبات صحة الفرضيات، لذا مت االعتماد

 واملتمثلة يف: 
   الوصفي: اإلحصاء  أدوات 1.2.1

 مت استخدام األدوات اإلحصائية الوصفية التالية: 
 ودراسة العينة  مفردات بياانت لتحليل املئوية والنسب املطلقة ابلقيم التكرارات استخدام مت  :التكرارية التوزيعات -

 .خصائصها 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
227 

مت االعتماد عليها يف حمور البياانت الشخصية من أجل وصف خصائص أفراد عينة  :  التكرارات والنسب املئوية -
 الدراسة وكذلك يف حتليل إجاابت أعضاء هيئة التدريس. 

األنسب عندما  مت استعمال األعمدة البيانية من أجل توضيح خصائص أفراد العينة وهي  الرسومات البيانية:   -
 تكون البياانت إمسية.

معرفة استعماله مت :  احلسايب  املتوسط - أجل  وكذا   املستجوبني  إجاابتمتوسط   من  االستبيان،  عبارات  حول 
 استعماله للمقارنة مع املتوسط الفرضي من أجل اختاذ القرار األنسب املتعلق ابلفرضيات. 

ني حول  يتم مقارنة قيمته مع املتوسطات احلسابية، وذلك من أجل معرفة اجتاه آراء املبحوث  املتوسط الفرضي: -
، حيث مت حسابه مبنح كل عبارة 03  بـط الفرضي يف هذه الدراسة  عبارات وحماور االستبيان، وقد قدرت قيمة املتوس

 . 3=5/( 5+4+3+2+1)وعليه فاملتوسط الفرضي يتم حسابه هبذه الطريقة  5إىل 1تنقيط من 

 سط احلسايب. لعينة عن املتو إجاابت أفراد ا تشتت مدىهبدف معرفة  استخدامه مت  املعياري: االحنراف -
 االستداليل: اإلحصاء  أدوات 2.2.1

 ومت االعتماد على االختبارات التالية: 
ومعرفة مدى ارتباط عبارات   ،االستبيان   بياانت حمتوى صدق اختبار يف يستخدم  :Sperman  معامل االرتباط -

 احملور مع بعضها ومع احملور الذي تنتمي إليه. 
 الصدق الختيار تستعمل اليت االستداليل اإلحصاء أدوات إحدى ميثل:  النصفية ئةللتجز Guttman   معامل -

 .لالستبيان  البنائي
 .االستبيان  ثبات معدل لقياس: كرونباخ ألفا معامل -
ملعرفة نوع    وقبلي أساسي كشرطبيان  االست لبياانت الطبيعي التوزيع من التأكد أجل من:  الطبيعي التوزيع اختبار -

 .الفرضيات  الختبارية هل معلمية أو الالمعلم االختبارات
: ويعد اختبارا هاما جدا من أجل حساب االحندار املتعدد واختبار النموذج  اختبار العالقة اخلطية بني املتغيات -

 البنائي من خالل معرفة هل توجد عالقة خطية بني املتغريات املستقلة والتابعة. 
  ويتم   الستخدام النمذجة البنائية  شرطا أساسيا  يعد  : املتغيات املستقلةاختبار عدم وجود التعدد اخلطي بني -

 املسموح به.  (Tolérance)،  وكذا اختبار التبيان  VIFاملعامل اختبار ذلك من خالل
 عن طريق حساب وذلك،  الدراسة فرضياتأحد  اختبار يف مت االعتماد عليه :للعينة الواحدة  T-Test راختبا -

 مسبقا،  حمدد داللة مستوى عند احملور على لإلجاابتمته املعنوية إىل قيمة املتوسط الفرضي نت وقيستيود T قيمة
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 شريطة أن تكون البياانت كمية وتتبع التوزيع الطبيعي.من أجل احلكم على قبول أو رفض الفرضية، 
ني مستقلتني بياانهتا كمية، وكان مت االعتماد عليه من أجل املقارنة بني عينت  اختبار ستيودنت لعينتني مستقلتني:  -

سابه هو حتديد درجة اجتاه الفروق يف إجاابت املبحوثني حول حماور االستبيان بشرط أن تكون تلك اهلدف من ح
 البياانت تتبع التوزيع الطبيعي. 

دارية  املناصب اإل) مت حسابه مع اختبارات الفروق بني خصائص العينة    :  Levene Test  جتانس التباين  راختبا  -
  متغريات الدراسة، ويعترب شرطا أساسيا من شروط استخدام التباين األحادي  عداغوجية والعلمية، اجلامعة( موالبي

ANOVA .ت عندما تكون القيمة االحتمالية الختباربشرط التجانس الذي يث فإن حتقق Levene   غري معنوية أي
  اختبارات ىل  إيتم اللجوء    يتحقق الشرطن مل  وإوق،  لتحديد الفر   ANOVA  هنا يتم استخدام اختبار  %5أكرب من  
 .   Kruskal Wallis الالمعلمية

: مت استخدمه الختبار بعض الفرضيات وذلك هبدف  One Way ANOVA: األحادي التباين حتليل اختبار -
 ككل االستمارة علىت  قياس أثر املتغريين: اجلامعة، املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية على اجتاه العام لإلجااب

من أجل احلكم عليه إن كانت  مسبقا حمدد داللة مستوى مع مقارنته مث  معنويته، ومستوى  Fعرب حساب قيمة  
 توجد فروق ذات داللة إحصائية أو ال.  

التباين األحادي  Kruskal Wallis :اختبار    - الالمعلمية وهو شبيه الختبار   ANOVA يعد من االختبارات 

  .التباين حسابه عندما ال حتقق شرط جتانس  مت  ويفسر مثله،
ويستخدم    Bonferroniيعد من االختبارات الالمعلمية وهو شبيه الختبار بون فروين  :  Mann Whitney اختبار -

  ملعرفة مصدر الفروق يف إجاابت املبحوثني حول حمور االستبيان.

  .ملعرفة القدرة التنبئية لنموذج عليهما يعتمدذي ال (F-square) ثرومعامل األ (R-square)  معامل التحديد -

مت استعماله من أجل حتديد درجة واجتاه أتثري متغري على آخر عندما تكون :  اختبار االحندار اخلطي البسيط -
 بياانهتما كمية شريطة وأن يكون التوزيع طبيعي، هدفه حتديد درجة واجتاه أتثري حماور االستبيان )جمموع احملور( على

 البعض، مثال كتأثري مبادئ احلوكمة جمتمعة على جودة خمرجات التعليم العايل جمتمعة. بعضها 
املستقلة على املتغري التابع مع   ت: مت استخدامه من أجل معرفة درجة أتثري املتغريااختبار االحندار اخلطي املتعدد  -

من أجل معرفة أثر مبادئ   هسوف يتم استخدام   ضرورة أن تكون البياانت تتبع التوزيع الطبيعي، ويف هذه الدراسة
احلوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل، ومعرفة أثر جودة املخرجات التعليم العايل على حتقيق التنمية  

 معرفة أثر مبادئ احلوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة.  املستدامة، وكذا 
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من أجل اختبار منوذج الدراسة املقرتح سوف يتم االعتماد  ار منوذج الدراسة: ختبال العاملي التوكيديالتحليل  -
، PAبتحديد منهجية املعادالت البنائية واليت تعد إطارا حتليليا عاما ألمناط من مناذج حتليل املسار  AMOSعلى برانمج  

التوكيدي   العاملي  والتحليل  املتعدد  االحندار  تفCFAوحتليل  تساعدان يف  املعقد، حيث  العالقات  الظاهرة سري  ة 
يتم االعتماد عليها يف اختبار مناذج املعادالت   والضمنية لنموذج الدراسة. توجد العديد من الطرق اإلحصائية اليت

اإلحصائية واليت يتم مبوجبها تعديل النموذج املقرتح إىل حني الوصول إىل النموذج األنسب بناءا على قيم املؤشرات 
 . ( 03.04) رقمكن توضيح أهم تلك املؤشرات اليت مت استخدمها يف هذه الدراسة يف اجلدول اإلحصائية، ومي

 الدراسة: االختبارات القبلية ألدوات  3.1
اهلدف من هذه االختبارات معرفة مدى صدق وثبات أدوات الدراسة وكذا معرفة طبيعة توزيع البياانت من 

 أجل حتديد أي الطرق اإلحصائية اليت نستخدمها )املعلمية أو الالمعلمية(. 
 

 : املؤشرات املعتمدة للنمذجة البنائية (03.04)جدول رقم 
 قرار املطابقة  املؤشر

 ينبغي أن يكون )قيمة غي دالة( Cmin(Chi Square)كاف تربيع
 التساوي صفر DF درجات احلرية

 Cmin/df<5  وجودك تطابق للنموذج  Cmin/df  النسبة عياريكاف تربيع امل 

 RMSEA الرتبيعي خطأ التقريبمؤشر اجلذر 
RMSEA =0 0.8إىل أقل 0.5 أعلى من، ممتاز 0.5إىل أقل 0.1، منتطابق اتم  

  1 اليزال النموذج مقبول، أكرب من 1إىل أقل من 0.8، مقبول 0.8 يساوي جيد،

   مرفوض متاما النموذج

 مطابقة أحسن  NFI>0.90 ،   مطابقة اتمة  NFI NFI=1املعياري ةطابقامل مؤشر

 مطابقة   حسنأ GFI >0.90   مطابقة اتمة  GFI GFI =1 مؤشر جودة املطابقة

 أحسن مطابقة CFI >0.90 مطابقة اتمة    CFI CFI =1مؤشر املطابقة املقارن

 أحسن مطابقة AGFI >0.90   مطابقة اتمة  AGFI AGFI =1مؤشر حسن املطابقة املصحح

تطابق   0.95إىل أقل من  0.9قبول، أكرب منم  TLI =0.9 مطابقة اتمة،   TLI TLI =1لويس-مؤشر توكر
      تطابق ممتاز TLI >0.95 ،  جيد

 أحسن مطابقة   IFI >0.90مطابقة اتمة  IFI IFI =1مؤشر املطابقة املتزايدة 

 أفضل تطابق    RMSEA<0.05 ق اتم  ابتط RMR RMR =0جذر متوسط مربعات البواقي

 إعداد الباحثة أنظر كل من: املصدر: من  
أبوعود،  - القهوجي، فرايل حممد  البنائية ابستخدام برانمج أموسأمين سليمان  والتوزيع، عمان، األردن،  النمذجة ابملعادالت  للنشر  وائل  دار   ،

 . 39-36، ص ص2018، 01الطبعة

 . 196ص مرجع سبق ذكره،  خليل،شريف -
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 اختبارات صدق وثبات االستبيان:  1.3.1
والختبار درجة   ،حمتوى متغريات الدراسة هذا من جهةقيس  يعكس و ي  االستبيان   معرفة أن   وذلك هبدف

 لنفس توزيعه مرة أخرى  يف حالة مت إعادة  وثباهتا استقرار النتائج درجةمن جهة أخرى، أي معرفة    يقيسهاالدقة اليت  
 ومت اختبار ذلك مبايلي:  ،الظروف  نفس ظل ويف األفراد

 خمتلفة جامعات يف من احملكمني جمموعة علىمن خالل عرضنا لالستبيان (: احملكمني ء )آراالظاهري  الصدق -
من   االستبيان  تطابق مدى من التأكد بغية جمموعة  من  االستفادة  مت  هلا،  قياسها  ومدى  الدراسة  متغريات  مع 

إعادة صياغة بعضها،    : حمتوى االستبيان، ترابط احملاور، حذف عبارات أو إضافة أخرى،بـاملالحظات اليت تتعلق  
االعت واليت أخذت بعني  الالزمة حىت أصبح االستبيان يفطريقة طرح األسئلة  التصحيحات  شكله   بار ومت إجراء 

 النهائي. 
بعد األخذ آبراء احملكمني والقيام ابلتصحيحات املطلوبة مت جتريب  (:  االستطالعية )العينةاالستطالعي   الصدق  -

وذلك من أجل معرفة آرائهم حول األسئلة ومدى وضوحها وبساطتها   30 بـية قدرت االستبيان على عينة استطالع
 وهل أخدت منهم وقت وجهد لفهمها أم ال.  

،  Alpha de Cronbach ويتمثل يف األدوات التالية: معامل الثبات  الصدق البنائي )األدوات اإلحصائية(:   -
 معامل االتساق الداخلي ومعامل التجزئة النصفية. 

 عبارات بني ارتباط  معامل عن عبارة وهو الثبات قياس معامالت من:  Alpha de Cronbach  امل*مع
0.7أيخذ قيم ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح، وتكون قيمة احلد األدىن للثبات هي أكرب من  حيث املقياس،

* 
 .  ( 04.04)  وقد جاءت نتائجه موضحة يف اجلدول رقم

 كرونباخ   اثبات ألفمعامل ال: (04.04) جدول رقم
 معامل الثبات  عدد العبارات  حماور االستبيان 

 0,810 06 اجلامعة حمور مفهوم حوكمة يف 

 0,904 34 حمور واقع تطبيق مبادئ حوكمة يف اجلامعات 

 0,848 12 حمور املعوقات اليت تواجه ممارسة حوكمة اجلامعات  

 0,936 35 حمور جودة خمرجات التعليم العايل

 0,906 20 امعات حنو االستدامة وجه اجلحمور ت

 0,968 107 االستبيان امجاال 

 03، انظر امللحق رقم 3SPSS 2اعداد الباحثة اعتمادا على خمرجاتاملصدر: من 

 
 /ao9D3ArL8s-https://youtu.be: متوفر على املوقع ويالفيد، شريط كرونباخ وصدق االتساق الداخلي  : قراءة وكتابة نتائج ثبات الفا6الدرس أمساء،  املرغين *
 . ( 2019/ 20/09)  االطالعمت

https://youtu.be/-ao9D3ArL8sت
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  0.70وهي تفوق احلد األدىن،  0.968  لالستبيان ككل بلغ  أن قيمة ألفا كرونياخ  ( 04.04)  يتضح من جدول رقم 

لتحصلنا  فهو معامل ثبات ممتاز، ولو أعيد االختبار مع نفس األفراد ويف نفس الظروف  ا  لذ  ،الصحيح  1  وتقرتب من 
 .على النتيجة نفسها

 جتزئة  مبدأ على يعتمد  حيث البنائي، الصدق اختبار  معامالت من   النصفية: للتجزئة  Guttman *معامل  
 يكون  أن  وجيب الثاين،  النصف مع مرتبط أو متسق األول النصف كان  إذا ما واختبار نصفني إىل احملور أو البعد
دال على   للتجزئة النصفية mGuttma   وحىت يكون معامل  0.6ويفوق     Alpha de Cronbach  معامل من أقل

   اآلتية:البناء البد من حتقق الشروط صدق 
 قوته. الصحيح كلما دل على  1كلما اقرتبت من  ،0.6النصفية للتجزئة  mGuttma  معاملأن تفوق قيمة  -
 . أال تكون قيمة التباين للجزئني متساويةو  يمتساو  غري أال يكون معامل ألفا كرونباخ للجزئني -

  النصفية للتجزئة Guttman .ر معاملنتائج اختبا( 05.04)اجلدول رقم يلخص و 
 النصفية  للتجزئة  Guttmanر معامل نتائج اختبا: (05.04)جدول رقم 

 النصف الثاين من االستبيان  ن االستبيان النصف األول م قيمة املعامالت 
 0.849 0.785 معامل ألفا كرونباج 

 spearmen 0.711 0.711 معامل االرتباط

 1.054 2.537   قيمة التباين

 Guttman   0.786  معامل

 03انظر امللحق رقم،    SPSS 23املصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات
وهي قيمة    0.786للتجزئة النصفية بلغت  Guttman  أن قيمة معامل  ( 05.04) يتضح من خالل اجلدول رقم 

ممتازةـ تثبت الصدق البنائي لالستبيان، كما تؤكد على ذلك أيضا القيم غري متساوية ملعامل ألفا كرونباخ لنصفني  
ي بني النصفني والذي لك قيم التباين خمتلف للنصفني، كما أنه يوجد ارتباط قو ذاألول والثاين من االستبيان، وك

 وهي قوية.  0.711ت وضحه قيمة معامل سبريمان اليت بلغ
العبارات    بني االتساق درجة يقيس حيث الدراسة أداة صدق لقياس يستخدم :الداخلي االتساق *معامل

 ةسرييالذي أيخذ يف حالة البياانت الرتبية، وأيخذ قيم تف Spearman االرتباط معامل خالل منوالبعد اخلاص هبا 
 . (06.04)كما يوضحها اجلدول رقم 

 

 

 

 

 
 النصفية يف برانمج  ئة، حساب الثبات بطريقة التجز 73  أمساء، الدرس املرغينspss V23 متوفر على املوقع والفيدي، شريط :https://youtu.be/8K2VWktwSiQ     

 . ( 2019/ 20/09) مت االطالع

https://youtu.be/8K2VWktwSiQ
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 Spearman  دالالت قيمة معامل االرتباط: (06.04) جدول رقم

 1 إىل  0.80 0.79 إىل  0.60 0.59 إىل0.40 0.39 ىلإ0.20 0.19ىلإ Spearman 0 قيمة معامل االرتباط

 قوي جدا قوي متوسط  ضعيف ضعيف جدا  داللة القيمة 
 لى:ثة ابالعتماد عمن إعداد الباح املصدر:

  ، ادارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء مؤسسات التعليم العايل / دراسة آلراء عينة من االساتذة يف كليات االقتصاد ابجلامعات اجلزائرية  وردخليل،  شريف   
  181ص  ، 2016تسيري، جامعة حممد خضري بسكرة،أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة االعمال، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال 

 . بتصرف

تدرجة وفق مخس درجات، من درجة ضعيف امل  Spearmanأن قيم معامل (06.04) يظهر اجلدول رقم 
إشارة سلبية( ويف العموم )إشارة موجبة( أو عكسية )جدا إىل قوي جدا، أما اإلشارة فتحدد طبيعة العالقة الطردية 

( αأو غري معنوي )أقل من ( αأكرب من )وي رجة املعنوية لتحديد ما إذا كان االرتباط معنيلجأ الباحثون إىل د
مبدى إدراك مفهوم احلوكمة يف اجلامعة عند مستوى معنوية   وفيما يلي عرض لنتائج هذه االختبارات واملتعلقة أوال

5% . 

أن قيم معامل االرتباط سبريمان لبنود احملور األول ذات داللة احصائية،    :(07.04)يتضح من اجلدول رقم  
، كما أن قيم معامل االرتباط سيربمان موجبة مبا  %5يمة املعنوية احملسوبة لكل منها عند مستوى معنوية أقل ألن الق

ارتباط العبارات فهي قوية،    يؤكد على أن هناك عالقة طردية بني هذه العبارات واحملور الذي تنتمي إليه، أما عن قوة
 واحملور األول الذي تنتمي إليه. وتؤكد على أن هناك درجة اتساق عالية بني العبارات 

 

 ة يف اجلامعة دى إدراك مفهوم احلوكملبنود احملور األول مب    Spearman االرتباط معامل  :(07.04)جدول رقم 

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
ــاعد تطبيق القوانني ــمان اجلودة يف   ســــ واألنظمة والتعليمات اليت هتدف إىل ضــــ

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.710   كليتكم/قسمكم/أداء جامعتكم

د يحتدعلى  جامعتكم/كليتكم/قسـمكم وأسـس احلوكمة يفقواعد    سـاعد تطبيق
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.760 كيفية اختاذ القرارات

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.721 اسرتاتيجية من اجل اصالح اختالالت جامعتكم/كليتكم/قسمكم هناك خطة
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.682 ابلوضوح والشفافية  كليتكم/قسمكم/ل يف جامعتكميتميز نظام العم 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.632 يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم اختاذ القراراتيف   تسود الالمركزية

 قســــــمكم ومراقبةاحلوكمة هي النظام الذي يتم مبوجبه إدارة جامعتكم/كليتكم/
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.717 ئهاجودة أدا فيها يضمنسي العمل 

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
     SPSS23من اعداد الباحثة بناء على خمرجات املصدر:



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
233 

 . ( 08.04)رقم فتظهر نتائجه يف اجلدول ملبدأ الشفافية واالفصاح أما ابلنسبة 

اتساق داخلي بني    (:08.04)  رقم  يتضح من خالل معطيات اجلدول عبارات هذا البعد وهي أن هناك 
القيمة اإلجيابية ملعامالت االرتباط سبريمان   ربره ذلك ي و من حيث احملتوى،  صادقةترتاوح بني املتوسط والقوي وهي 

 . ( 09.04) رقمفتظهر نتائجه يف اجلدول  أما فيما خيص مبدأ املساءلة والرقابة االدارية .والداللة اإلحصائية هلا

 ملبدأ الشفافية واالفصاح     Spearman االرتباط معامل  :(08.04)جدول رقم 

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.608 والقوانني واألنظمة فور صدورها تراعي جامعتكم/كليتكم/قسمكم نشر التشريعات 

تفصــــــــح جامعتكم/كليتكم/قســــــــمكم عن املعايي املتبعة لشــــــــغل املناصــــــــب القيادية  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.675 طرق التقييم، الشهادات()واإلدارية 

تتبع جامعتكم/كليتكم/قســــمكم أســــلوب احلوار يف الوصــــول اىل القرارات عن طريق 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.728 عقد اللجان العلمية واجملالس العلمية

ــتمرار   يتضـــمن املوقع االلكرتوين جلامعتكم/كليتكم/قســـمكم معلومات يتم حتيينها ابسـ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.626 تقيات، الرتبصات، املناقشات...أخل()التعليمات، الندوات، مل

 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.586 تقوم جامعتكم/كليتكم/قسمكم إبعالمكم ابلرتبصات العلمية 
أتخذ جامعتكم/كليتكم/قسمكم بعني االعتبار االقرتاحات املدونة يف سجل  

 يا احصائدالة   0.000 قوية **0.604 االقرتاحات 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.638 يوجد يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم إجراءات إدارية لتقدمي الشكاوى والتظلمات 
توفر جامعتكم/كليتكم/قسمكم املعلومات الضرورية اليت حيتاجها األساتذة يف الوقت 

 احصائيا   لةدا 0.000 متوسطة **0.547 توقيت التدريس، الربانمج، االمتحاانت()املناسب 

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
 . SPSS23خمرجاتاملصدر: من اعداد الباحثة بناء على 

 ملبدأ املساءلة والرقابة االدارية     Spearman االرتباط معامل  :(09.04)جدول رقم 

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
ــاتذة((   كليتكم/قســـمكم/تطبق جامعتكم ــاءلة ))طلبة، موظفني، اسـ نظام املسـ

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.752 بفعالية على مجيع املستوايت

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.789 على معلومات موثوقة ملساءلة بناءقسمكم نظام اجامعتكم/كليتكم/تنفذ 
 دالة احصائيا  0.000 قوية جدا  **0.804 قسمكم نتائج عملية املساءلة مبوضوعية اتمة جامعتكم/كليتكم/ تطبق

قســمكم مســاءلتكم خبصــوص )الغياابت، التقدم يف جامعتكم/كليتكم/ يتم يف
 لة احصائيا اد 0.000 قوية **0.673 الربامج(

ــتم يف جامعتكم ــاءلتكم عـــــــــــــــن حضـــــــــــــــور كليتكم//يـــــــــــــ قســـــــــــــــمكم مســـــــــــــ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.648 االجتماعات البيداغوجية ، اجملالس العلمية، جمالس األقسام...إخل
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كل قيم معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك  أن    جند:  (09.04)رقم    من خالل اجلدول
  ى معظمها كانت قوية ما عدرتباط العبارات  اأما عن قوة  بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه.    طردية  عالقة

وهي كلها معطيات تؤكد على أن كانت متوسطة.    06واليت كانت قوية جدا والعبارة رقم    03عبارتني: العبارة رقم  
دالة    ، كما أهنا مجيعها صادقة من انحية احملتوى  وأهنا  مبدأ املساءلة والرقابة اإلدارية هناك درجة اتساق بني عبارات  

 . %5مستوى معنوية  إحصائية عند

 . (10.04) رقم فتظهر نتائجه يف اجلدول  وأما فيما خيص مبدأ املشاركة 

 ملبدأ املشاركة    Spearman االرتباط معامل  :(10.04) جدول رقم

 العبارة 

 معاملقيمة 
 االرتباط

Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

لة  الدال
اإلحصائية  

 للعبارة 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.667 قواعد العمل من خالل مشاركة اجلميع  قسمكم وضعجامعتكم/كليتكم/ يتم يف

 حول حل رأيكميف ابداء  قسمكم ابملشاركةكليتكم//يف جامعتكميسمح لكم 
 شاكل اليت تعرتض سي العمل يف الكلية امل

 ا دالة احصائي 0.000 قوية **0.750

 أعضاء هيئة التدريس فيما خيص قسمكم مبشاركةجامعتكم/كليتكم/ يسمح يف
 التدريسي(  والتوقيت  والربانمج )االمتحاانتاملهام البيداغوجية 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.687

كليتكم/قسمكم   بتشكيل جلان عمل مشرتكة بني األقسام  /تقوم جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.657 لتفعيل مبدأ العمل اجلماعي 

البيداغوجية،   يف اللجانمتثيل الطلبة   قسمكم علىكليتكم//جامعتكمحترص 
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.502 جملس الكلية، اجمللس التأدييب 

عن شغور املناصب اإلدارية يف الوقت  قسمكم ابإلعالنتقوم جامعتكم/كليتكم/
 حصائيا ة ادال 0.000 قوية **0.605 املناسب

 غي دالة  0.937 ضعيفة  - 0.004 شخصية  اإلدارية ألغراضالطواقم  قسمكم اختياركليتكم//يتم يف جامعتكم
**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 

   SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

عبارات هذا البعد وهي تندرج  تساق داخلي بني  ناك اأن ه  (:10.04)  رقم  يتضح من خالل معطيات اجلدول
كانت متوسطة، والعبارة األخرية   5عبارتني: العبارة رقم    ىما عد  من حيث احملتوى،  صادقةضمن الدرجة القوية وهي  

   .صائية اليت كانت ذات قيمة سالبة وغري دالة احصائيا. ولكن يف اجململ كانت قيمة املعامالت إجيابية وهلا داللة إح

ــاتذة للقيام إبجراءات    جامعتكم/كليتكم/قســــــــمكم يتم يف ــاركة األســــــ مشــــــ
 ا دالة احصائي 0.000 متوسطة **0.593 املساءلة

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
 .    SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات
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 . (11.04)  رقمفتظهر نتائجه يف اجلدول  ةأما فيما خيص مبدأ االستقاللية واحلرية األكادميي  

 ملبدأ االستقاللية واحلرية األكادميية     Spearman االرتباط معامل  :(11.04) جدول رقم

 العبارة 

 معاملقيمة 
 االرتباط

Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 

قسمكم اعداد الطلبة املقبولني مبا يتناسب وامكاانهتا كليتكم//حتدد جامعتكم
 املادية والبشرية 

 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.565

قسمكم بفتح التكوين يف الليسانس واملاسرت بناء على كليتكم//تقوم جامعتكم
 العمل احتياجات سوق 

 دالة احصائيا  0.000 يةو ق  **0.755

قسمكم بفتح برامج الدكتوراه بناء على احتياجات  جامعتكم/كليتكم/تقوم 
 سوق العمل 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.767

قسمكم لعضو هيئة التدريس احلرية األكادميية يف تقدمي جامعتكم/كليتكم/متنح 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.647 االستشارات للجهات اخلاصة دون قيود 

قسمكم ألعضاء اللجان العلمية الصالحية واحلرية يف  كليتكم//تقدم جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.592 رسم اخلطط الدراسية للقسم وتعديله 

قسمكم لرؤساء األقسام احلرية يف اقرتاح بعض  كليتكم//متنح جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.559 التخصصات 

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
   SPSS23.املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

أن قيم معامل االرتباط سبريمان ملبدأ االستقاللية واحلرية األكادميية ذات  (  11.04)  يتضح من اجلدول رقم
، كما أن قيم معامل االرتباط %5ها عند مستوى معنوية أقل  داللة احصائية، ألن القيمة املعنوية احملسوبة لكل من 

ي إليه. أما عن قوة ارتباط سيربمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك عالقة طردية بني هذه العبارات واحملور الذي تتنم
عد، العبارات فكانت حمصورة بني متوسطة وقوية، وهي كلها تؤكد على أن هناك درجة اتساق بني عبارات هذا الب

 . (12.04) رقم فتظهر نتائجه يف اجلدول وأهنا صادقة من انحية احملتوى. فيما خيص مبدأ الكفاءة وفعالية االتصال 

 ملبدأ الكفاءة وفعالية االتصال     Spearman االرتباط معامل  :(12.04)جدول رقم 

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

 مستوى
نوية  املع

 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
قســــــــمكم وســــــــائل االتصــــــــال التقليدية )اإلعالانت  جامعتكم/كليتكم/  تســــــــتخدم  

االجتمــاعــات، برانمج  )جــديــد   واالســـــــــــتــدعــاءات( إلعالمكم بكــل مــا هالورقيــة،  
 الدراسة، رزانمة االمتحاانت(

 دالة احصائيا  0.000 ضعيف **0.221



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
236 

جامعتكم االلكرتوين،  كم/كليت/تستخدم  )الربيد  احلديثة  االتصال  وسائل  قسمكم 
االجتماعات، برانمج الدراسة،  ) جديد    واملوقع التفاعلي للكلية( إلعالمكم بكل ما ه 

 رزانمة االمتحاانت( 
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.479

قســـــــمكم إبجراء الدورات التدريســـــــية حول خمتلف تقنيات كليتكم//تقوم جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.685 لوجياالتكنو 

قنوات اتصــــــال مفتوحة مع املؤســــــســــــات ذات    جامعتكم/كليتكم/قســــــمكم توفر
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.663 العالقة ابجلامعة  

حتميـل )بتحـدـيث املوقع االلكرتوين ابســـــــــــتمرار    جـامعتكم/كليتكم/قســـــــــــمكمتقوم  
 دالة احصائيا  0.000 يةو ق  **0.685 حماضرات، مقاالت، مطبوعات(

تكنولوجيا املعلومات يف عمليات التســـــجيل  قســـــمكم  جامعتكم/كليتكم/تســـــتخدم  
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.522 )خاصة ابلطلبة، البعثات العلمية(

ــة  كليتكم//تتوفر جامعتكم قســــمكم على عدد كايف من قاعات األنرتنت املخصــــصــ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.694 للطلبة، واألساتذة

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 

     SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

جند أن هناك درجة االتساق ترتاوح بني املتوسطة إىل القوية يف   :(12.04)  من خالل معطيات اجلدول رقم
امل االرتباط سبريمان موجبة، مما يدل على وجود عالقة طردية بني  أغلب عبارات هذا البعد، كما كانت قيم مع 

تباط  يف حني دلت قيمة معامل ارتباط العبارة األوىل أن هناك درجة ار   هذه العبارات واملبدأ الذي تنتمي إليه.
ه ممارسة  ضعيفة، إال أهنا كانت دالة احصائيا. أما فيما خيص معامل االرتباط اخلاص مبحور املعوقات اليت تواج

 . ( 13.04)  رقمفتظهر نتائجه يف اجلدول حوكمة اجلامعات 

 ملعوقات اليت تواجه ممارسة حوكمة اجلامعات      Spearman االرتباط معامل  :(13.04)جدول رقم 

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
ة  اإلحصائي
 للعبارة 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.623 لألساتذة  ةوضوح مبادئ احلوكمة )الشفافية، املساءلة، املشاركة، االتصال( ابلنسب

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.614 يؤدي وجود القوانني والتشريعات إىل وضوح احلوكمة املراد تطبيقها 
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.488 جامعتكم/كليتكم/قسمكم عيوب  وجود درجة عالية من الشفافية يؤدي إىل كشف  

تتخــــذهــــا   القرارات اليت  تكون كليتكم//ادارة جــــامعتكماإلعالن عن  قســـــــــــمكم 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.673 واضحة

 يا احصائدالة   0.000 قوية **0.715 املعلومات الالزمة إلجراءات تقييم االداء    كليتكم/قسمكم/توفر جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.729 قسمكم ألمناط الفساد اإلداري املوجودة فيهاجامعتكم/كليتكم/ حماربة

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.718 ألمناط الفساد املايل املوجودة فيها    كليتكم/قسمكم/حماربة جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.687 اوى املستفيدينقنوات االتصال اخلاصة بشك    كليتكم/قسمكم/توفر جامعتكم

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.681 قسمكم ملنسوبيها على تطبيق مبدأ الرقابة الذاتية جامعتكم/كليتكم/ تشجيع  
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معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك  كل قيم    أن   جند:  (13.04)  رقم  من خالل اجلدول
  يف معظمها من   ترتاوحالعبارات فهي    طارتبا هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة  ة بنيطردي عالقة

وهي كلها معطيات تؤكد على أن هناك درجة  عبارة واحدة وهي األخرية كانت ضعيفة.    ى، ما عدمتوسطة إىل قوية 
، كما أهنا مجيعها  صادقة من انحية احملتوى  وأهنا  ممارسة حوكمة اجلامعات  املعوقات اليت تواجهق بني عبارات  اتسا

أما فيما يتعلق مبعامل االرتباط اخلاص مبحور جودة خمرجات التعليم العايل  .   .%5دالة إحصائية عند مستوى داللة
 نتائجه من خالل اجلداول اآلتية. فتظهر 

 جلودة الطالب اجلامعي    Spearman االرتباط معامل  :(14.04) جدول رقم

 العبارة 

 معاملقيمة 
 االرتباط

Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 

وفقا لشروط ومعايي حمددة  يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  يتم اختيار الطالب
    مسبقا

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.634

سوق  تيج الطلبة املتميزين لسد االحتياجايتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ختر 
 العمل 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.704

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.706 يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ختريج الطلبة املتميزين ابلتخصصات املطلوبة 

يتم قبول عدد من الطالب يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم حبيث يتناسب مع عدد 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.631 اء هيئة التدريس أعض 

جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ارسال الطلبة لرتبصات يف )املؤسسات،  يتم يف 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.602 جامعات( 

يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ربط اجلانب امليداين ابجلانب النظري يف تكوين  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.712 الطالب 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.660 اعتماد معايي تقييم واضحة لألداء الطالب يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم 
**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 

   SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

عملية صـناعة القرارات    مشـاركة اجملتمع احمللي )أولياء األمور، السـلطات احمللية( يف
طرق التــدريس، اخلـدمـات االجتمــاعيـة،  )مهــا اجلـامعــة  املتعلقــة ابخلـدمـات اليت تقــد

 دورات تدريبية(
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.477

   كليتكم/قسمكم/وجود ميثاق أخالقي حيدد مبادئ للثواب والعقاب يف جامعتكم
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.560  

 دالة احصائيا  0.000 ضعيفة  **0.229  من االنتخاباالعتماد على نظام التعيني للقيادات اجلامعية العليا بدال
**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 

   SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
238 

يم معامل االرتباط سبريمان جلودة الطالب اجلامعي ذات داللة احصائية،  ق  أن   :(14.04) يتضح من اجلدول رقم
، كما أن قيم معامل االرتباط سيربمان موجبة مبا  %5ألن القيمة املعنوية احملسوبة لكل منها عند مستوى معنوية أقل 

رتباط العبارات فكانت ا  وةيؤكد على أن هناك عالقة طردية بني هذه العبارات واحملور الذي تنتمي إليه، أما عن ق
 مجيعها قوية، مما يدل على أهنا صادقة من انحية احملتوى.

جند أن هناك درجة اتساق قوية بني أغلب عبارات هذا البعد،    :(15.04)  من خالل معطيات اجلدول رقم 
بني هذه العبارات واحملور الذي  يم معامل االرتباط سبريمان قيم موجبة، مما يدل على وجود عالقة طردية  كما بلغت ق

 تندرج ضمنه. 

 

 جلودة أعضاء هيئة التدريس    Spearman االرتباط معامل  :(15.04) جدول رقم

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
  اإلحصائية

 للعبارة 
يتم االســـــتفادة يف جامعتكم/ كليتكم / قســـــمكم من برامج تدريبية يف جمال اجلودة  

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.639 التعليمية

يتم االســـــــــتعانة يف جامعتكم/ كليتكم / قســـــــــمكم مبتخصـــــــــصـــــــــني يف جمال اجلودة  
 ائيا دالة احص 0.000 قوية **0.624 التعليمية لتدريب األساتذة على تطبيقها

يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم تبادل اخلربات بني األساتذة من اجل التحسني  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.701 والتطوير

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.683 القدرة على التكيف مع متغيات التطور العلمي والتكنولوجي 
دريس  مكم كفاية عالية يف تجامعتكم/ كليتكم / قسيظهر أعضاء هيئة التدريس يف 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.675 مقرراهتم

ــاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قســـمكم للتدريب األكادميي  خيضـــع أعضـ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.681 املناسب

إبنتاجهم العلمي من يســهم أعضــاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قســمكم 
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.529 كتب يف املوقع االلكرتويناحملاضرات، املطبوعات وأتليف  خالل نشر 

ــاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم )دروس   ــهامات اعضــ ــم اســ تتســ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.653 منشورة، مطبوعات، مقاالت( ابلنوعية العلمية اجليدة

 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.552 قسمكم مناسب للعمل /س يف جامعتكم/ كليتكم عدد أعضاء هيئة التدري
ــاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم اخلربة الالزمة ألداء   ميتلك أعضــ

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.637 اعماهلم

ــاء هيئة التدريس يف  ة ألداء  جامعتكم/ كليتكم / قســـمكم املهارة الالزمميتلك أعضـ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.645 اعماهلم

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
     SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات
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 جلودة البحث العلمي     Spearman االرتباط معامل  :(16.04) جدول رقم

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
  املعنوية
 احملسوبة 

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
تسـعى جامعتكم/ كليتكم / قسـمكم إىل تطوير األداء األكادميي من خالل: تشـجيع  

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.714 الرتبصات قصية والطويلة الستكمال الدراسات  

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.676 متول جامعتكم/ كليتكم / قسمكم تكاليف سفر حلضور املؤمترات العلمية 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.686 جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مشاريع الفرق البحثية متول 

تضع جامعتكم/ كليتكم / قسمكم سياسة تشجع فيها البحث العلمي من خالل  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.687 اصدار اجملاالت احملكمة 

حلول بيئية،  تكم/ كليتكم / قســـــــمكم يف وضـــــــعتســـــــهم مشـــــــاريع التخرج يف جامع
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.626 اقتصادية، اجتماعية

 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.578 تسهم الكتب واملؤلفات حاليا يف وضع أسس حللول تنمية مستدامة 
**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 

     SPSS23خمرجاتى الباحثة بناء عل املصدر: من اعداد

كل قيم معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك    أن   جند:  (16.04)  رقم  من خالل اجلدول
من انحية   وصادقة  قويةرتباط العبارات فهي  اطردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة   عالقة

 . %5متوسطة، إال أهنا مجيعها كانت ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة ألخرية فهيالعبارة ا ىما عد احملتوى

 جلودة الربامج التعليمية     Spearman االرتباط  معامل  :(17.04) جدول رقم

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 لعبارة ل
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.590 يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اشراككم يف اعداد الربامج التعليمية

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.667 ترتبط الربامج يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  ببيئة املتعلمني وحباجتهم وميوهلم 
وتصــــميمها  إلعداد املناهج الدراســــية  جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم يتم التخطيط يف 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.692 وتغيها

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.630 يتناسب احملتوى الدراسي للمناهج مع مستوايت الطلبة
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.608 تتوافر يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم املصادر يف املكتبة إلثراء املناهج 

توفر مكتبتكم املصـــادر الكافية حســـب التخصـــصـــات املتاحة يف كليتكم، جامعتكم،  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.619 قسمكم

ــاليب التقومي وادواته املســـتخدمة يف تقومي   تتعدد يف جامعتكم/ كليتكم / قســـمكم أسـ
 احصائيا دالة   0.000 قوية **0.673 املناهج

للتنميـة )التنمـية  تكم / قســـــــــــمكم مع الرؤـية احلـديثـة  تتالئم الربامج يف جـامعتكم/ كلي
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.716 املستدامة، البيئية، التلوث....(

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.616 يتم استعمال أدوات وأجهزة العرض احلديثة يف القاء احملاضرات 
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مواقع  )امج التعليميــة االعتمــاد على أســــــــــــاليــب التقنيــة احلــديثــة يف نقــل وتــداول الرب 
 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.596 التواصل، موقع الكلية، الربيد االلكرتوين(

/ قســـــــــــمكم   مقــاييس تتنــاول توعيــة الطلبــة ابلتنميــة  توجــد يف جــامعتكم/ كليتكم 
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.675 املستدامة

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
     SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك   أن   جند  ( 17.04)رقم    من خالل اجلدول كل قيم معامل 
رجة معظمها بديف  ترتاوحرتباط العبارات فهي اطردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة  عالقة
  .%5عبارتني كانت متوسطة، كما أن مجيعها ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة ىما عدقوية 

 اجلداول اآلتية. فتظهر نتائجه يف أما فيما يتعلق مبعامل االرتباط اخلاص مبحور توجهات اجلامعة حنو االستدامة 
 للبعد االقتصادي     Spearman االرتباط معامل  :(18.04) جدول رقم

 ارة عبال
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة 

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
ــادية   مؤشــــــرات، ملتقيات )هتتم جامعتكم /كليتكم /قســــــمكم بعقد فعاليات اقتصــــ

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.767 ورش عمل، وغيها لدعم االقتصاد الوطين(

العاملني يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم على أحدث املستجدات  لعتط
 دالة احصائيا  0.000 جدا  قوية **0.840 احلوارات العلمية االقتصادية من خالل  

توجيه البحث العلمي يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   لوضع حلول للمشكالت 
 دالة احصائيا  0.000 قوية جدا  **0.828 االقتصادية 

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
     SPSS23بناء على خمرجاتاملصدر: من اعداد الباحثة 

كل قيم معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك    أن   جند:  (18.04)  رقم  من خالل اجلدول
بني يف معظمها    ترتاوحط العبارات فهي  بارتاطردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة   عالقة
 . %5، وأن مجعيها ذات دالة إحصائية عند مستوى داللةصادقة من انحية احملتوى  وأهناالقوية جدا إىل  القوية

 للبعد االجتماعي     Spearman االرتباط معامل  :(19.04) جدول رقم

 العبارة 

 معاملقيمة 
 االرتباط

Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 

يقدم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم خدمات الرعاية الصحية ألصحاب 
 املصلحة الداخلية للطلبة، األساتذة، موظفني 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.619

ة لدراسة  تشكل يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   فرقا حبثية تضم طلبة، أساتذ 
 املشكالت االجتماعية وتقدمي احللول املناسبة هلا 

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.720
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يقدم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم خدمات الرعاية الصحية ألصحاب 
 املؤسسات، أولياء الطالب، افراد اجملتمع( )املصلحة اخلارجية 

 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.548

 دالة احصائيا  0.000 متوسطة **0.599 ممرات خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة    كليتكم / قسمكمتوفر جامعتكم/  
**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 

   SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

كل قيم معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك    أن   جند:  (19.04)  رقم  من خالل اجلدول
بني يف معظمها    ترتاوحرتباط العبارات فهي  اطردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة   عالقة

 . %5، وأن مجيعها ذات دالة إحصائية عند مستوى داللةتوىصادقة من انحية احمل وأهنا قويةالتوسطة إىل امل

 سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك عالقةكل قيم معامل االرتباط  أن    (20.04)رقم    من خالل اجلدول
معظمها من قوية إىل  يف   ترتاوحرتباط العبارات فهي  اطردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة  

 . %5دالة إحصائية عند مستوى داللة ة جدا، وأن مجيعها ذات قوي

 

 

 

 للبعد البيئي    Spearman االرتباط معامل  :(20.04) جدول رقم

 ارة العب
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة 

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
ــادر  ــمكم    حنو التقليل من مصــــ توجيه البحث العلمي يف جامعتكم/ كليتكم / قســــ

 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.761 تلوث البيئة

فاظ على البيئة م ابلقيام بتوعية الطلبة ابحلتقوم جامعتكم/ كليتكم / قسمك
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.771 محاالت التشجي، محاالت نظافة اجلامعة( )

تتواصل جامعتكم/كليتكم/قسمكم مع مراكز البحوث العلمية احمللية لالطالع على  
 دالة احصائيا  0.000 جدا قوية  **0.848 املستجدات يف جمال البيئة. 

كم/كليتكم/قسمكم مع مراكز البحوث العلمية العاملية لالطالع  جامعت تتواصل
 دالة احصائيا  0.000 قوية جدا  **0.821 على املستجدات يف جمال البيئة

تصــميم برامج يف جامعتكم/ كليتكم / قســمكم   لتنمية مهارات أصــحاب املصــلحة  
 دالة احصائيا  0.000 قوية جدا  **0.809 الطالب واالستاذة، موظفني( يف احملافظة على البيئة)الداخلية 

تقدم جامعتكم/ كليتكم / قسمكم استشارات مهنية صديقة للبيئة للمؤسسة احمللية  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.781 علمية من خالل ورشات 

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
     SPSS23رجاتاملصدر: من اعداد الباحثة بناء على خم



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
242 

كل قيم معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك    :أن   جند   ( 21.04)  رقم  اجلدولمن خالل  
 ، وصادقةقوية انت  أغلبها ك  يفرتباط العبارات فاطردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه. أما عن قوة   عالقة

 . %5داللة، كما أن مجيعها ذات دالة إحصائية عند مستوى من انحية احملتوى

أداة االستبيان   لنا ثبات  الذكر يتضح  الداخلي للجداول سابقة  الثبات واالتساق  نتائج  وعليه من خالل 
 .مما يعكس نتائج تطبيقها على اجملتمع بدرجة قوية وصدق اتساقها الداخلي للبياانت

 اختبار التوزيع الطبيعي:  2.3.1
اليت حتدد لنا طبيعة االختبارات اإلحصائية   العوامل من الطبيعي التوزيع الختبار االستبيان  بياانت اخضاع إن 

لالختبار املعنوية احملسوبة    ويتم اختاذ القرار بناءا على الدرجة،  Shapiro-Wilk  ولقد مت االعتماد على اختبار املالءمة،
 يوضح ذلك.  (22.04)واجلدول رقم يعين أن البياانت تتوزع توزيعا طبيعيا. ، %5عن معدل  تفوق  فكلما كانت

 

 للبعد التكنولوجي    Spearman االرتباط معامل  :(21.04) جدول رقم

 العبارة 
 معاملقيمة 

 االرتباط
Spearman 

 معاملداللة 
 االرتباط

Spearman 

مستوى 
املعنوية  
 احملسوبة 

الداللة  
اإلحصائية  

 للعبارة 
 احصائيا دالة   0.000 قوية **0.683 ت بشكل دائم للطلبة والعاملني فيهاكم / قسمكم األنرتنتوفر جامعتكم/ كليت

توفر جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم شــــبكة حواســــيب حديثة لالســــتخدام يف العملية  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.780 التعليمية

ــل بني العاملني ــيي   التواصـ ــمكم على تسـ ــتخدام  تعمل جامعتكم/ كليتكم / قسـ  ابسـ
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.762 االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي( احلديثة )املوقعالتكنولوجيا 

صفاحاهتا   عرب  املتنوعة  اخلدمات  للطلبة  قسمكم     / جامعتكم/ كليتكم  توفر 
 دالة احصائيا  0.000 قوية  **0.713 االلكرتونية 

ة ى صــــــفحتها االلكرتونية دراســــــات عامليتعرض جامعتكم/ كليتكم / قســــــمكم   عل
 دالة احصائيا  0.000 قوية جدا  **0.672 حديثة يف التنمية

تعرض جـامعتكم/كليتكم/قســـــــــــمكم جتـارب اـلدول املتقـدمـة يف التنميـة املســـــــــــتـداـمة  
 دالة احصائيا  0.000 قوية **0.667 )استقبال خرباء يف هذا اجملال( 

**Correlation is significant at the0.01 level(2-tailed) 
     SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة بناء على خمرجات

 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (22.04)جــدول رقـــم 

 
 Shapiro-Wilk اختبار

 مستوى املعنوية احملسوبة درجة احلرية  ار قيمة االختب
 0.447 478 0.997 مبادئ حوكمة اجلامعات 

 0.316 478 0.996 اجلامعةت خمرجاجودة 

 0.597 478 0.997 توجه اجلامعة حنو االستدامة 

 .04انظر احمللق رقم ، SPSS23من اعداد الباحثة بناء على خمرجات :املصدر



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
243 

رقم اجلدول  من خالل  االختبار  (22.04)  يتضح  قيمة  اال  Shapiro-Wilk أن  دالة   ستمارة لبياانت حماور 
ن البياانت أ، مما يثبت 0.05اور االستبيان قيم تفوق مستوى الداللة قيمة املعنوية احملسوبة حملمعنوية، حيث بلغت ال 

التأكيد   يتم  وعليه  الطبيعي،  للتوزيع  و عختضع  أساليب  استخدام  املعلميألى  اإلحصاء  فرضيات    دوات  الختبار 
 الدراسة.  

 تغيات: اختبار العالقة اخلطية بني امل 3.3.1
جل دراسة االحندار املتعدد، أاملتغريات التابعة واملستقلة عنصرا مهما من  اخلطية بنيقة وجود العال يعترب

 يوضح ذلك.  ( 0423.) واجلدول رقم 2Rوقيمة   رشعرب معنوية في لكوللقيام أيضا ابملعادالت البنائية، ويتم ذ
 

 

تبني وجود عالقة خطية وهذا ما دلت عليه قيم معامل فيشر واليت    :(23.04)  رقم   من خالل نتائج اجلدول
 . 0.05كانت قيمه معنوية عند مستوى داللة أقل من 

 ي بني املتغيات: اختبار عدم وجود التعدد اخلط 4.3.1
النمذجةيعد هذا االختبار مهم جدا   البنائية، حيث  الستخدام   قيمة اب  س ذلك عرب ح  مت   ابملعامالت 

)VIF( وكذا اختبار التباين املسموح به Tolérance  املستقلة.  تاملتغريا لكل متغري من   
 التعدد اخلطي بني املتغيات  عدماختبار  : (24.04) رقـــمجــدول 

 VIF Tolérance تقلة ات املساملتغي 

 0.464 2.154 الشفافية واالفصاح 

 0.646 1.549 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 0.504 1.983 املشاركة 

 
  دال يوج  (اتفاق حول قيمةVIF  ) Inflation FactorhttpsVariance    حيث كلما كانت أقل منها       3اليت يعتمد عليها يف اختاذ القرار، لذا فقد اعتمدان على قيمة

اخل التعدد  وجود  عدم  على  قيمة  دلت  وتكون  من    Toléranceطي،  املرغين.   0.1أكرب  أمساء  لدكتوراه  العاد  التايل،  الرابط  يف  ذكر  ملا  وفقا     وهذا 
ttps://youtu.be/7XYkf2IQHS0 ، ( 10/2019/ 22) التصفح اتريخ . 

 اخلطية بني املتغيات اختبار العالقة : (23.04) جــدول رقـــم

 املتغي التابع  تقلة املتغيات املس
2

R F Sig  النتيجة 
 معنوي 0.000 172.582 0.266 الشفافية واالفصاح 

 معنوي 0.000 74.238 0.135 املساءلة والرقابة اإلدارية 
 معنوي 0.000 154.505 0.245 املشاركة 

 معنوي 0.000 129.203 0.213 االستقاللية والرقابة األكادميية 
 معنوي 0.000 263.256 0.356 الكفاءة وفعالية االتصال 

   SPSS23املصدر: من اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج  

https://youtu.be/7XYkf2IQHS0
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 0.630 1.587 ة االستقاللية والرقابة األكادميي

 0.616 1.622 الكفاءة وفعالية االتصال 

   SPSS23  من اعداد الباحثة ابالعتماد على نتائج املصدر:
ـــم  الشرط  حتقيقن مت تعدد خطي بني املتغريات املستقلة أل دال يوجن أجند : (24.04) من نتائج اجلدول رق

3 > VIF ،0.1>.Tolérance  

 قاعدة اختاذ القرار يف حتليل حماور االستبيان واختبار الفرضيات:   4.1
فراد العينة وكذا  أيف حتليل إجاابت  توضيح قاعدة اختاذ القرار املعتمدة (25.04)سيتم من خالل اجلدول رقم  

سوف نتطرق   الفرضيات مهما كان نوع االختبار املعتمد ملعرفة الفروق، االرتباط، التأثري، املوافقة واليتيف اختبار  
 . يف املبحثني املوالني إليهم

  حتليل حماور االستبيانقاعدة اختاذ القرار يف  :(25.04) رقـــمجــدول 

قيمة املتوسط احلسايب
T 

 درجة التأثي الدرجة الكلية  درجة املوافقة   sigمستوى املعنوية 

 املتوسط احلسايب أصغر من املتوسط الفرضي 
 أتثي سليب قوي جدا  منخفضة جدا  غي موافق متاما  دالة  0.00-0.01 سالبة 

 أتثي سليب قوي  منخفضة  غي موافق دالة  0.02-0.05 سالبة 
جدا او يساوي من  املتوسط احلسايب يقارب 

 ط الفرضي املتوس
ال 
 يهم

 أتثي  دال يوج متوسطة إىل حد ما  غي دالة  0.05أكرب من 

 املتوسط احلسايب أكرب من املتوسط الفرضي 
 أتثي إجيايب قوي  عالية  موافق دالة  0.02-0.05 موجبة

 أتثي إجيايب قوي جدا  عالية جدا  موافق متاما  دالة  0.00-0.01 موجبة

يعلى فاروق، مطبوعة حول مقياس إعالم آيل:  صدرامل الفرضيات :  العلوم اختبار  ، لطلبة سنة أوىل ماسرت علم االجتماع احلضري، قسم علم االجتماع، كلية 
 . 59-58؛41؛39اجلزائر، دون سنة نشر، ص ص ، 02اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سطيف

ه حسب  العالقة بني متغريين فإننا نعتمد على درجة اجتا  جتد اإلشارة أيضا إىل أن الختاذ القرار فيما خيص
 ( 1) :وقيمة مستوى داللة، وهنا جند حالتني Rإشارة معامل االرتباط

: عالقة إجيابية قوية جدا، مستوى 0.00-0.01موجبة هناك احتمالني مها: مستوى املعنوية   Rإذا كانت قيمة   -
 عالقة إجيابية قوية.  :0.02-0.05املعنوية 

عالقة سلبية قوية جدا، مستوى    :0.00-0.01سالبة هناك احتمالني مها: مستوى املعنوية    Rإذا كانت قيمة   -
 عالقة سلبية قوية.  :0.02-0.05املعنوية 

 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة   قسم علم االجتماع، ، لطلبة سنة أوىل ماسرت علم االجتماع احلضري، ر الفرضياتاختباإعالم آيل: مطبوعة حول مقياس  يعلى فاروق، : (1)

 . 17اجلزائر، دون سنة نشر، ص ، 02سطيف
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 عرض النتائج املتعلقة ابلبياانت الوصفية:  5.1

  ملفردات ة  بعض البياانت الشخصي  ، تناول احملور األولملفردات العينةبغرض التعرف على اخلصائص الدميوغرافية   
، اخلربة املهنية. وكذا املناصب  العلميةالرتبة    اجلامعة، القسم الذي ينتمي إليه،  العمرية،العينة وهي: اجلنس، الفئة  

 اإلدارية والبيداغوجية والعلمية. 

القسم، اجلامعة،    اجلنس، الفئة العمرية،وصف مفردات العينة حسب املتغيات الدميوغرافية:    .5.11
  ، اخلربة املهنية:العلميةالرتبة 

 اخلربة املهنية، القسم، اجلامعة  األكادميية،اجلنس، الفئة العمرية، الرتبة  توزيع مفردات العينة حسب متغريات  
 . (26.04) رقم  يوضحه اجلدول

 الدميوغرافية ات تغي املحسب  مفردات العينةتوزيع  :(26.04) رقـــمجــدول 

 النسبة املئوية التكرارات وغرافية املتغيات الدمي

 اجلنس
 %  57,37 274 ذكر

 %  42,7 204 أنثى 

 %  100 478 اجملموع 

 الفئة العمرية 

 %  3,6 17 30أقل من 
 %  70,5 337 40إىل أقل من  30
 %  17,6 84 50إىل أقل من  40
 %  6,1 29 60إىل أقل من  50

 %  2,3 11 60أكثر من 
 %  100 478 اجملموع 

 اجلامعة 

 %  32,8 157 1جامعة فرحات عباس سطيف 

 %  16,1 77 قاملة  1945ماي  8جامعة 

 %  7,1 34 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 %  9,8 47 املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 %  8,4 40 جامعة العريب تبسي تبسة 

 %  7,5 36 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 %  4,6 22 مهيدي أم البواقي بن جامعة العريب 

 %  2,1 10 سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 %  5,6 27 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 %  5,9 28 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

 %  100 478 اجملموع 
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 القسم

 %  15,7 75 التعليم األساسي 

 %  30,1 144 العلوم االقتصادية

 %  14 67 العلوم التجارية

 %  27,6 132 التسيريعلوم 

 %  12,6 60 علوم املالية واحملاسبة

 %  100 478 اجملموع 

 الرتبة العلمية 

 %  10,5 50 أستاذ مساعد صنف ب 

 %  31,6 151 أستاذ مساعد صنف أ 

 %  29,9 143 أستاذ حماضر صنف ب 

 %  23,4 112 أستاذ حماضر صنف أ 

 %  4,6 22 أستاذ التعليم العايل 

 %  100 478 اجملموع 

 اخلربة املهنية

 %  1,7 8 أقل من سنة

 %  16,5 79 5إىل أقل من  1من 

 %  41,8 200 10إىل أقل من  5من 

 %  28,2 135 15إىل أقل من  10من 

 %  5,4 26 20إىل أقل من  15من 

 %  6,3 30 20أكثر من 

 %  100 478 اجملموع 

   SPSS23 ابالعتماد على نتائجمن اعداد الباحثة : املصدر

يرمز لكل متغري دميوغرايف بلون خاص به كما    ثحيأعمدة بيانية،  نرتجم البياانت من اجلدول السابق إىل  
 . ( 01.04) هو موضحة يف الشكل رقم
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 ما يلي:( 01.04) والشكل رقم ( 26.04)اجلدول رقم  نالحظ من
األساتذة    - نسبة  يف  اإلتقارب  العاملني  ذكور  واألساتذة  اانث  حمل  على الكليات  بلغت  حيث  لدراسة، 

 %.  57,37 %، 42.7التوايل
 . %70.5تها ، حيث بلغت نسب40أقل إىل  30الفئة العمرية من مفردات العينة ينتمون إىل معظم أن  كما-
أما ابلنسبة ملتغري اجلامعة اليت تنتمي إليها الكليات حمل الدراسة فإننا نالحظ أن أعلى نسبة كانت يف جامعة    -

 فكانت نسبها متقاربة فيما بينها.    أما ابقي اجلامعات  ،%16.1 تليها جامعة قاملة بـ  % 32.8 ت بـفرحات عباس قدر 
ابلنسبة ملتغري القسم الذي ينتمي إليه املستجوبني فإن أغلبيتهم تنحصر بني قسم العلوم االقتصادية والعلوم التجارية   -

ارتفاع تلك النسب مقارنة ابألقسام األخرى إىل سياسة  وميكن أن يعزى    %27.6،  %30.1بنسبة تقدر على التوايل بـ  
هبما. أما فيما خيص قسم التعليم األساسي واليت كانت نسبة األساتذة منخفضة به، فريجع إىل غياب هذا    التوظيف

 القسم يف بعض كليات حمل الدراسة. 
 بلغت على ب ورتبة حماضر صنف ب،  مساعد صنف  رتبة    األساتذة  أما فيما يتعلق مبتغري الرتبة العلمية جند نسبة  -

 . %29.9و % 31.6بـ  التوايل

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ر
ذك

ى
نث
أ

ن 
 م

ل
أق

3
0

3
0

ن 
 م

ل
أق
ى 

إل
4
0

4
0

ن 
 م

ل
أق
ى 

إل
5
0

5
0

ن 
 م

ل
أق
ى 

إل
6
0

ن 
 م

ر
كث

أ
6
0

ف 
طي

س
س 

با
ع

ت 
حا

ر
 ف
عة

ام
ج

1

ة 
مع

جا
8

ي 
ما

1
9
4
5

مة
قال بة
نا
ع

ر 
تا
خ

 م
ي

ج
با
ة 

مع
جا

مي
ف 

صو
وال

 ب
ظ

في
ح

 ال
بد

ع
ي 

مع
جا

 ال
ز
رك

لم
ا

لة

سة
تب
ي 

س
تب
ي 

رب
لع

ة ا
مع

جا

ة 
ين
ط

سن
 ق
ي

ر
مه

د 
مي

ح
 ال

بد
ع

ة 
مع

جا
2 ي

اق
بو

 ال
أم

ي 
يد

مه
ن 

 ب
ي

رب
لع

ة ا
مع

جا

ة 
مع

جا
2
0

ت 
أو

1
9
5
5

دة
يك

سك رة
سك

ر ب
ض

خي
د 

حم
 م

عة
ام

ج

نة
ات
ر ب

ض
خ

ج ل
حا

 ال
عة

ام
ج

ي
س

سا
أل

م ا
علي

الت

ية
اد

ص
قت
ال

م ا
لو

لع
ا

ية
ر
جا

الت
م 

لو
لع

ا

ر
يي
س

الت
م 

لو
ع

بة
س

حا
لم

وا
ة 

الي
لم

م ا
لو

ع

ب
ف 

صن
د 

ع
سا

 م
اذ

ست
أ

ف أ
صن

د 
ع

سا
 م

اذ
ست

أ

ب
ف 

صن
ر 

ض
حا

 م
اذ

ست
أ

ف أ
صن

ر 
ض

حا
 م

اذ
ست

أ

ي
عال

 ال
يم

عل
الت

ذ 
تا
س

أ

نة
س

ن 
 م

ل
أق

ن 
م

1
ن 

 م
ل
أق
ى 

إل
5

ن 
م

5
ن 

 م
ل
أق
ى 

إل
1
0

ن 
م

1
0

ن 
 م

ل
أق
ى 

إل
1
5

ن 
م

1
5

ن 
 م

ل
أق
ى 

إل
2
0

ن 
 م

ر
كث

أ
2
0

الجنس الفئة العمرية الجامعة القسم الرتبة العلمية الخبرة المهنية

توزيع مفردات العينة حسب املتغيات الدميوغرافية(: 01.04)شكل رقم 

 (25.04)املصدر: من إعداد الباحثة بناء على معطيات جــدول رقـــم 
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، تليها  %41.8بنسبة تقدر بـ    10  قل منأىل  إ  5يف الفئة من  ينحصر   املست جوبني  أكربن  فإابلنسبة ملتغري اخلربة    -
إىل    5  ، أي أن نسبة املستجوبني الذين ينحصرون يف الفئة من%28.2بنسبة تقدر بـ    15إىل أقل من    10الفئة من  
البحوث والتكوين نظرا   جودةن هذه اخلربة املكسبة سيكون هلا أمهية يف حتقيق  أو ،  %70قد بلغت    15أقل من  

 . لالرتباط النظري بني اخلربة واجلودة
 وصف مفردات العينة حسب متغي املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية: 2 .5.1

 . املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية نة حسب متغري توزيع مفردات العي (27.04) رقم  يعرض اجلدول
 املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية حسب متغي  مفردات العينةتوزيع  :(27.04) رقـــمجــدول 

 املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية  
 النسب  التكرارات  طبيعة املنصب  النسب  التكرارات  اخليارات 

 %  28,5 136 نعم

 %  1,47 02 عميد 

 %  5,14 07 انئب عميد 

 %  11,02 15 رئيس قسم

 %  19,85 27 انئب رئيس قسم

منصب نوعي )مسؤول ميدان، شعبة،  
 %  52,94 72 ختصص( 

 %  9,55 13 أخرى) جلنة علمية، جملس علمي،.......(  %  71,5 342 ال

 %  100 136 اجملموع  %  100 478 اجملموع 

  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث من :املصدر

ـــب اداري وبيداغوجي وعلمي    %28.5أن    (:27.04)تبني نتائج اجلدول رقم  ــ ـــ ــ ـــتجوبني لديهم منصــ ــ ـــ ــ من املســ
ــم،   11.02%  ،انئــب عميــد  %5.14عميــد،   %1.47)موزعني كــاآليت   ـــ ــ ـــ ــ ــم،  انئــب رئيس   19.85%رئيس قســ ـــ ــ ـــ ــ قســ

ــعبة، ختصــــــ   %52.94 ــ ــؤول ميدان، شــ ــ ــب نوعي )مســ ــ ــب أخرى )رئيس جلنة   9.55%ص(،  منصــ ــ موزعة على مناصــ
 علمية، رئيس جملس علمي، عضو يف فرقة حبثية، عضو يف جملس علمي، عضو جلنة علمية(.

ــ  من املستجوبني فكانت دون منصب نوعي أو علمي، وهذا راجع إىل   %71.5أما ابقي النسبة واليت تقدر بـ
 .ساتذة، وكذا عزوف بعض األستاذة عن تويل مناصب إداريةودية عدد املناصب اإلدارية مقارنة بعدد األحمد

وال الدراسة  وعينة  جمتمع  توضيح  مت  املبحث  هذا  خالل  االقتصادية    أساتذة  تضم  يتمن  العلوم  كليات 
مث  حتديد أداة مجع البياانت وهي االستبيان   ،كليات 10ـ  ب  واملقدرةوالتجارية وعلوم التسيري جبامعات الشرق اجلزائري  

كرونباخ، معامل   لفاأ  معاملمدى اثبته عرب    اختبارعدل بناء على أراء احملكمني واملشرف قبل توزيعه، ومن مث  الذي  
وذلك هبدف التأكد من ترابط العبارات   ه،ىل معامل االتساق الداخلي لكل حمور من حماور إ  فةابإلضا  النصفيةالتجزئة  
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دوات اإلحصائية املعلمية املالئمة لطبيعة كل فرضية، األد حتديد  بع  ماوانسجامها مع احملور الذي تنتمي إليه، ليتم في 
كل هذا كان متهيدا ليتم يف املبحث   لدميوغرافية.ات امن خالل جمموعة من املتغري   مفردات العينةوأخريا مت توصيف  

 مسبقا. املوايل حتليل إجاابت عينة الدراسة عرب استخدام األساليب اإلحصائية املالئمة واليت مت حتديها 
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 عرض وحتليل نتائج استبيان الدراسة امليدانية: الثايناملبحث 
سيتم من خالل هذا املبحث حتليل نتائج االستبيان من خالل عرض وحتليل وتفسري إجاابت املبحوثني حول  

ع تطبيق مبادئ احلوكمة، معوقات تطبيق احملاور التالية: مدى إدراك مفهوم احلوكمة يف كليات حمل الدراسة، وواق 
متغري وسيط(، التوجه اجلامعة حنو  )ليم العايل حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة، وكذا جودة خمرجات التع
  ومقارنته مع قيمة املتوسط الفرضي للدراسة،  التنمية املستدامة )متغري اتبع(، وذلك ابالعتماد على املتوسط احلسايب

 . Tاملعياري، وقيمة  فاالحنرا
  ابلكليات حمل الدراسة:عرض وحتليل النتائج املتعلقة إبدراك مبفهوم احلوكمة يف اجلامعة  1.2

مفهوم احلوكمة يف الكليات    إجاابت مفردات العينة فيما يتعلق مبدى إدراك  نتائج  ( 28.04)يوضح اجلدول رقم   
   .التدريس بيها هيئةاملختارة من وجهة نظر أعضاء 

مفهوم    أن املتوسط احلسايب إلجاابت مفردات العينة فيما يتعلق مبدى إدراك  (:28.04)  رقم  يبني اجلدول
من املتوسط    قلوهو أ  (0.72)معياري قدره    ابحنراف  (02.80)قدر بـ    احلوكمة يف اجلامعة ابلكليات حمل الدراسة

" Tقيمة "  تؤكدهوأن الدرجة الكلية للمحور جاءت ضمن جمال منخفض جدا، وهذا ما    (،03)  الفرضي املقدر بـ
بـ املقدرة  احلرية    (-05.85)  احملسوبة  درجات  عند  دالة  اخلطأ    (477)وهي  قدره    (0.05)ومستوى  داللة  مبستوى 

(0.000 ) . 

لكليات  اب مدى إدراك مفهوم احلوكمة يف اجلامعةالعرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة حول (: 28.04)جدول رقم 
 حمل الدراسة

مستوى  الرتتيب  القرار
 الداللة 

 قيمة
 T 

𝜹 X   العبارة 

 2.97 0.97 0.56- 0.575 2 غي دال)متوسطة( 
أداء  دف إىل ضمان اجلودة يف  واألنظمة والتعليمات اليت هت  ساعد تطبيق القوانني

 كليتكم/قسمكم /جامعتكم

 2.82 0.96 4.05 - 0.000 3 )منخفضة جدا(  دالة
د يحتدعلى  كليتكم/قسمكم/واألسس احلوكمة يف جامعتكمقواعد  ساعد تطبيق

 كيفية اختاذ القرارات 
 اختالالت جامعتكم/كليتكم/قسمكمجل اصالح أاسرتاتيجية من  هناك خطة 2.50 1.04 10.40- 0.000 6 )منخفضة جدا(  دالة

 ابلوضوح والشفافية  كليتكم/قسمكم/يتميز نظام العمل يف جامعتكم 3.08 1.00 1.90 0.058 1 غي دال)متوسطة( 
- 8.05 0.000 5 دالة )منخفضة جدا(   جامعتكم/كليتكم/قسمكم يف اختاذ القراراتيف   تسود الالمركزية 2.60 1.06 

- 3.77 0.000 4 )منخفضة جدا(  دالة  1.14 2.83 
 قســـــــــمكم ومراقبةاحلوكمة هي النظام الذي يتم مبوجبه إدارة جامعتكم/كليتكم/

 فيها يضمن جودة أدائهاسي العمل 
 الدرجة الكلية للمجال  2.80 0.72 5.85- 0.000 دالة )منخفضة جدا( 

 SPSS 23 الباحثة ابالعتماد على خمرجاتاملصدر: من إعداد 
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  مفهوم احلوكمة يف اجلامعة مدى إدراك حول مفردات العينةإجاابت وجود اختالفات يف  ولكن هذا ال ينفي
 : مستويني  قسمت إىل بكليات حمل الدراسة، حيث

غري دالة   تني" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)من املتوسط الفرضي  قريبة جدا  متوسطاهتا احلسابية  املستوى األول:  
عنهما  اليت أجاب    العباراتن وهي متثل    (0.05)مبستوى داللة تفوق  (  0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

 على التوايل: ( 2.97)و ( 3.08) وسط حسايب قدرهمعرب عنها مبت متوسط املبحوثني بدرجة جاءت ضمن جمال

 ابلوضوح والشفافية.   كليتكم/قسمكم/يتميز نظام العمل يف جامعتكم -
 .   كليتكم/قسمكم/ أداء جامعتكمواألنظمة والتعليمات اليت هتدف إىل ضمان اجلودة يف  القواننيساعد تطبيق  -

" لتلك العبارات سالبة ودالة Tوقيمة "(  03)ط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوس:  الثاين  املستوى
وهي متثل العبارات اليت أجاب    (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

(  2.82)و  (  2.81)معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ  ،  جدا  منخفض   جاءت ضمن جمال   املبحوثني بدرجة  عنها

 على التوايل: ( 2.50)  و( 2.60) و

 .فيها يضمن جودة أدائهاسري العمل    قسمكم ومراقبةجامعتكم/كليتكم/احلوكمة هي النظام الذي يتم مبوجبه إدارة   -
 .د كيفية اختاذ القراراتيحتدعلى  كليتكم/قسمكم/واألسس احلوكمة يف جامعتكمقواعد  ساعد تطبيق -
 .معتكم/كليتكم/قسمكمجا يف اختاذ القراراتيف  تسود الالمركزية -
 .اختالالت جامعتكم/كليتكم/قسمكمجل اصالح أاسرتاتيجية من  هناك خطة -

  مفهوم احلوكمة   حول  الدراسة لديها إدراككليات حمل  الن  وميكن تفسري الدرجة املنخفضة جدا هلذا اجملال: أب 
ليم العايل ووضوح إجراءات العمل. أما  إال أن ممارستها مت حصرها فقط يف قوانني ضمان اجلودة يف التع  يف اجلامعات

ابقي العناصر اليت توضح احلوكمة فكانت منخفضة جدا بسبب الغموض يف فهم هذا املصطلح وتداخله مع العديد  
  هلذا األسلوب اإلداري اجلديد.من املصطلحات األخرى وكذا الصعوبة اليت تواجه اجلامعات عند تبينها 

تذة للكليات حمل الدراسة حول مدى إدراك مفهوم احلوكمة هبا، سيتم يف حتليل إجاابت األسا  بعد ما مت  
 . العنصر املوايل التعرف على واقع ممارسة مبادئها هبا

 اسة:عرض وحتليل النتائج املتعلقة بواقع مبادئ احلوكمة يف اجلامعات ابلكليات حمل الدر  2.2

الفصاح، املساءلة والرقابة اإلدارية، املشاركة،  يتضمن هذا احملور مبادئ حوكمة اجلامعات وهي: الشفافية وا
 االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال. 
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 عرض وحتليل النتائج املتعلقة مببدأ الشفافية واالفصاح: 1.2.2

   : (29.04) الشفافية واالفصاح مبني يف اجلدول رقمالتحليل اإلحصائي لعبارات مبدأ 

اجلدول إلجااب  (:29.04)  رقم  يبني  احلسايب  املتوسط  الشفافية    ت أن  مبمارسة  يتعلق  فيما  العينة  مفردات 
وهو أكرب من املتوسط الفرضي    ( 0.66)معياري قدره    ابحنراف  (03.23)ـ  بواالفصاح ابلكليات حمل الدراسة قدر  

" احملسوبة املقدرة Tقيمة " وأن الدرجة الكلية للمحور جاءت ضمن جمال عايل جدا وهذا ما تؤكده (،03) املقدر بـ
 . (0.000)مبستوى داللة قدره  (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)وهي دالة عند درجات احلرية  (07.56) بـ

يف الكليات    الشفافية واالفصاح  ممارسةحول    مفردات العينةوجود اختالفات يف إجاابت    ولكن هذا ال ينفي 
 : مستويني  حيث قسمت إىل حمل الدراسة،

الشفافية واالفصاح يف الكليات حمل   مبدأ العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة حول: (29.04)جدول رقم 
 الدراسة

 الرتتيب  القرار 
 مستوى
 الداللة 

 قيمة
T 

𝜹 X  العبارة 

 3.50 1.03 10.60 0.000 4 عالية جدا( ) دالة 
والقوانني  تراعي جامعتكم/كليتكم/قســـــــــمكم نشـــــــــر التشـــــــــريعات  

 ة فور صدورهاواألنظم

 2.55 1.12 - 8.57 0.000 7 دالة )منخفضة جدا( 
تفصــــــــــح جامعتكم/كليتكم/قســــــــــمكم عن املعايي املتبعة لشــــــــــغل  

 طرق التقييم، الشهادات()املناصب القيادية واإلدارية 

 3.38 1.05 7.93 0.000 5 )عالية جدا(  دالة
ــلوب احلوار يف ــمكم أســــ ــول إىل  تتبع جامعتكم/كليتكم/قســــ الوصــــ

 العلميةالقرارات عن طريق عقد اللجان العلمية واجملالس 

 3 دالة )عالية جدا( 

 

0.000 14.31 1.00 3.65 

يتضـمن املوقع االلكرتوين جلامعتكم/كليتكم/قسـمكم معلومات يتم  
حتيينها ابســـــــــــتمرار )التعليمات، الندوات، ملتقيات، الرتبصـــــــــــات،  

  املناقشات...إخل(

 1 دالة )عالية جدا( 
 

 0.000 جامعتكم/كليتكم/قسمكم إبعالمكم ابلرتبصات العلميةتقوم  3.97 0.93 22.79

 2.24 1.01 - 16.16 0.000 8 )منخفضة جدا(  دالة
أتخذ جامعتكم/كليتكم/قســــمكم بعني االعتبار االقرتاحات املدونة  

 سجل االقرتاحات

 2.70 1.12 - 5.71 0.000 6 )منخفضة جدا(  دالة
إداريــــة لتقــــدمي يوجــــد يف   جــــامعتكم/كليتكم/قســـــــــــمكم إجراءات 

 الشكاوى والتظلمات

 3.81 0.96 18.47 0.000 2 دالة )عالية جدا( 

ــرورية اليت حيتاجها  ــمكم املعلومات الضـ توفر جامعتكم/كليتكم/قسـ
توقيــت التــدريس، الربانمج،  )األســـــــــــــاتــذة يف الوقــت املنــاســـــــــــــب  

 (االمتحاانت

   :الدرجة الكلية للمحور 3.23 0.66 7.56 0.000 دالة )عالية جدا( 

 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من
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" لتلك العبارات موجبة ودالة  Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي   :املستوى األول
جاب  أوهي متثل العبارات اليت    (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)توى اخلطأ  ومس  (477)عند درجات احلرية  

(  3.81)و  (  3.97)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـدرجة جاءت ضمن جمال عايل جدا  باملبحوثني  عنها  

   يل:على التوا( 3.38)و(  3.50)و (  3.65)و

  .علميةتقوم جامعتكم/كليتكم/قسمكم إبعالمكم ابلرتبصات ال -
توفر جامعتكم/كليتكم/قسمكم املعلومات الضرورية اليت حيتاجها األساتذة يف الوقت املناسب )توقيت التدريس،   -

   .الربانمج، االمتحاانت( 
الندوات،   - )التعليمات،  ابستمرار  حتيينها  يتم  معلومات  جلامعتكم/كليتكم/قسمكم  االلكرتوين  املوقع  يتضمن 

   إخل(. ناقشات...امللتقيات، الرتبصات، امل
 والقوانني واألنظمة فور صدورها. تراعي جامعتكم/كليتكم/قسمكم نشر التشريعات  -
تتبع جامعتكم/كليتكم/قسمكم أسلوب احلوار يف الوصول إىل القرارات عن طريق عقد اللجان العلمية واجملالس   -

 العلمية. 
" لتلك العبارات سالبة ودالة Tوقيمة "  (03)  متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضيالثاين:    املستوى

وهي متثل العبارات اليت أجاب    (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  
(  2.55) و  (2.70) حسابية قدرت بـ معرب عنها مبتوسطات جدا  منخفض درجة جاءت ضمن جمال  باملبحوثني  عنها

 : على التوايل (  2.24)و
   .يوجد يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم إجراءات إدارية لتقدي الشكاوى والتظلمات  -
 .تفصح جامعتكم/كليتكم/قسمكم عن املعايري املتبعة لشغل املناصب القيادية واإلدارية )طرق التقييم، الشهادات( -
 . جامعتكم/كليتكم/قسمكم بعني االعتبار االقرتاحات املدونة سجل االقرتاحات أتخذ  -

العالية جدا مب الدرجة  العينة ضمن جمال  اجتاه إجاابت مفردات  الدراسة ميكن تفسري  الكليات حمل  مارسة 
التدريس. فحني جند أن شعور  ةللشفافي الرتبصات وبرانمج  القوانني،  حول    تهمغالبي  واالفصاح يف اإلعالن عن: 

 ةعتمد يف بعض األحيان على اعتبارات شخصيعلى أسس دميقراطية وإمنا ي  داختيار األشخاص للمناصب أنه ال يعتم
كليات 03كليات توجد  10ن من بني  به بعض األساتذة حلظة تسليم واسرتجاع االستبيان. يتضح أ  حوهذا ما صر 

املقدمة    تابالقرتاحا   ذفقط يتوفر هبا سجل االقرتاحات )الذي يعد عنصر فعال لعمليات املساءلة(، إال أنه ال أيخ
الهتمام هبا أو أهنا بعيدة متاما عن الواقع املخصص هلا، وهذا ما أكدته الدرجة املنخفضة جدا  به وهذا إما لعدم ا
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ية واالفصاح احنصرت فقط يف بعض األمور )اعالن عن: الرتبصات، برامج التدريس، عقد اللجان، له. أي أن الشفاف
تقيي طرق  التالية:  األمور  وغابت يف  العلمية(،  للمجالس  السنوية  الشكاوي،  الدورات  القيادية،  املناصب  م شغل 

 التظلمات.....إخل. 
 قابة اإلدارية:عرض وحتليل النتائج املتعلقة مببدأ املساءلة والر  2.2.2

التحليل اإلحصائي لعبارات مبدأ املساءلة والرقابة اإلدارية    عرض :  (30.04)سيتم من خالل اجلدول رقم   
 يف الكليات حمل الدراسة ومدى ممارستهم لذلك. 

املساءلة والرقابة اإلدارية يف الكليات حمل   مبدأ العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة حول (:30.04)جدول رقم 
 الدراسة

 الرتتيب  القرار 
 مستوى
 داللة

 قيمة
T 

𝜹 X  العبارة 

 2.96 0.97 - 0.79 0.425 3 غي دالة )متوسطة(
ــاءلة )طلبة، مو  كليتكم/قســـــــمكم/تطبق جامعتكم ــاتذة(  نظام املســـــ ظفني، أســـــ

 بفعالية على مجيع املستوايت
 قسمكم نظام املساءلة بناء على معلومات موثوقةجامعتكم/كليتكم/تنفذ  2.95 0.99 - 0.91 0.359 4 )متوسطة( غي دالة

 عملية املساءلة مبوضوعية اتمةقسمكم نتائج جامعتكم/كليتكم/  تطبق 2.78 0.90 - 5.27 0.000 5 دالة )منخفضة جدا( 

 3.72 0.94 16.83 0.000 2 لة )عالية جدا( دا 
قســــمكم مســــاءلتكم خبصــــوص )الغياابت، التقدم يف  جامعتكم/كليتكم/ يتم يف

 الربامج(

 3.75 0.95 17.30 0.000 1 دالة )عالية جدا( 
االجتماعات  قسمكم مساءلتكم عن حضور كليتكم//يتم يف جامعتكم

 قسام...أخلالبيداغوجية، اجملالس العلمية، جمالس األ

 2.53 1.03 - 9.76 0.000 6 دالة )منخفضة جدا( 
ــاتذة للقيام إبجراءات     جامعتكم/كليتكم/قســــــــــمكم يتم يف ــاركة األســــــــ مشــــــــ

 املساءلة
 الدرجة الكلية للمحور  3.12 0.70 3.78 0.000 دالة )عالية جدا( 

 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من

أن إجاابت مفردات العينة حول واقع ممارسة املساءلة والرقابة اإلدارية تتابني   (30.04)نالحظ من اجلدول رقم  
ابحنراف    (03.12)قدر بـ    املتوسط احلسايب حملور املساءلة والرقابة االداريةقيمة  إال أن    بني املنخفض واملتوسط والعايل.

الدرجة الكلية للمحور جاءت ضمن أن  أي  ،  (03)  ط الفرضي املقدر بـ وهو أكرب من املتوس(  0.70)معياري قدره  
ومستوى  (477)وهي دالة عند درجات احلرية  (03.78) " احملسوبة املقدرة بـTقيمة " جمال عايل جدا وهذا ما تؤكده

   (.0.000)مبستوى داللة قدره  (0.05)اخلطأ 
 املساءلة والرقابة االدارية، حيثحول عبارات    عينة مفردات الوجود اختالفات يف إجاابت    ولكن هذا ال ينفي

   :مستوايت  03قسمت إىل 
موجبة ودالة    تني" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول

جاب أاليت    اتن وهي متثل العبار   (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)عند درجات احلرية  
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على  (  3.72)  و  (3.75)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ  عايل جدادرجة جاءت ضمن جمال  باملبحوثني    عنها
 :  وهي التوايل

العلمية، جمالس كليتكم//يتم يف جامعتكم  - اجملالس  البيداغوجية،  االجتماعات  مساءلتكم عن حضور  قسمكم 
 .األقسام...إخل 

 .(قسمكم مساءلتكم خبصوص )الغياابت، التقدم يف الربامجكم/جامعتكم/كليت  يتم يف -
غري دالة    تني" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)املستوى الثاين: متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي  

  ها عناليت أجاب    اتن وهي متثل العبار   (0.05)مبستوى داللة تفوق    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  
 على التوايل (2.96)و  (2.95)املبحوثني بدرجة جاءت ضمن جمال متوسط معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ 

 وهي: 
 .قسمكم نظام املساءلة بناء على معلومات موثوقةجامعتكم/كليتكم/تنفذ  -
 .)طلبة، موظفني، اساتذة( بفعالية على مجيع املستوايتنظام املساءلة  -

وقد يرجع ذلك إىل    عدم الثقة الكبرية أو الرضا عن نظام املساءلة املتعلق هبذه اجملاالت.عن    وهذا ما يعرب
منا بناء  إتتم على معلومات موثوقة و  الدراسة أبن معايري املساءلة يف كليتهم غري موضوعية وال عينةشعور غالبية أفراد  

 ا لفئات حمددة. على آراء بعض األفراد، وكذا عدم تطبيق املساءلة على اجلميع وإمن
بة  سال  تني" لتلك العبار T( وقيمة "03متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي ):  لثالثا  املستوى

اليت   اتنوهي متثل العبار  (0.000)مبستوايت داللة تساوي  (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)ودالة عند درجات احلرية 
و   ( 2.53) بـ  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت جدا، درجة جاءت ضمن جمال منخفضباملبحوثني  عنهاأجاب 

 :  على التوايل( 2.78)
 .جامعتكم/كليتكم/قسمكم مشاركة األساتذة للقيام إبجراءات املساءلة  يتم يف -
 .تطبق جامعتكم/كليتكم/قسمكم نتائج عملية املساءلة مبوضوعية اتمة -

إجراءات املساءلة عن  جدا أبن عالية الالدرجة   منض اليت جاءت إجاابت مفردات العينة اجتاهكن تفسري ميو 
  الغياب والتقدم ابلربامج وحضور االجتماعات تلقى اهتمام كبريا من قبل املسؤولني يف الكليات حمل الدراسة، أما 

املساءلة وعلى من تفيما خيص   نتائجها منخفضة جدا، ألن  توضوح إجراءات  م وهل تكون موضوعية، فكانت 
عايري املتعلقة إبجراءات املساءلة، إال أن مسألة تطبيقها ختتلف من كلية  لرغم من توفر القوانني واملأغلب الكليات اب

إىل أخرى هذا من جهة، كما أهنا تتم يف أغلب األحيان بناءا على اعتبارات شخصية من جهة أخرى، وهذا ما  
 إجاابت مفردات العينة عند اسرتجاع االستبيان منهم.  يف جاء
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 املتعلقة مببدأ املشاركة: رض وحتليل النتائج ع 3.2.2
سيتم من خالل هذا العنصر التطرق إىل التحليل اإلحصائي لعبارات مبدأ املشاركة كما يوضحها اجلدول  

 . ( 31.04)رقم 

ضمن    املشاركة كانتأ  حول مبد  مفردات العينةن إجاابت  أا القول  نميكن:  (31.04)من خالل اجلدول رقم  
  ( 0.59)ابحنراف معياري قدره  (  02.90)بـ    قدرالذي  ط احلسايب و املنخفضة جدا، وهذا ما عرب عنه املتوسدرجة  ال  جمال
وهي دالة عند درجات    (-03.52)" احملسوبة بـT"  قيمة  هو هذا ما تؤكد  (،03)  من املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقلوهو  

العينة ت  جند إجاابت مفردايل  صمن التف وبوجه  . (0.000)مبستوى داللة قدره    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)احلرية  
 حيث قسمت إىل ثالث مستوايت وهم: 

وجبة ودالة م  ة" لتلك العبار Tوقيمة " (  03)احلسايب أكرب من املتوسط الفرضي    هامتوسط   :املستوى األول
 جاب أاليت  رةوهي متثل العبا (0.000)مبستوايت داللة تساوي  (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)عند درجات احلرية 

 وهي:  ( 3.70)  معرب عنها مبتوسط حسايب قدر ب جدا عايل ءت ضمن جمالجادرجة ب املبحوثني عنها
   .رص جامعتكم/كليتكم/قسمكم على متثيل الطلبة يف اللجان البيداغوجية، جملس الكلية، اجمللس التأدييبحت -

 العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة حول مبدأ املشاركة يف الكليات حمل الدراسة: (31.04)جدول رقم 

 الرتتيب  القرار 
مستوى 
 الداللة 

 قيمة 

T 
𝜹 X  العبارة 

 2.50 0.94 - 11.40 0.000 6 دالة )منخفضة جدا( 
ــع جامعتكم/كليتكم/يتم يف  ــمكم وضــــــــ قواعد العمل من خالل قســــــــ

 مشاركة اجلميع

 4 دالة )منخفضة جدا( 

 

0.000 4.90 - 1.03 2.76 
ــمح لكم يف جامعتكم ــمكم/يسـ ــاركة يف ابداء رأيكم    كليتكم/قسـ ابملشـ

 حول حل املشاكل اليت تعرتض سي العمل يف الكلية

 3.06 1.08 1.26 0.207 3 )متوسطة( غي دالة

قســمكم مبشــاركة أعضــاء هيئة التدريس  جامعتكم/كليتكم/ يف يســمح
والتوقيـــت     املهـــام البيـــداغوجيـــة )االمتحـــاانت والربانمج  فيمـــا خيص
  التدريسي(

 2.51 1.05 - 10.10 0.000 7 دالة )منخفضة جدا( 
بتشـــــكيل جلان عمل مشـــــرتكة بني     كليتكم/قســـــمكم/تقوم جامعتكم

  جلماعياألقسام لتفعيل مبدأ العمل ا

 3.70 0.98 17.58 0.000 1 دالة )عالية جدا( 
ــامعتكم ــل  كليتكم//حترص جـ ــان  قســـــــــــمكم على متثيـ اللجـ ــة يف  الطلبـ

 ، جملس الكلية، اجمللس التأدييبةالبيداغوجي

 2.61 1.05 - 8.00 0.000 5 دالة )منخفضة جدا( 
ــغور املناصــــــــــب جامعتكم/كليتكم/تقوم  قســــــــــمكم ابإلعالن عن شــــــــ

 إلدارية يف الوقت املناسبا

 3.07 1.10 1.56 0.118 2 )متوسطة( غي دالة
قســـــــــــمكم اختيار الطواقم اإلدارية ألغراض كليتكم//جامعتكميتم يف 

 شخصية

 الدرجة الكلية للمحور   2.90 0.59 - 3.52 0.000 دالة )منخفضة جدا( 

 SPSS 23 تابالعتماد على خمرجا ةإعداد الباحث املصدر: من
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ري غ  العبارتني" لتلك  Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي    :املستوى الثاين
اليت أجاب  اتن وهي متثل العبار  (0.05)مبستوى داللة تفوق  (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)دالة عند درجات احلرية 

على  ( 3.06)و ( 3.07) قدرت بـمعرب عنها مبتوسطات حسابية  توسط،درجة جاءت ضمن جمال مباملبحوثني  عنها
 : التوايل

 إلدارية ألغراض شخصية. قسمكم اختيار الطواقم اكليتكم//يتم يف جامعتكم -
املهام البيداغوجية )االمتحاانت    قسمكم مبشاركة أعضاء هيئة التدريس فيما خيص جامعتكم/كليتكم/  يسمح يف -

 .والتوقيت التدريسي( والربانمج
" لتلك العبارات سالبة  Tوقيمة "   (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  لثالثا  املستوى
وهي متثل العبارات اليت  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)ات احلرية  ودالة عند درج

و  (2.76)  رت بـ معرب عنها مبتوسطات حسابية قدجدا    درجة جاءت ضمن جمال منخفضباملبحوثني    عنهاأجاب  
 : على التوايل( 2.50( و)2.51)و  ( 2.65)
شاركة يف إبداء رأيكم حول حل املشاكل اليت تعرتض سري العمل ابمل  كليتكم/قسمكم/يسمح لكم يف جامعتكم -

   .يف الكلية
 .قسمكم ابإلعالن عن شغور املناصب اإلدارية يف الوقت املناسب جامعتكم/كليتكم/تقوم  -
 .بتشكيل جلان عمل مشرتكة بني األقسام لتفعيل مبدأ العمل اجلماعي كليتكم/قسمكم/جامعتكمتقوم  -
 .قسمكم وضع قواعد العمل من خالل مشاركة اجلميعكليتكم//جامعتكميتم يف   -

وميكن تفسري النتائج السالفة الذكر أبن اختاذ القرارات املتعلقة بقواعد العمل يف الكليات حمل الدراسة تتم  
  ن مشاركة كافة األساتذة وإمنا تعتمد على املركزية يف ذلك. ابإلضافة إىل ضعف ثقافة العمل اجلماعي وسيادة دو 

 آلية العمل الفردي يف بعض اجملاالت حىت وإن توفرت املشاركة فإهنا تقتصر على بعض األعمال الروتينية.  
االستثناء الوحيد كان يف العبارة: جامعتكم/كليتكم/قسمكم على متثيل الطلبة يف اللجان البيداغوجية، جملس  

إال أن دورهم   ،مشاركة الطلبة يف تلك اجملالس  اابيإجي  االكلية، اجمللس التأدييب، كانت بدرجة عالية، حيث يعد أمر 
ن يف قدرة الطالب على إبداء أرائه يف بعض األمور احملددة يكون حمدود جدا، ويرجع ذلك إىل عدم ثقة أعضاء اللجا

نتخبني  الطلبة املكما أن بعض  ،  هذا من جهة  مثال يف القرارات املتعلقة مبجلس الكلية حبكم عدم درايته ابألمور املالية
ن التأديبية أما عن مشاركة الطالب يف اللجا.  املمنوحة هلم أو بسبب عزوفهم عنها   ابلصالحياتليسوا على دراية  
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واللجان األخرى تكون مشاركة فاعلة نوعا ما وهذا من خالل احلضور الشخصي واالحتكاك مع األساتذة ومناقشة  
 األمر معهم.  

 بدأ االستقاللية واحلرية األكادميية: عرض وحتليل النتائج املتعلقة مب 4.2.2
حول    ية والتجارية وعلوم التسيرياالقتصاد  العلوم  آراء عينة من أساتذة كليات  ( 32.04)  م رق  اجلدول  يوضح

 مبدأ االستقاللية واحلرية األكادميية. 
كليات  اليف  كادمييةاالستقاللية واحلرية األ مبدأ حول  العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة :( 32.04) جدول رقم

 حمل الدراسة

مستوى  الرتتيب  القرار 
 الداللة 

 قيمة
T 

𝜹 X  العبارة 

 2 دالة )متوسطة( غي

 

0.506 

 

0.66 - 

 

1.09 

 

2.96 

 

عـداد الطلبـة املقبولني مبـا يتنـاســـــــــــب  إ حتـدد جـامعتكم/كليتكم/قســـــــــــمكم
 وامكاانهتا املادية والبشرية

 5 )منخفضة جدا(  دالة

 

0.000 

 

16.38 

 

0.98 

 

2.25 

 

الليســانس واملاســرت بناء  تقوم جامعتكم/كليتكم/قســمكم بفتح التكوين يف  
 على احتياجات سوق العمل

 6 )منخفضة جدا(  دالة
 

0.000 
 

16.84 - 
 

0.99 
 

2.23 
 

تقوم جامعتكم/كليتكم/قسمكم بفتح برامج الدكتوراه بناء على احتياجات  
 لسوق العم

 2.70 0.95 - 6.76 0.000 4 خفضة جدا( )من دالة
جامعتكم/كليتكم/قســــمكم لعضــــو هيئة التدريس احلرية االكادميية يف  متنح 

 تقدمي االستشارات للجهات اخلاصة دون قيود

 2.82 0.97 - 4.04 0.000 3 )منخفضة جدا( دالة 
ــاء اللجان العلمية الصـــــــــالحية   تقدم جامعتكم/كليتكم/قســـــــــمكم ألعضـــــــ

 وتعديله رسم اخلطط الدراسية للقسم واحلرية يف

 3.12 0.98 2.86 0.004 1 دالة )عالية جدا( 
ــام احلرية يف اقرتاح بعض   ــاء األقســـ متنح جامعتكم/كليتكم/قســـــمكم لرؤســـ

 التخصصات
 الدرجة الكلية للمحور   2.68 0.66 -10.38 0.000 دالة)منخفضة جدا( 

 SPSS 23 عتماد على خمرجاتابال ةإعداد الباحث املصدر: من

  املنخفضة جدا لعباراتالدرجة  يؤكدون  إجاابت مفردات العينة  أن أغلب    (32.04)رقم  توضح نتائج اجلدول  
  ( 0.66)ابحنراف معياري قدره    ،(2.68) والذي قدر بـما ميثله املتوسط احلسايب  ، وذلك  كادميية االستقاللية واحلرية األ 

وهي دالة عند درجات احلرية   (-10.38)  " احملسوبة املقدرة بـ  T قيمة " و (،  03) املقدر بـمن املتوسط الفرضي    أقلوهو  
إجاابت مفردات العينة حيث   جند  يلصمن التف  وبوجه  .( 0.000)مبستوى داللة قدره    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)

 قسمت إىل ثالث مستوايت وهم: 
موجبة ودالة   ة" لتلك العبار Tوقيمة " (  03)الفرضي  احلسايب أكرب من املتوسط    متوسطهااألول:  املستوى  

 جاب أاليت  ةوهي متثل العبار  (0.000)مبستوايت داللة تساوي  (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)عند درجات احلرية 
 وهي: ( 3.12) معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـعايل جدا درجة جاءت ضمن جمال باملبحوثني  عنها



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
259 

   .سمكم لرؤساء األقسام احلرية يف اقرتاح بعض التخصصاتقكليتكم//متنح جامعتكم -
غري دالة  العبارة  " لتلك  Tوقيمة "   (03)احلسايب قريبة جدا من املتوسط الفرضي    هامتوسط   :املستوى الثاين

عنها  اليت أجاب  ة  وهي متثل العبار   (0.05)مبستوى داللة تفوق    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  
 وهي: ( 2.96) معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـمتوسط، درجة جاءت ضمن جمال ب نياملبحوث

 قسمكم إعداد الطلبة املقبولني مبا يتناسب وامكاانهتا املادية والبشرية. كليتكم//جامعتكم ددحت -
  " لتلك العبارات سالبةTوقيمة "   (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  لثالثا  املستوى

وهي متثل العبارات اليت  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)ودالة عند درجات احلرية  
و   (2.82) حسابية قدرت بـمعرب عنها مبتوسطات  جدا    درجة جاءت ضمن جمال منخفضباملبحوثني  عنها  أجاب  

   :على التوايل( 2.23)و  ( 2.25( و)2.70)
جامعتكم - للقسم  قكليتكم//تقدم  الدراسية  اخلطط  رسم  يف  واحلرية  الصالحية  العلمية  اللجان  ألعضاء  سمكم 

 وتعديله. 
االستشارات للجهات اخلاصة  قسمكم لعضو هيئة التدريس احلرية األكادميية يف تقدي  جامعتكم/كليتكم/متنح   -

 دون قيود. 
 على احتياجات سوق العمل. قسمكم بفتح التكوين يف الليسانس واملاسرت بناء كليتكم//تقوم جامعتكم -
 قسمكم بفتح برامج الدكتوراه بناء على احتياجات سوق العمل. جامعتكم/كليتكم/تقوم  -

 دبفتح التخصصات سواء يف التدرج أو ما بع  متقو ويرجع تفسري الدرجة الكلية للمجال أبن الكليات ال   
ابهليكلة البيداغوجية للكلية يف فتح ذلك   التدرج على حسب احتياجات سوق العمل وإمنا يرجع ذلك ألمور مرتبطة

التخصص من جديد ولسنوات متتالية، وكذا غياب التقييم الدوري للتخصصات املفتوحة بصفة خاصة يف التدرج،  
مستمر لسنوات عديدة، وكذا عدم تقدي   هسنوات ما يرتك 03لنجاعة التخصصات املفتوحة بعد    وعدم وجود تقييم

و  لفتح ختصصات جديدة  مقارنة  طلب  الطالب  لدى  أكرب  قبول  تلقى  واليت  السابقة  التخصصات  االستمرار يف 
وحرية أكادميية حمدودة  على أن هناك استقاللية    لابلتخصصات اجلديدة اليت تعد جمهولة املصري ابلنسبة له، ما يد

اء األقسام وألعضاء هيئة ممنوحة للكليات يف حد ذاهتا من قبل الوزارة، وكذا استقاللية حمدودة متنحها الكلية لرؤس
 .التدريس هبا
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 عرض وحتليل النتائج املتعلقة مببدأ الكفاءة وفعالية االتصال: 5.2.2
 التحليل اإلحصائي لعبارات الكفاءة وفعالية االتصال. سيتم من خالل هذا العنصر التطرق إىل 

فاءة وفعالية االتصال يف الكليات حمل  الك مبدأ العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة حول (:33.04) جدول رقم
 الدراسة

مستوى  الرتتيب  القرار 
 داللة 

 قيمة
T 

𝜹 X  العبارة 

 3.39 1.14 7.43 0.000 3 عالية جدا( ) دالة 

قسمكم وسائل االتصال التقليدية )اإلعالانت  جامعتكم/كليتكم/  تستخدم 
االجتمــاعـات،  )جـديـد    والورقيــة، االســـــــــــتــدعـاءات( إلعالمكم بكــل مـا ه

 برانمج الدراسة، رزانمة االمتحاانت(

 4.12 0.86 28.18 0.000 1 عالية جدا( ) دالة 

احلديثة )الربيد  قســـــــمكم وســـــــائل االتصـــــــال  كليتكم//تســـــــتخدم جامعتكم
مــــا ه بكــــل  التفــــاعلي للكليــــة( إلعالمكم  املوقع  جــــديــــد    وااللكرتوين، 

 االجتماعات، برانمج الدراسة، رزانمة االمتحاانت()

 2.54 1.07 - 9.21 0.000 6 دالة )منخفضة جدا( 
قســـــمكم إبجراء الدورات التدريســـــية حول خمتلف  كليتكم//تقوم جامعتكم

 التكنولوجياتقنيات 

 5 )منخفضة جدا(  دالة
 

9.62 - 1.00 2.55 
قنوات اتصال مفتوحة مع املؤسسات     جامعتكم/كليتكم/قسمكم توفر

 0.000 ذات العالقة ابجلامعة 

 3.29 1.05 6.05 0.000 4 عالية جدا( ) دالة 
بتحديث املوقع االلكرتوين ابســـــــــــتمرار   جامعتكم/كليتكم/قســـــــــــمكمتقوم 

 حتميل حماضرات، مقاالت، مطبوعات()

 3.57 0.97 12.86 0.000 2 )عالية جدا ) دالة 
قســـــــــمكم تكنولوجيا املعلومات يف عمليات جامعتكم/كليتكم/تســـــــــتخدم  

 يل )خاصة ابلطلبة، البعثات العلمية(التسج

 2.5 1.07 - 10.10 0.000 7 )منخفضة جدا(  دالة 
قســـــــــــمكم على عـدد كـايف من قـاعـات األنرتنـت كليتكم//تتوفر جـامعتكم

 املخصصة للطلبة، واالساتذة

 الدرجة الكلية للمحور   3.14 0.58 5.23 0.000 عالية جدا( ) دالة 

 SPSS 23 د الباحثة ابالعتماد على خمرجاتاملصدر: من إعدا

حيث بلغ املتوسط احلسايب  عالية جدا أن درجة موافقة الكلية هلذا اجملال كانت  (33.04)يبني اجلدول رقم    
     قيمة  وهذا ما تؤكده(،  03)  من املتوسط الفرضي املقدر بـ  أكربوهو   (0.58)ابحنراف معياري قدره  و   ،3.14العام  

" Tمبستوى داللة قدره   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)وهي دالة عند درجات احلرية    (5.23)  ة املقدرة بـ" احملسوب
  ومها: نيإجاابت مفردات العينة قسمت إىل مستوي جنديل صمن التف وبوجه  .( 0.000)

ودالة " لتلك العبارات موجبة  Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول
جاب  أوهي متثل العبارات اليت    (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

(  3.57)و   (4.12)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ  جدا  عايل  درجة جاءت ضمن جمالباملبحوثني    عنها

   :على التوايل (  3.29( و)3.39)و
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مكم وسائل االتصال احلديثة )الربيد االلكرتوين، املوقع التفاعلي للكلية( إلعالمكم  قسكليتكم//تستخدم جامعتكم -
 االجتماعات، برانمج الدراسة، رزانمة االمتحاانت(. )جديد  وبكل ما ه

البعثاجامعتكم/كليتكم/تستخدم    - ابلطلبة،  )خاصة  التسجيل  عمليات  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ت قسمكم 
 العلمية(. 

الورقية، االستدعاءات( إلعالمكم  عتكم/كليتكم/جام  تستخدم - )اإلعالانت  التقليدية  قسمكم وسائل االتصال 
 االجتماعات، برانمج الدراسة، رزانمة االمتحاانت(. )جديد  وبكل ما ه

 .مطبوعات( حتميل حماضرات، مقاالت،)بتحديث املوقع االلكرتوين ابستمرار  جامعتكم/كليتكم/قسمكمتقوم -
" لتلك العبارات سالبة ودالة Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  الثاين  املستوى

وهي متثل العبارات اليت أجاب    (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  
(  2.54)و(  2.55)  بـ  قدرت  معرب عنها مبتوسطات حسابية  جدامنخفض    درجة جاءت ضمن جمالباملبحوثني    عنها

   :على التوايل(  2.50و)
    .اتصال مفتوحة مع املؤسسات ذات العالقة ابجلامعة قسمكم قنواتتوفر جامعتكم/كليتكم/ -
 قسمكم إبجراء الدورات التدريسية حول خمتلف تقنيات التكنولوجيا.كليتكم//تقوم جامعتكم -
 واألساتذة. قاعات األنرتنت املخصصة للطلبة،  تتوفر جامعتكم/كليتكم/قسمكم على عدد كايف من -

ويرجع ذلك   عالية جدا،  بدرجةكفاءة وفعالية االتصال يف الكليات حمل الدراسة كانت  فإن    إذا بصفة عامة
الدراسة من أجل اإلعالن عن:  تنوع وسائل وتقنيات االتصال املستخدمة )تقليدية، حديثة( يف الكليات حمل  إىل  

نتائج االمتحاانت، حضور االجتماعات، إرسال البعثات الطالبية، اإلعالن عن انعقاد اجملالس    رزانمة االمتحاانت،
العلمية حتميل املقاالت، ومطبوعات األساتذة، عمليات تسجيل الطلبة وارسال اشكاليتهم، كل ذلك كان له أثر 

 اإلدارة، األساتذة والطلبة.  يف تسريع عملية االتصال بني
ه عن واقع ممارسة مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة، سيتم يف العنصر عرض من خالل ما مت 

 املوايل التعرف على املعوقات ممارستها يف تلك الكليات. 
 عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابملعوقات اليت تواجه ممارسة حوكمة اجلامعات:  3.2

ائي لعبارات املتعلقة مبعوقات ممارسة حوكمة التحليل اإلحص  عرض :  (34.04)سيتم من خالل اجلدول رقم  
 اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة. 

 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
262 

يف   حول املعوقات اليت تواجه ممارسة حوكمة اجلامعات  العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة: (34.04) جدول رقم
 الكليات حمل الدراسة

مستوى  الرتتيب  القرار 
 داللة 

 قيمة
T 

δ X  العبارة 

 2.80 0.99 4.20- 0.000 6 نخفضة جدا( دالة )م
  ة وضوح مبادئ احلوكمة )الشفافية، املساءلة، املشاركة، االتصال( ابلنسب

 لألساتذة 
 يؤدي وجود القوانني والتشريعات إىل وضوح احلوكمة املراد تطبيقها  3.15 1.01 3.25 0.001 4 جدا( دالة )عالية 

 3.34 1.20 6.18 0.000 2 دالة )عالية جدا( 
عيوب و  كشف  إىل  يؤدي  الشفافية  من  عالية  درجة  جود 

 جامعتكم/كليتكم/قسمكم 

 3.22 0.96 5.17 0.000 3 دالة )عالية جدا( 
قسمكم كليتكم/ /القرارات اليت تتخذها ادارة جامعتكماإلعالن عن 
 تكون واضحة 

 2.72 0.97 6.26- 0.000 8 دالة )منخفضة جدا( 
ت الالزمة إلجراءات تقييم املعلوما   كليتكم/قسمكم/توفر جامعتكم

 األداء 
 ألمناط الفساد املايل املوجودة فيها    كليتكم/قسمكم/حماربة جامعتكم 2.72 1.06 5.70- 0.000 9 دالة )منخفضة جدا( 

 2.66 1.04 - 6.92 0.000 10 دالة )منخفضة جدا( 
قنوات االتصال اخلاصة بشكاوي    كليتكم/قسمكم/توفر جامعتكم

 املستفيدين 

 2.75 1.02 5.24-  0.000 7 ة )منخفضة جدا( دال
الرقابة  ملنسوبيها على تطبيق مبدا  تشجع جامعتكم /كليتكم/قسمكم   

 الذاتية 

 1.88 0.92 26.29- 0.000 12 دالة )منخفضة جدا( 

عملية صناعة   مشاركة اجملتمع احمللي )أولياء األمور، السلطات احمللية( يف
اليت ابخلدمات  املتعلقة  اجلامعة    القرارات  التدريس، )تقدمها  طرق 

 اخلدمات االجتماعية، دورات تدريبية( 

 2.97 1.17 0.54- 0.587 5 غي دالة )متوسطة(
 والعقاب يف جامعتكم/ للثواب وجود ميثاق أخالقي حيدد مبادئ

    كليتكم/قسمكم
 اجلامعية العليا بدال من االنتخاب االعتماد على نظام التعيني للقيادات  3.43 1.31 7.18 0.000 1 دالة )عالية جدا(  

 الدرجة الكلية للمحور   2.86 0.65 - 4.63 0.000 دالة )منخفضة جدا( 
 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من

يف الكليات حمل الدراسة حول   أن اجتاه إجاابت مفردات العينة  ميكنا القول:  (34.04)من خالل اجلدول رقم  
(  02.86)بـ  قدرعنه املتوسط احلسايب والذي  منخفض جدا وهذا ما يعرب ضمن جمال كان   ممارسة احلوكمةمعوقات 

" احملسوبة  T قيمة "   وهذا ما تؤكده(،  03)  من املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقلوهو    (0.65)ابحنراف معياري قدره  
  .( 0.000)مبستوى داللة قدره    (0.05) طأ  ومستوى اخل  (477)وهي دالة عند درجات احلرية    (-04.63)  املقدرة بـ

 إجاابت مفردات العينة حيث قسمت إىل ثالث مستوايت وهم: يل جند صالتفمن  وبوجه
" لتلك العبارات موجبة ودالة Tوقيمة "(  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول

احلرية   درجات  اخلطأ    (477)عند  داللة  مبستو   (0.05)ومستوى  بنيايت  متثل    (0.001)و   (0.000)  ترتاوح  وهي 
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و (  3.43) معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ جدا  بدرجة ضمن جمال عايلاملبحوثني  عنها  جاب  أاليت  العبارات  
   :على التوايل( 3.15( و)3.22( و)3.34)
   االعتماد على نظام التعيني للقيادات اجلامعية العليا بدال من االنتخاب. -
 . جامعتكم/كليتكم/قسمكم وجود درجة عالية من الشفافية يؤدي إىل كشف عيوب  -
 قسمكم تكون واضحة. كليتكم/ /اإلعالن عن القرارات اليت تتخذها ادارة جامعتكم  -
 يؤدي وجود القوانني والتشريعات إىل وضوح احلوكمة املراد تطبيقها.  -

غري دالة  ة" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)توسط الفرضي امل متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من :املستوى الثاين
  عنها اليت أجاب    رةوهي متثل العبا  (0.05)مبستوى داللة تفوق    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

 وهي: ( 2.97) معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـمتوسط،  بدرجة ضمن جمال املبحوثني
 .  كليتكم/قسمكمللثواب والعقاب يف جامعتكم/مبادئ وجود ميثاق أخالقي حيدد  -

" لتلك العبارات سالبة  Tوقيمة "   (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  لثالثا  املستوى
وهي متثل العبارات اليت  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)ودالة عند درجات احلرية  

(  2.75)و  (  2.80) معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ  جدا  منخفض ضمن جمال بدرجةاملبحوثني    عنهاأجاب  

 : على التوايل ( 1.88)و (2.65)و  ( 2.66)و ( 2.72)و(  2.72)و
 لألساتذة.  ةوضوح مبادئ احلوكمة )الشفافية، املساءلة، املشاركة، االتصال( ابلنسب -
 مبدا الرقابة الذاتية. تشجع جامعتكم /كليتكم/قسمكم ملنسوبيها على تطبيق  -
 ألمناط الفساد املايل املوجودة فيها.  كليتكم/قسمكم/حماربة جامعتكم -
 املعلومات الالزمة إلجراءات تقييم األداء.  كليتكم/قسمكم/توفر جامعتكم -
 قنوات االتصال اخلاصة بشكاوى املستفيدين.  كليتكم/قسمكم/توفر جامعتكم -
 مناط الفساد اإلداري املوجودة فيها. قسمكم ألجامعتكم/كليتكم/ حماربة -
ت املتعلقة ابخلدمات اليت تقدمها  عملية صناعة القرارا مشاركة اجملتمع احمللي )أولياء األمور، السلطات احمللية( يف -

 طرق التدريس، اخلدمات االجتماعية، دورات تدريبية(. )اجلامعة 
كليات حمل الدراسة  هناك ممارسات على مستوى الن  وميكن تفسري نتائج الدرجة املنخفضة جدا هلذا اجملال أب

االعتماد على نظام التعيني للقيادات اجلامعية العليا بدال من االنتخاب،   :تساهم يف إعاقة احلوكمة هبا، ومن أبرزها 
ا توجد ملا يلغيه نظام التعيني من حق املشاركة وابداء الرأي يف اختيار العمداء ورؤساء األقسام ورئيس اجلامعة. كم
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مشاركة األطراف ذات   ومن بينها عدم احلوكمة أيضا ممارسات أخرى من وجهة نظرهم ذات أتثري عايل على تطبيق
  م ورؤساء األقسام ونواهب متضم اهليئة اإلدارية للكلية ونواهب ، حيث أن هذه األخرية املصلحة اخلارجية يف إدارة الكلية

 . ي متثيل ملؤسسات احمليط السوسيو اقتصاديواللجان املختلفة وممثلي الطلبة واليوجد أ
 اجلامعات من حيث املفهوم، املبادئ، معوقاهتا، سيتم حتليل إجاابت األساتذة حول احلوكمة يف  بعد ما مت 

 يف العنصر املوايل التطرق إىل حتليل إجاابهتم حول متغري آخر أال وهو جودة خمرجات التعليم العايل. 
 تعلقة جبودة خمرجات التعليم العايل: عرض وحتليل النتائج امل 4.2

جبودة خمرجات التعليم العايل واملتعلقة بـ: جودة الطالب اجلامعي،   النتائج املتعلقة  ةول املواليااجلد  توضح
 جودة أداء عضو هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، وجودة الربامج التعليمية. 

 اجلامعي:عرض وحتليل النتائج املتعلقة جبودة الطالب  1.4.2
  حول العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريآراء عينة من أساتذة كليات  ( 35.04) م رق اجلدول يوضح 

 جودة الطالب اجلامعي. 
ودة الطالب اجلامعي يف الكليات  ج حول  العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة (:35.04)جدول رقم 

 حمل الدراسة

 مستوى الرتتيب  القرار 
 داللة 

 قيمة
T 

𝜹 X  العبارة 

 3.10 1.13 2.01 0.04 2 دالة )عالية( 
وفقا لشـــروط ومعايي  يف جامعتكم/ كليتكم / قســـمكم    يتم اختيار الطالب

   حمددة مسبقا

 2.42 1.00 - 12.46 0.000 7 دالة )منخفضة جدا( 
لسد  املتميزين  الطلبة  ختريج  قسمكم   / جامعتكم/ كليتكم  يف  يتم 

 سوق العمل  تحتياجااال

 2.73 0.96 - 6.07 0.000 5 )منخفضة جدا( دالة 
يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ختريج الطلبة املتميزين ابلتخصصات 

 املطلوبة 

 2.51 1.07 - 9.93 0.000 6 دالة )منخفضة جدا( 
يتم قبول عدد من الطالب يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم حبيث يتناسب  

 ة التدريس مع عدد أعضاء هيئ

 3.09 1.08 1.81 0.70 3 )متوسطة(غي دالة 
يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ارسال الطلبة لرتبصات يف )املؤسسات، 

 جامعات( 

 2.78 1.05 - 4.49 0.000 4 دالة )منخفضة جدا( 
يتم يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم ربط اجلانب امليداين ابجلانب النظري يف 

 تكوين الطالب 

 3.29 1.00 6.42 0.000 1 لية جدا( دالة )عا 
تقييم واضحة لألداء  معايي  اعتماد  قسمكم   / يتم يف جامعتكم/ كليتكم 

 الطالب 
 الدرجة الكلية للمحور   2.84 0.71 - 4.63 0.000 دالة )منخفضة جدا( 

 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من
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رقم    اجلدول  الكليات حمل    اجتاه  ن أالقول    ميكنا:  (35.04)من خالل  التدريس يف  هيئة  أعضاء  إجاابت 
عنه املتوسط احلسايب  املنخفضة جدا وهذا ما يعربدرجة  ال  ضمن جمال  كانت  جودة الطالب اجلامعيالدراسة حول  

 دهوهذا ما تؤك(،  03)من املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقلوهو    (0.71)ابحنراف معياري قدره  (  02.84)ر بـ  قدوالذي  

مبستوى داللة   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)وهي دالة عند درجات احلرية    (-04.63)  " احملسوبة املقدرة بـ  T قيمة "
 إجاابت املبحوثني حيث قسمت إىل أربعة مستوايت وهم: يل جند صمن التف  وبوجه . (0.000)قدره 

موجبة ودالة   ة" لتلك العبار Tيمة " وق(  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول
احلرية   اخلطأ    (477)عند درجات  متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى  عنها جاب  أاليت  العبارة  وهي 

 وهي:  ( 3.29)  معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـعالية جدا ضمن جمال الدرجة الاملبحوثني 
 . تقييم واضحة ألداء الطالب  يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اعتماد معايري -

موجبة ودالة    ة" لتلك العبار Tوقيمة "(  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    الثاين:املستوى  
املبحوثني  عنها    جابأاليت  العبارة  وهي متثل    (0.04)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

 وهي:  ( 3.10)  رب عنها مبتوسط حسايب قدر بـمععالية ضمن جمال الدرجة ال
 .  وفقا لشروط ومعايري حمددة مسبقا يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  يتم اختيار الطالب -

غري دالة    ة" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي    لث:املستوى الثا
عنها  اليت أجاب    رةوهي متثل العبا  (0.05)مبستوى داللة تفوق    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

 وهي: ( 3.09)  معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـ توسطة،امل ضمن جمال الدرجة املبحوثني
 يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ارسال الطلبة لرتبصات يف )املؤسسات، جامعات(.  -

" لتلك العبارات سالبة ودالة  Tوقيمة "  (03)من املتوسط الفرضي    متوسطاهتا احلسابية أصغر:  الرابع   املستوى
اليت أجاب   راتوهي متثل العبا  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)عند درجات احلرية  

(  2.51( و)2.73)و  (  2.78)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ   جدا  املنخفضة  ضمن جمال الدرجةاملبحوثني  عنها  

   :على التوايل (  2.42)و
 يتم يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم ربط اجلانب امليداين ابجلانب النظري يف تكوين الطالب.  -
 يتم يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم ختريج الطلبة املتميزين ابلتخصصات املطلوبة.  -
 د أعضاء هيئة التدريس.يتم قبول عدد من الطالب يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم حبيث يتناسب مع عد -
 سوق العمل.  تيتم يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم ختريج الطلبة املتميزين لسد االحتياجا -



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
266 

  تمع احتياجا  ىال تتماش  ةوميكن تفسري الدرجة املنخفضة جدا هلذا اجملال أبن أغلب التخصصات املفتوح
خفض وهو ما  ، كما أن معدل التأطري منسوق العمل، وذلك بسبب نقص ارتباط اجلوانب النظرية مع التطبيقية

ينعكس على عملية التلقني الدراسي وكذا جودته خاصة يف ظل الطلب املتزايد على تعليم اجلامعي من سنة إىل 
ألسباب أخرى منها: تفكري الطلبة يف نيل الشهادة فقط دون الرتكيز على    هذا االخنفاض أيضاوقد يعزى    أخرى،
خيص عبارة ارسال الطلبة إىل تربصات قصرية املدى أو البعثات الطالبية فكانت بدرجة  املستوى. أما فيما    حتسني

 اخلارج، إال أن متوسطة وذلك بفعل التوجه الكبري للدولة إلرسال الطلبة يف خمتلف األطوار الستكمال الدراسة يف
 العدد يعترب حمدودا يف بعض التخصصات. 

 ة أعضاء هيئة التدريس:عرض وحتليل النتائج املتعلقة جبود 2.4.2
 حصائي اخلاص جبودة أعضاء هيئة التدريسسيتم من خالل هذا العنصر عرض التحليل اإل

يف الكليات حمل   أعضاء هيئة التدريسودة حول جالعرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة   (:36.04)جدول رقم 
 الدراسة

 الرتتيب  القرار 
 مستوى

 داللة 
 قيمة

T 
𝜹 X    العبارة 

 10 )منخفضة جدا(  دالة

0.000  

0.97 2.43 
جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم من برامج تدريبية يف جمال   االســــتفادة يفيتم 

  اجلودة التعليمية
12.65 - 

 2.18 0.94 - 18.73 0.000 11 منخفضة جدا( ) دالة 
يف جمال اجلودة   قسـمكم مبتخصـصـنيجامعتكم/ كليتكم /  االسـتعانة يفيتم 
 عليمية لتدريب األساتذة على تطبيقهاالت

 2.56 0.94 - 10.12 0.000 9 منخفضة جدا( ) دالة 
جل أبني األســاتذة من   قســمكم تبادل اخلرباتجامعتكم/ كليتكم /  يتم يف

 التحسني والتطوير

 العلمي والتكنولوجيالتطور  التكيف مع متغياتالقدرة على  2.84 0.90 - 3.80 0.000 7 منخفضة جدا( ) دالة 

 3.23 0.80 6.50 0.000 4 عالية جدا( ) دالة 
كليتكم / قســـــمكم كفاية عالية    /التدريس يف جامعتكميظهر أعضـــــاء هيئة 
 يف تدريس مقرراهتم

 2.59 0.97 - 9.12 0.000 8 منخفضة جدا( ) دالة 
ــاء هيئة   يب جامعتكم/ كليتكم / قســــــمكم للتدر  التدريس يفخيضــــــع أعضــــ

  املناسب األكادميي

 3.26 0.85 6.69 0.000 3 عالية جدا( ) دالة 

ــاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قســــــمكم إبنتاجهم  يســــــهم أعضــــ
العلمي من خالل نشـــــــــــر احملـاضـــــــــــرات املطبوعـات، أتليف كـتب يف املوقع 

 االلكرتوين

 3.19 0.81 5.20 0.000 5 عالية جدا( ) دالة 

ــم  ــاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم  تتســ ــهامات اعضــ اســ
 )دروس منشورة، مطبوعات، مقاالت( ابلنوعية العلمية اجليدة

 

 ل جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم مناسب للعم التدريس يفعدد أعضاء هيئة  3.19 1.00 4.27 0.000 6 عالية جدا( ) دالة 
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 3.45 0.79 12.47 0.000 1 عالية جدا( ) دالة 
جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اخلربة الالزمة   التدريس يفميتلك أعضاء هيئة 

 ألداء اعماهلم

 3.44 0.78 12.40 0.000 2 عالية جدا( ) دالة 
ــاء هيئـة التـدريس يف جـامعتكم/ كليتكم /     قســـــــــــمكم املهـارةميتلـك أعضـــــــــ

 الالزمة ألداء اعماهلم
 الدرجة الكلية للمحور   2.94 0.59 - 1.98 0.04 )منخفضة(  دالة

 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من

جودة أعضاء   ت عبارال  املنخفضةالدرجة  أن أغلب املستجوبني يؤكدون    (36.04)اجلدول رقم  توضح نتائج  
من    أقلوهو    (0.59)معياري قدره  ابحنراف    ،(2.94)  ـب  الذي قدروذلك ما ميثله املتوسط احلسايب  هيئة التدريس،  

وهي دالة عند درجات    (-01.98)  " احملسوبة املقدرة بـ  T قيمة "  وهذا ما تؤكده(،  03)  املتوسط الفرضي املقدر بـ
التف  وبوجه  . (0.000)مبستوى داللة قدره    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)احلرية   املبحوثني  يل جند  صمن  إجاابت 

 إىل مستويني ومها:  قسمت
" لتلك العبارات موجبة ودالة Tوقيمة "(  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :ملستوى األولا

  عنهاجاب  أاليت  العبارات  وهي متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  
(  3.23( و)3.26( و)3.44)و  (  3.45)  ة قدرت بـمعرب عنها مبتوسطات حسابيعالية جدا  ضمن جمال الدرجة الاملبحوثني  

   :على التوايل (  3.19( و)3.19)و
 أعماهلم. جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم اخلربة الالزمة ألداء  التدريس يفميتلك أعضاء هيئة  -
 أعماهلم. الالزمة ألداء  قسمكم املهارةميتلك أعضاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم/  -
هيئ  - أعضاء  احملاضرات  ة  يسهم  نشر  خالل  من  العلمي  إبنتاجهم  قسمكم  جامعتكم/ كليتكم/  يف  التدريس 

 املطبوعات، أتليف كتب يف املوقع االلكرتوين. 
 . يظهر أعضاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم كفاية عالية يف تدريس مقرراهتم -
كم )دروس منشورة، مطبوعات، مقاالت(  سمتتسم اسهامات اعضاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم/ ق  -

 ابلنوعية العلمية اجليدة. 
 . جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم مناسب للعمل التدريس يفعدد أعضاء هيئة  -

" لتلك العبارات سالبة ودالة Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  الثاين  املستوى
 اليت أجاب  راتوهي متثل العبا  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)طأ  ومستوى اخل(  477)عند درجات احلرية  

   ( 2.56)و  (  2.59)و  (  2.84)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدر بـجدا    املنخفضة  ضمن جمال الدرجةاملبحوثني    عنها
 : التوايلعلى  (2.18( و)2.43)و
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 .يالتطور العلمي والتكنولوج  التكيف مع متغرياتالقدرة على  -
 . املناسب األكادمييجامعتكم/ كليتكم/ قسمكم للتدريب  التدريس يفخيضع أعضاء هيئة  -
 . جل التحسني والتطوير أبني األساتذة من  قسمكم تبادل اخلرباتجامعتكم/ كليتكم/   يتم يف -
 . جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم من برامج تدريبية يف جمال اجلودة التعليمية االستفادة يفيتم  -
  .يف جمال اجلودة التعليمية لتدريب األساتذة على تطبيقها  قسمكم مبتخصصنيجامعتكم/ كليتكم/    االستعانة يف  يتم  -

الكليات حمل الدراسة خصوصا إىل عدم فعالية منظومة التعليم يف    وميكن إيعاز الدرجة املنخفضة هلذا اجملال
واليت ال   لتدريس، إذ ينحصر يف الرتبصات القصريةواجلامعات اجلزائرية عموما يف جمال التدريب وتطوير أعضاء ا

لكثري من األحيان إىل عملية تقييم فعاليتها وعدم وجود الرقابة عليها. أما ابلنسبة لربامج املرافقة واليت يف    عختض
عن الواقع، ما يؤدي يف أغلب األحيان إىل   يد من حيث احملتوى إال أن تطبيقها ال يعربأغلب األحيان تكون ج

اب األساتذة عن املشاركة يف مثل تلك الربامج، ألهنم ينظرون إليها على أهنا هدر لوقتهم. وكذا األمر ابلنسبة  غي
يا جيدة من حيث احملتوى إال أن  لربامج التدريب األخرى اليت تنظمها الكليات لصاحل األساتذة واليت تبدو شكل

 إىل ضعف التمويل املخصص ألحباث األساتذة.  تنفيذها يشوبه الكثري من النقص. كما ميكن أن يعزي أيضا
 عرض وحتليل النتائج املتعلقة جبودة البحث العلمي: 3.4.2

 البحث العلمي. حصائي اخلاص جبودة عرض التحليل اإلالعنصر سيتم من خالل هذا 
 ل الدراسةيف الكليات حم  حول جودة البحث العلمي العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة   (:37.04) جدول رقم

مستوى  الرتتيب  القرار 
 الداللة 

 
 قيمة
T 

δ X  العبارة 

 3.29 1.01 6.36 0.000 1 )عالية جدا(  دالة
تســــعى جامعتكم/ كليتكم / قســــمكم اىل تطوير األداء األكادميي من خالل:  

 تشجيع الرتبصات القصية والطويلة الستكمال الدراسات  

 متول جامعتكم/ كليتكم / قسمكم تكاليف سفر حلضور املؤمترات العلمية 2.97 1.07 -0.51 0.610 2 توسطة(غي دالة )م
 متول جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مشاريع الفرق البحثية 3.20 0.97 4.53 0.000 5 دالة )عالية جدا( 

 3.04 1.05 0.99 0.320 3 غي دالة )متوسطة(
ســـياســـة تشـــجع فيها البحث العلمي من تضـــع جامعتكم/ كليتكم / قســـمكم  

 خالل اصدار اجملاالت احملكمة

 2.45 0.93 -12.79 0.000 4 دالة )منخفضة جدا( 
مشاريع التخرج يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم يف وضع حلول بيئية، تسهم  

 اقتصادية، اجتماعية
 يا يف وضع أسس حللول تنمية مستدامةتسهم الكتب واملؤلفات حال 2.55 0.91 -10.63 0.000 6 دالة )منخفضة جدا( 

 الدرجة الكلية للمحور   2.92 0.67 - 2.55 0.01 )منخفضة جدا(  دالة

 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من
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، حيث املنخفضة جدا  ضمن جمال الدرجة  درجة موافقة الكلية للمجال جاءت  أن   (:37.04)  رقم  يبني اجلدول
(،  03)  من املتوسط الفرضي املقدر بـ  أقلوهو    (0.67)ابحنراف معياري قدره    (،2.92)  العاماحلسايب    بلغ املتوسط

  ( 0.05)ومستوى اخلطأ    ( 477)وهي دالة عند درجات احلرية    (-02.55)  " احملسوبة املقدرة بـ  T قيمة "  وهذا ما تؤكده
 بحوثني قسمت إىل ثالث مستوايت وهم: إجاابت امليل جند صمن التف وبوجه  .( 0.000)مبستوى داللة قدره 

موجبة ودالة    تني" لتلك العبار Tوقيمة " (  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول
  عنها جاب  أاليت  العباراتن  وهي متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

 : على التوايل (  3.20)و (  3.29)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ عالية جداال ضمن جمال الدرجةاملبحوثني 
تسعى جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم إىل تطوير األداء األكادميي من خالل: تشجيع الرتبصات قصرية والطويلة    -

 الستكمال الدراسات.  
 متول جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم مشاريع الفرق البحثية.  -

غري   تني" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي    ين:املستوى الثا
اليت أجاب  راتن وهي متثل العبا (0.05)مبستوى داللة تفوق  (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)دالة عند درجات احلرية 

 :على التوايل (  2.79)و  (  3.04)  ـ رت بمعرب عنها مبتوسطات حسابية قد  توسطة،ضمن جمال الدرجة امل  املبحوثني   عنها
   .تضع جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم سياسة تشجع فيها البحث العلمي من خالل اصدار اجملاالت احملكمة  -
 . متول جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم تكاليف سفر حلضور املؤمترات العلمية  -

سالبة    تني" لتلك العبار Tقيمة "و   (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  الثالث  املستوى
اليت   راتن وهي متثل العبا  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  ( 477)ودالة عند درجات احلرية  

  :على التوايل (  2.45)و   (2.55)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ املبحوثني بدرجة ضعيفة جدا عنهاأجاب 
 . اليا يف وضع أسس حللول تنمية مستدامةتسهم الكتب واملؤلفات ح -
 تسهم مشاريع التخرج يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم يف وضع حلول بيئية، اقتصادية، اجتماعية.  -

 وميكن تفسري الدرجة املنخفضة جدا حملور جودة البحث العلمي إىل أن: 
ها، إال أن مدة تقدي امللفات غري اجلامعات والكليات تقوم بتوفري تربصات قصرية املدى واالعالن عنأغلبية    -

 كافية. 
صعوبة املشاركة يف املؤمترات العلمية لعدم التكفل مبصاريف السفر خاصة إذا كانت خارج دورات انعقاد اجمللس   -

 العلمي. 
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 وى الدكتوراه.ضعف يف جودة األحباث العلمية وابألخص على مست -
 ية احملكمة الدولية. غياب سياسة التشجيع لإلصدار يف اجملاالت العلم -
االهتمام على جماالت أخرى كاحملاسبة   - اقتصر  املستدامة، حيث  التنمية  االهتمام إبصدار كتب يف جمال  عدم 

والتخصصات، وقد يرجع سبب العزوف عن من اجملاالت    وأنواعها، الرايضيات والتحليل املايل واالحصاء وغريها
النشر اليت تفرضها دور النشر واليت تبحث عن كتب حتقق مبيعات    ذلك إما لعدم توفر املؤهالت، أو بسبب شروط

 .بكثرة يف اجملاالت اليت سبق ذكرها هأعلى وهو ما جند
 عرض وحتليل النتائج املتعلقة جبودة الربامج التعليمية:  4.4.2

وجهة نظر     الكليات املختارة منجبودة الربامج التعليمية يفالنتائج املتعلقة    (38.04)قم  يوضح اجلدول ر 
 . التدريس هبا هيئةأعضاء 

 الربامج التعليمية يف الكليات حمل الدراسة حول جودة العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة   (:38.04) جدول رقم

 الرتتيب  القرار 
 مستوى
 داللة 

 قيمة
T 

δ X  العبارة 

 سمكم اشراككم يف اعداد الربامج التعليمية يتم يف جامعتكم/ كليتكم / ق  2.67 1.00 - 7.13 0.000 8 دالة )منخفضة جدا( 

 2.56 0.88 - 10.86 0.000 11 دالة )منخفضة جدا( 
ترتبط الربامج يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   ببيئة املتعلمني وحباجتهم  

 وميوهلم 

 2.66 0.94 - 7.76 0.000 9 )منخفضة جدا( دالة 
ناهج الدراسية يتم التخطيط يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم    إلعداد امل

 وتصميمها وتغييها 
 يتناسب احملتوى الدراسي للمناهج مع مستوايت الطلبة 2.92 0.93 - 1.75 0.08 5 غي دالة)متوسطة(

 تتوافر يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم املصادر يف املكتبة إلثراء املناهج  3.62 0.96 14.20 0.000 1 جدا(  عاليةدالة ) 

 3.54 0.96 12.24 0.000 2 دالة )عالية جدا( 
يف كليتكم،   املتاحة  التخصصات  الكافية حسب  املصادر  مكتبتكم  توفر 

 جامعتكم، قسمكم 

 2.86 0.86 - 3.42 0.001 6 دالة )منخفضة جدا( 
كليتكم / قسمكم أساليب التقومي وادواته املستخدمة تتعدد يف جامعتكم/  

 يف تقومي املناهج 

 2.65 0.88 - 8.04 0.000 10 دالة )منخفضة جدا( 
للتنمية  الرؤية احلديثة  الربامج يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مع  تتالئم 

 )التنمية املستدامة، البيئية، التلوث....( 
 يتم استعمال أدوات وأجهزة العرض احلديثة يف القاء احملاضرات  3.44 0.91 10.61 0.000 4 دالة )عالية جدا( 

 3.51 0.88 12.75 0.000 3 دالة )عالية جدا( 
التعليمية  الربامج  التقنية احلديثة يف نقل وتداول  االعتماد على األساليب 

 مواقع التواصل، موقع الكلية، الربيد االلكرتوين،( )

 2.76 1.06 - 4.87 0.000 7 جدا(  منخفضةدالة ) 
توجد يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   مقاييس تتناول توعية الطلبة ابلتنمية 

 املستدامة 
 الدرجة الكلية للمحور   3.02 0.62 0.75 0.454 متوسطة()  غي دالة

 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من

جودة الربامج   تعبارال الدرجة املتوسطة  أن أغلب املستجوبني يؤكدون    (38.04)رقم  توضح نتائج اجلدول  
من املتوسط    قريبوهو    (0.62)  بـ  ابحنراف معياري قدر،  23.0ـ  ب  الذي قدرما ميثله املتوسط احلسايب  التعليمية، وذلك  
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دالة عند درجات احلرية  غري  وهي    (0.75)  " احملسوبة املقدرة بـ  T قيمة "  وهذا ما تؤكده(،  03)  الفرضي املقدر بـ
  إجاابت مفردات العينة قسمت يل جند  صمن التف  وبوجه  . (0.454)مبستوى داللة قدره    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)

 مستوايت ومها:  03إىل 
لتلك العبارات موجبة ودالة   "T"وقيمة    (03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول

  عنهاجاب  أاليت  العبارات  وهي متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  
الدرجةاملبحوثني   )م   جدا  عاليةال  ضمن جمال  بـ  و (  3.51)و  (3.54)و  (3.62عرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت 

    على التوايل:( 3.44)
 تتوافر يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم املصادر يف املكتبة ألثراء املناهج. -
 توفر مكتبتكم املصادر الكافية حسب التخصصات املتاحة يف كليتكم، جامعتكم، قسمكم.  -
التقن  - أساليب  على  التعليمية  االعتماد  الربامج  وتداول  نقل  احلديثة يف  الربيد )ية  الكلية،  موقع  التواصل،  مواقع 

 االلكرتوين،(. 
 يتم استعمال أدوات وأجهزة العرض احلديثة يف القاء احملاضرات.  -

غري دالة  ة" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي  ين:املستوى الثا
  عنها اليت أجاب    رةوهي متثل العبا  (0.05)مبستوى داللة تفوق    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)د درجات احلرية  عن

 وهي: ( 2.92)  معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـ ،املتوسطة  ضمن جمال الدرجة املبحوثني
 لبة. يتناسب احملتوى الدراسي للمناهج مع مستوايت الط -

" لتلك العبارات سالبة  Tوقيمة "   (03)ابية أصغر من املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلس:  الثالث  املستوى
اليت رات  وهي متثل العبا (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)ودالة عند درجات احلرية  

(  2.76)و ( 2.86) عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـمعرب  جدا املنخفضة ضمن جمال الدرجةاملبحوثني  عنهاأجاب 

   :على التوايل (  2.56)و (2.65)و (2.66)  و(  2.67)و
 تتعدد يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم أساليب التقوي وأدواته املستخدمة يف تقوي املناهج.  -
 املستدامة. توجد يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مقاييس تتناول توعية الطلبة ابلتنمية  -
 راككم يف اعداد الربامج التعليمية. يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اش -
 يتم التخطيط يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم إلعداد املناهج الدراسية وتصميمها وتغيريها.  -
 ئية، التلوث....(. تتالئم الربامج يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مع رؤية احلديثة للتنمية )التنمية املستدامة، البي -
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 كليتكم / قسمكم ببيئة املتعلمني وحباجتهم وميوهلم. ترتبط الربامج يف جامعتكم/   -
 : ىل عدة عوامل أمهها إ وميكن تفسري الدرجة املتوسطة للمحور

 تناسب احملتوى الدراسي للمناهج مع مستوايت الطلبة.  -
واليت يف الغالب يتم إدراجها على شكل حماور يف مقاييس  نقص يف املقاييس اليت تناولت موضوع االستدامة    -
األكرب يف اعدادها، وكذا عدم اهتمام الطالب هبا ألهنا غالبا ما يتم ادراجها يف هناية   مرى وابلتايل ال تلقى االهتماأخ

 الوقت الكايف لشرحها وإبراز أمهيتها.   صوابلتايل ال خيص جالربانم
اصالح ذلك على    ابلضرورة  بم نظرية وليست جتارب ميدانية ملؤسسات، ما يتطلالربامج املقدمة جمرد مفاهي  -

مستوى الكليات حمل الدراسة ابخلصوص وعلى مستوى اجلامعات ككل من خالل العمل على اعداد برامج تدمج 
 .نوعا من احليوية يف تلقي تلك الربامج  قبني الدراسة األكادميية النظرية والدراسة امليدانية ما خيل

تعليم العايل واليت تراوحت بني املنخفضة واملنخفضة  عرض نتائج اإلجاابت املتعلقة جبودة خمرجات ال  بعد ما مت 
جدا واملتوسطة، سيتم يف العنصر املوايل حتليل إجاابت عينة الدراسة حول توجهات اجلامعات حنو االستدامة ومدى 

 ممارستها ألبعدها. 
 بتوجهات اجلامعة حنو االستدامة: عرض وحتليل النتائج املتعلقة  5.2

يف الكليات    أببعاد التنمية املستدامة  اجلامعاتاملتعلقة مبدى التزام    تتائج اإلجاابيتعلق هذا احملور بعرض ن
 . واملتمثلة يف: البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، والبعد البيئي، البعد التكنولوجيحمل الدراسة 

 النتائج املتعلقة ابلبعد االقتصادي للتنمية املستدامة: عرض وحتليل  1.5.2

 عرض النتائج املتعلقة ابلبعد االقتصادي للتنمية املستدامة.   (39.04) رقماجلدول سيتم من خالل 
يف الكليات    حول البعد االقتصادي للتنمية املستدامة  العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة (:39.04)جدول رقم 

 حمل الدراسة

 الرتتيب  القرار
مستوى 

 داللة 

 قيمة
T 

δ X  العبارة 

 3.48 0.85 12.38 0.000 1 ( جدا  عاليةدالة ) 
مؤشـرات، ملتقيات )هتتم جامعتكم /كليتكم /قسـمكم بعقد فعاليات اقتصـادية  

 الوطين(ورش عمل، وغيها لدعم االقتصاد 

 3.00 0.93 0.14 0.883 2 غي دالة )متوسطة(

تطلع العاملني يف جامعتكم/ كليتكم / قســــــــمكم   على إحدث املســــــــتجدات  
 خالل احلوارات العلمية االقتصادية من

 

 2.80 0.96 - 4.40 0.000 3 جدا(  منخفضةدالة ) 
قســـــــــــمكم   لوضـــــــــــع حلول  توجيــه البحــث العلمي يف جــامعتكم/ كليتكم /  

 للمشكالت االقتصادية

 الدرجة الكلية للمحور   3.09 0.75 2.82 0.005 جدا(  عاليةدالة ) 
 SPSS 23 د على خمرجاتابالعتما ةإعداد الباحث املصدر: من
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العايل االلتزام يؤكدون على عضاء هيئة التدريس أ اجتاه اجاابت غلبيةأن أ (39.04) توضح نتائج اجلدول رقم
ابحنراف معياري قدره  .  3.09  بـ  الذي قدرعنه املتوسط احلسايب للمحور    ما يعربابلبعد االقتصادي وهذا    للكلية  جدا

وهي   (2.82)  " احملسوبة املقدرة بـ  T قيمة "  وهذا ما تؤكده(،  03)  فرضي املقدر بـمن املتوسط ال  أكربوهو    (0.75)
احلرية   عند درجات  اخلطأ    (477)دالة  قدره    (0.05)ومستوى  داللة  التف  وبوجه  .( 0.005)مبستوى  يل جند  صمن 

 إجاابت املبحوثني قسمت إىل ثالث مستوايت وهم: 
موجبة ودالة   ة" لتلك العبار Tوقيمة " (  03)من املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أكرب    :املستوى األول

احلرية   اخلطأ    (477)عند درجات  متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى  عنها جاب  أاليت  العبارة  وهي 
 وهي: ( 3.48)  معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـعالية جدا بدرجة املبحوثني 

بعق  - /قسمكم  /كليتكم  جامعتكم  اقتصادية  هتتم  فعاليات  لدعم  )د  وغريها  عمل،  وورش  ملتقيات  مؤشرات، 
 االقتصاد الوطين(. 

غري دالة  العبارة" لتلك Tوقيمة " (03)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي  ين:املستوى الثا
 عنها اليت أجاب  رةباوهي متثل الع (0.05)مبستوى داللة تفوق  (0.05)ومستوى اخلطأ ( 477)عند درجات احلرية 

 وهي: ( 2.99) معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـ متوسطة،  بدرجة املبحوثني
   تطلع العاملني يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم على أحدث املستجدات االقتصادية من خالل احلوارات العلمية.  -

سالبة ودالة    ةلتلك العبار   "Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  الثالث  املستوى
اليت أجاب   رةوهي متثل العبا  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)عند درجات احلرية  

 وهي:  ( 2.80) معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـاملبحوثني بدرجة ضعيفة جدا  عنها
 مشكالت االقتصادية. توجيه البحث العلمي يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم لوضع حلول لل -

املستدامة من خالل  للتنمية  االقتصادي  البعد  العالية جدا هلذا  الدرجة  كليات حمل  اهتمام    وميكن تفسري 
امللتقيات  ن ما يعاب على تلك  أ  الإمللتقيات اليت هتتم هبذا املوضوع وكل ماله عالقة به،  ا  إبقامتها العديد من  الدراسة

ع تكون    تبتوصيا  تنتهي  أهنا ولحرب  ورق  يف لى  منها    يس  لالستفادة  وال  لسبيل  االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع 
  اجملتمعية.

 للتنمية املستدامة: عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلبعد االجتماعي  2.5.2
التزام اجلامعات ابلبعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف  النتائج املتعلقة مبدى   (40.04)يوضح يف اجلدول رقم  

   ليات حمل الدراسة.الك
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 للبعد االجتماعي للتنمية املستدامة كان بدرجة  الكلياتن درجة ممارسة  أجند    (40.04)رقم  من خالل اجلدول  
  أقل وهو    (0.65)ابحنراف معياري قدره  . 2.67  قدر بـيب عنها مبتوسط حسا  ما يعربوهو   منخفض جدا  ضمن جمال

وهي دالة عند درجات  (-11.03) " احملسوبة املقدرة بـT قيمة " وهذا ما تؤكده (،03) من املتوسط الفرضي املقدر بـ
نة إجاابت مفردات العييل جند  صمن التف وبوجه  . (0.000)مبستوى داللة قدره    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)احلرية  

 قسمت إىل ثالث مستوايت وهم: 
موجبة ودالة   ة" لتلك العبار Tوقيمة " (  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :املستوى األول

احلرية   اخلطأ    (477)عند درجات  متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى  عنها جاب  أاليت  العبارة  وهي 
 : وهي ( 3.21) ها مبتوسط حسايب قدر بمعرب عنعالية جدا بدرجة املبحوثني 

يقدم يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم خدمات الرعاية الصحية ألصحاب املصلحة الداخلية للطلبة، األساتذة،   -
 موظفني. 

غري دالة  ة" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي  ين:املستوى الثا
ا  عنهاليت أجاب  رة  وهي متثل العبا  (0.05)مبستوى داللة تفوق    (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

 : وهي (2.93)   معرب عنها مبتوسط حسايب قدر بـ متوسطة، بدرجة املبحوثني
 توفر جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ممرات خاص بذوي االحتياجات اخلاصة.  -

سالبة    تني" لتلك العبار Tوقيمة "  (03)املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أصغر من  :  الثالث  املستوى
 اليت  راتن وهي متثل العبا (0.000)مبستوايت داللة تساوي  (0.05)ومستوى اخلطأ (  477)ودالة عند درجات احلرية  

يف الكليات   حول البعد االجتماعي للتنمية املستدامةالعرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة  (: 40.04)جدول رقم 
 حمل الدراسة

 الرتتيب  القرار 
مستوى 

 داللة 

 قيمة
T 

δ X  العبارة 

 3.21 1.02 4.50 0.000 1 دالة )عالية جدا( 
خدمات الرعاية الصحية ألصحاب يقدم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم 

 املصلحة الداخلية للطلبة، األساتذة، موظفني 

 2.47 0.98 - 11.53 0.000 3 ( جدا منخفضة)  دالة
تشكل يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   فرقا حبثية تضم طلبة، أساتذة 

 لدراسة املشكالت االجتماعية وتقدمي احللول املناسبة هلا 

 ( جدا منخفضة)  دالة
4 

0.000 24.01 - 0.85 2.05 
الصحية ألصحاب  الرعاية  خدمات  قسمكم   / جامعتكم/ كليتكم  يف  يقدم 

 )املؤسسات، أولياء الطالب، افراد اجملتمع( املصلحة اخلارجية 
 توفر جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ممرات خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة  2.93 1.18 - 1.11 0.265 2 (متوسطة)  دالة غي

 الدرجة الكلية للمحور   2.67 0.65 - 11.03 0.000 جدا( نخفضة م) دالة      
 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من
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   على التوايل: (2.05( و)2.47)  معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت بـ املبحوثني بدرجة ضعيفة جدا عنهاأجاب 
كل يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم فرقا حبثية تضم طلبة، أساتذة لدراسة املشكالت االجتماعية وتقدي احللول تش  -

 املناسبة هلا. 
ة )املؤسسات، أولياء  يقدم يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم خدمات الرعاية الصحية ألصحاب املصلحة اخلارجي  -

 الطالب، أفراد اجملتمع(. 
غياب الثقافة اجملتمعية على مستوى الكليات حمل الدراسة،  فضة جدا هلذا البعد إىل  وميكن تفسري الدرجة املنخ

واهتمامها ابألمور  الكلية واجلامعة  البحث بصفة عامة ضمن حدود  البحثية وخمابر  الفرق  وكذا حصر نشاطات 
جتماعية. وكذلك  املكتبية دون تكريس جهودها يف ابرام شراكات مع مؤسسات اجملتمع إلجياد حلول للمشاكل اال

م من عقدها للعديد من امللتقيات اليت تركز على  ابلرغ  ابجملتمع  الكليةوجود برامج ووحدات علمية لتعزيز عالقة    عدم
واإلدارية، دون أن تعطي أمهية    ةالتقليدية املتعلقة ابلنشاطات األكادميي  اهذا البعد، إال أهنا ما تزال متارس فقط أدواره

الهتمام  هذه الفكرة هو نقص ا  زي يبقى جمرد شعارات ترفعها الكليات واجلامعات، ولعل ما يعز لألداء اجملتمعي الذ
بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل عدم توفري املمرات اخلاصة هبم ابلرغم من حداثة نشأة بعض الكليات  

 حمل الدراسة.  
 ستدامة: عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلبعد البيئي للتنمية امل 3.5.2

 عرض النتائج املتعلقة ابلبعد البيئي للتنمية املستدامة.  (41.04) رقمسيتم من خالل اجلدول 
ل البعد البيئي للتنمية املستدامة يف الكليات حمل  حو   العرض اإلحصائي إلجاابت مفردات العينة (:41.04) جدول رقم

 الدراسة

 الرتتيب  القرار 
 مستوى

 داللة 
 قيمة

T 
δ X  العبارة 

 2 جدا( منخفضة دالة ) 
0.000 13.13 - 

0.88 2.46 
توجيه البحث العلمي يف جامعتكم/ كليتكم / قســــــمكم    حنو التقليل من  

 مصادر تلوث البيئة

 2.52 1.00 - 10.33 0.000 1 جدا( منخفضة دالة ) 
تقوم جــامعتكم/ كليتكم / قســـــــــــمكم ابلقيــام بتوعيــة الطلبــة ابحلفــاظ على 

 محاالت التشجي، محاالت نظافة اجلامعة()البيئة 

 2.28 0.86 - 18.04 0.000 3 جدا( منخفضة دالة ) 
تتواصـــــــــــل جامعتكم/كليتكم/قســـــــــــمكم مع مراكز البحوث العلمية احمللية 

 البيئةلالطالع على املستجدات يف جمال 

 2.12 0.83 - 22.95 0.000 6 جدا( منخفضة دالة ) 
يتكم/قســـــــــمكم مع مراكز البحوث العلمية العاملية  تتواصـــــــــل جامعتكم/كل

 لالطالع على املستجدات يف جمال البيئة

 2.18 0.82 - 21.49 0.000 4 جدا( منخفضة دالة ) 

تصــميم برامج يف جامعتكم/ كليتكم / قســمكم   لتنمية مهارات أصــحاب  
 بيئةالطالب واالستاذة، موظفني( يف احملافظة على ال)املصلحة الداخلية 
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 2.15 0.82 - 22.34 0.000 5 جدا( منخفضة دالة ) 
ــارات مهنية صــــــــديقة للبيئة  ــتشــــــ تقدم جامعتكم/ كليتكم / قســــــــمكم اســــــ

 احمللية من خالل ورشات علميةللمؤسسة 
 الدرجة الكلية للمحور   2.29 0.69 - 22.21 0.000 جدا( منخفضة ) دالة     

 SPSS 23 العتماد على خمرجاتاب ةإعداد الباحث املصدر: من

جلميع    جدا  نخفضةامل  الدرجة  حنو جمال  التدريس  هيئةإجاابت أعضاء    اجتاه  (41.04)تظهر نتائج اجلدول رقم  
ابحنراف معياري قدره  ،  (2.29)  الذي قدر بـ  مبتوسط حسايبما يعرب عنه    املستدامة وهذاعبارات البعد البيئي للتنمية  

وهي   (-22.21) " احملسوبة املقدرة بـ T قيمة " ما تؤكده وهذا(،  03) سط الفرضي املقدر بـمن املتو  أقلوهو  (0.69)
احلرية   عند درجات  اخلطأ    (477)دالة  قدره    (0.05)ومستوى  داللة  التف   وبوجه  .( 0.000)مبستوى  يل جند  صمن 

 (03)ن املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أصغر م:  إجاابت مفردات العينة كلها تتجه حنو مستوى واحد وهو
مبستوايت داللة تساوي   (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)" لتلك العبارات سالبة ودالة عند درجات احلرية  Tوقيمة "

معرب عنها مبتوسطات حسابية قدرت جدا    منخفضةاملبحوثني بدرجة    عنهااليت أجاب  العبارات  وهي متثل    (0.000)
  :التوايلعلى  (2.12)و ( 2.15)و  (2.18( و )2.28)و(  2.46( و)2.52) بـ
محاالت التشجري، محاالت نظافة  )تقوم جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ابلقيام بتوعية الطلبة ابحلفاظ على البيئة    -

 اجلامعة(. 
 توجيه البحث العلمي يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم حنو التقليل من مصادر تلوث البيئة.  -
 العلمية احمللية لالطالع على املستجدات يف جمال البيئة.مراكز البحوث تتواصل جامعتكم/كليتكم/قسمكم مع  -
الطالب واالستاذة،  )تصميم برامج يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم   لتنمية مهارات أصحاب املصلحة الداخلية  -

 موظفني( يف احملافظة على البيئة. 
 ة من خالل ورشات علمية.لمؤسسة احملليتقدم جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم استشارات مهنية صديقة للبيئة ل -
 تتواصل جامعتكم/كليتكم/قسمكم مع مراكز البحوث العلمية العاملية لالطالع على املستجدات يف جمال البيئة.  -

وميكن ارجاع توجه إجاابت مفردات العينة عن كل عبارات هذا البعد ضمن جمال الدرجة املنخفضة جدا إىل 
ثقافة البيئية لدى  الغياب بعد، وكل املمارسات اليت تعرب عنه ومن بينها دراسة هبذا الضعف اهتمام الكليات حمل ال

ومثال على    ،وحىت وإن توفرت فإهنا ال تكون ابلكفاءة املطلوبةستاذة،  أو   وإدارينيسرة اجلامعية من طلبة  أعضاء األ
ى فعالية احلملة لغياب العديد من الطلبة عل رما يؤثأايم العطلة الربيعة وهذا دائما تكون اليت الت التشجري مح ذلك

التوعية ابلبيئة    لذا جيب  واإلداريني،  واألساتذة البيئة،  ألمالية    جوائزمنح  و تكثيف محاالت  البحوث  إقامة  و فضل 
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يف تعزيز    ه األخرية تساهم، هذيدانية مجات  خبر   القيام  جلأمن    اجملالهتتم هبذا  اليت  ؤسسات  املكثر مع  أعالقات  
 كثر. فأكثر أعد بهذا ال

 عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلبعد التكنولوجي للتنمية املستدامة:  4.5.2
 عرض النتائج املتعلقة ابلبعد التكنولوجي للتنمية املستدامة.   (42.04) رقمسيتم من خالل اجلدول 

اجلدول للمجال جاءت    (:42.04)  رقم  يبني  الكلية  موافقة  درجة  املتوسط منخفضة جداأن  بلغ  ، حيث 
 وهذا ما تؤكده (، 03) من املتوسط الفرضي املقدر بـ أقلوهو  (0.69)معياري قدره ابحنراف ، (2.60) احلسايب العام

مبستوى داللة   (0.05)ومستوى اخلطأ  (477)وهي دالة عند درجات حلرية  (-12.57) " احملسوبة املقدرة بـ T قيمة "
 إىل مستويني ومها:  قسمتإجاابت املبحوثني يل جند صمن التف  وبوجه . (0.000)قدره 

موجبة ودالة    تني" لتلك العبار Tوقيمة " (  03)متوسطاهتا احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي    :ستوى األولامل
  عنها جاب  أاليت  العباراتن  وهي متثل    (0.000)  ى داللةمبستو   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)عند درجات احلرية  

     :على التوايل( 3.09( و)3.14)  درت بـمعرب عنها مبتوسطات حسابية قعايل جدا بدرجة ضمن جمال املبحوثني 
 توفر جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم للطلبة اخلدمات املتنوعة عرب صفاحاهتا االلكرتونية.  -

  الكليات يف  املستدامة للتنمية التكنولوجي البعد حول  العينة مفردات إلجاابت اإلحصائي العرض: (42.04) رقم جدول
 الدراسة حمل 

 مستوى الرتتيب  القرار 
 داللة 

 قيمة
T 

δ X  العبارة 

 توفر جامعتكم/ كليتكم / قسمكم األنرتنت بشكل دائم للطلبة والعاملني فيها 2.66 1.03 -7.18 0.000 3 ( جدا منخفضة)  دالة

 2.52 1.00 -10.35 0.000 5 ( جدا منخفضة)  دالة
تكم / قســـــــمكم شـــــــبكة حواســـــــيب حديثة لالســـــــتخدام يف  توفر جامعتكم/ كلي

 العملية التعليمية

 3.09 0.99 2.16 0.03 2 (  عالية)  دالة
تعمـل جـامعتكم/ كليتكم / قســـــــــــمكم على تســـــــــــيي   التواصـــــــــــل بني الـعاملني  

 املوقع االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي()ابستخدام التكنولوجيا احلديثة 

 3.14 0.93 3.32 0.001 1 جدا( عالية دالة ) 
  صــــــــفاحاهتا عرب املتنوعة  اخلدمات  للطلبة   قســــــــمكم/   كليتكم  /جامعتكم توفر

 االلكرتونية

 2.08 0.84 - 23.70 0.000 6 جدا( منخفضة دالة ) 
تعرض جامعتكم/ كليتكم / قسـمكم   على صـفحتها االلكرتونية دراسـات عاملية  

 حديثة يف التنمية

 2.07 0.88 - 23.00 0.000 7 جدا( منخفضة دالة ) 
التنمية املسـتدامة  تعرض جامعتكم/ كليتكم / قسـمكم جتارب الدول املتقدمة يف 

 )استقبال خرباء يف هذا اجملال(

 2.63 1.00 - 7.94 0.000 4 جدا( منخفضة دالة ) 

يتوفر يف جامعتكم/ كليتكم / قســــــــمكم موظفني مؤهلني وخمتصــــــــني ذوي كفاءة  
 لتكنولوجيةعالية يف جمال ا

 الدرجة الكلية للمحور   2.60 0.69 - 12.57 0.000 جدا( منخفضة ) ة دال
 SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث املصدر: من
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احلديثة    - التكنولوجيا  ابستخدام  العاملني  بني  التواصل  تسيري  على  قسمكم  جامعتكم/ كليتكم/  املوقع )تعمل 
 االلكرتوين، مواقع التواصل االجتماعي(. 

" لتلك العبارات سالبة ودالة Tوقيمة "  (03)متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي  :  الثاين  ستوىامل
اليت أجاب   راتوهي متثل العبا  (0.000)مبستوايت داللة تساوي    (0.05)ومستوى اخلطأ  (  477)عند درجات احلرية  

(  2.52)و(  2.63( و)2.66)  حسابية قدرت بـمعرب عنها مبتوسطات  جدا    منخفض  ضمن جمال  املبحوثني بدرجة  عنها

  :على التوايل  (2.07)و  (2.08و )
 دائم للطلبة والعاملني فيها. توفر جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم األنرتنت بشكل  -
 يتوفر يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم موظفني مؤهلني وخمتصني ذوي كفاءة عالية يف جمال التكنولوجية. -
 قسمكم شبكة حواسيب حديثة لالستخدام يف العملية التعليمية.  /توفر جامعتكم/ كليتكم -
 االلكرتونية دراسات عاملية حديثة يف التنمية.تعرض جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم على صفحتها  -
 تعرض جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم جتارب الدول املتقدمة يف التنمية املستدامة )استقبال خرباء يف هذا اجملال(.  -

والعاملني يف ويرجع سبب   للطلبة  دائم  االنرتنت بشكل  توفر  عدم  إىل  البعد  هلذا  املنخفضة جدا  الدرجة 
الدر  توفر الكليات حمل  عدم  وكذلك  التعليمية،  العملية  االستخدام يف  توفر شبكة حواسيب حديثة  وعدم  اسة، 

كفاءة املوظفني يف جمال  الصفحات االلكرتونية للكليات على دراسات عاملية حديثة يف التنمية. وأيضا نقص يف  
ال هبذا  للنهوض  الوزارة  قبل  من  املقدمة  والتسهيالت  الدعم  من  ابلرغم  للتطورات التكنولوجيا  ومواكبته  قطاع 

 واملستجدات احلاصلة. 
 : ي وكملخص ملا مت عرضه يف هذا املبحث توصلنا إىل عدة نتائج أمهها ما يل

راسة، إال أن ممارستها احنصرت يف اإلعالن عن جماالت حمددة،  هناك دراية مبفهوم احلوكمة يف الكليات حمل الد  -
املشاركة،  اإلدارية،  والرقابة  املساءلة  واالفصاح،  الشفافية  يف:  املتمثلة  اجلامعات  حوكمة  أبعاد  ممارسة  أن  كما 

ويرجع ذلك إىل االتصال، تتباين بني املنخفض واملتوسط والعايل،  االستقاللية واحلرية األكادميية والكفاءة وفعالية  
 اختالف االهتمام مببدأ على حساب مبدأ آخر. 

أما فيما يتعلق جبودة خمرجات التعليم العايل واملتمثلة يف جودة الطالب اجلامعي، جودة البحث العلمي، جودة   -
ذ يستدعي  بني املنخفضة جدا واملنخفضة واملتوسطة، إ  اتائجهأعضاء هيئة التدريس، جودة الربامج التعليمية، فكانت ن

 األمر القيام إبصالحات من أجل حتسني جودهتم والرقي هبا إىل جمال الدرجة العالية والعالية جدا. 
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ابلنسبة ملمارسة أبعاد التنمية املستدامة: البعد البيئي، البعد التكنولوجي، االجتماعي كانت منخفضة جدا يف   -
ذه األبعاد. االستثناء الوحيد كان فقط يف البعد االقتصادي  على عدم االهتمام هب  لت حمل الدراسة، وهذا ما يد الكليا

 والذي كان بدرجة عالية جدا ويرجع ذلك إىل األمهية اليت يكتسبها هذا البعد مقارنة ابألبعاد األخرى. 
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 الدراسة على ضوء النتائج املتوصل إليهااختبار فرضيات : الثالثاملبحث 
يف املبحثني السابقني إىل اجلوانب املنهجية للدراسة امليدانية وحتليل إجاابت أفراد العينة    التطرق  بعد ما مت 

حول موضوع الدراسة، سيتم يف هذا املبحث اختبار فرضيات الدراسة املتعلقة ابملتغريات الثالثة كل على حدى 
وعة من األساليب اإلحصائية اليت تتالءم ماد جمموطبيعة التأثري كل واحد على اآلخر وذلك لقبوهلا أو رفضها عرب اعت

 مع كل فرضية موضوعة. 
   حوكمة اجلامعات(:)اختبار الفرضيات املتعلقة ابملتغي املستقل  3.1

أوال سوف يتم التعرف على مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر 
تبار هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تطبيق مبادئ فيما بعد اخأعضاء هيئة التدريس هبا، ليتم  

 حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل كل من: املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية، اجلامعة. 
 يف الكليات حمل الدراسة:   املتعلقة مبستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات  01اختبار الفرضية    1.1.3

كليات حمل الدراسة من  المستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات متوسط يف  "   :يما يلعلى    01الفرضية    تنص
مقارنته مع "، والختبار هذه الفرضية مت االعتماد على املتوسط احلسايب مع  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا

، كما هو  %5عند مستوى الداللة    تودناملتوسط الفرضي، وكذا االحنراف املعياري، واستخدام أيضا إحصائية ستي
 . (43.04)مبني يف اجلدول رقم 

 اختبار الفرضية املتعلقة مبستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة  : (43.04) رقـــمجــدول 

 اجتاه اآلراء حول مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة  احملاور 
 القرار T Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

 دالة )عالية جدا(  0,000 7,56 0,66 3,23 الشفافية واالفصاح  01

 دالة )عالية جدا(  0,000 3,78 0,700 3,13 املساءلة والرقابة اإلدارية  02

 دالة )منخفضة جدا(  0,000 - 3,52 0,59 2,90 املشاركة  03

 ة )منخفضة جدا( دال 0,000 - 10,38 0,66 2,68 ةاالستقاللية واحلرية األكادميي 04

 )عالية جدا( دالة  0,000 5,23 0,58 3,14 الكفاءة وفعالية االتصال  05

 دالة )متوسطة( غي   0,194 1,30 0,49 3,02 مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة 06
 . 05انظر امللحق رقم ، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

(  3.02)قدر بـ    احلسايباملتوسط  و   ،(0.49)  االحنراف معياري قدر بـ  أن   جند   : (43.04) من نتائج اجلدول رقم

حمل  كليات  الن مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف  أ  ى مما يدل عل  (03)املتوسط الفرضي    قريب من  وهو
قيمة   كدهوهذا ما تؤ   .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملني هبامتوسطة للمحور ككل  بدرجة    الدراسة كانت
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"Tمبستوى داللة قدره   (0.05)ومستوى اخلطأ    (477)دالة عند درجات احلرية  غري  وهي    (1.30)  " احملسوبة املقدرة بـ
التفصيل جند.  ( 0.194) بـاحملاور    أن   وبوجه من  الشفافية  املتعلقة  االتصال  واالفصاح،:  املساءلة   ،الكفاءة وفعالية 

ذا  هو  (3,78 )  (، 5,23) ، (7,56)على التوايل بـ  T، حيث قدرت قيمة عالية جدا بدرجة و  كانت دالةوالرقابة اإلدارية  
يبني الدراسةن  أ  ما  على    الكليات حمل  املبادئ  هذه  التالية:    ابملبادئ  املتعلقةمقارنة ابحملاور    وجه  أحسنمتارس 

واليت  هلما  Tقيمة اختبار هحتوهذا ما أوض  جدا ةمنخفض بدرجةاملشاركة واليت كانت  ،كادميية االستقاللية واحلرية األ
تتمتع هبم الكليات حمل   النوعني من املبادئ  نهذيإىل أن  وهذا يرجع    ،(-3,52(، )-10,38)  قدرت على التوايل بـ

 الدراسة ولكن ابستقاللية ومشاركة حمدودة وذلك تبعا للنظام التعليم العايل املعتمد. 
كليات حمل البادئ حوكمة اجلامعات متوسط يف  مستوى تطبيق م  :نأأي    01الفرضية    قبولوعليه يتم  

   ".الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا
اآلراء حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات    فاملتعلقة ابختال  03و  02  الفرضيتنياختبار    2.1.3

 : كليات حمل الدراسةاليف 
ول تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف كليات اختالف اآلراء ح  سيتم اختبار الفرضتني املتعلقتني مبستوى

يعزى ملتغري اجلامعة، وكذا مبتغري املناصب اإلدارية والبيداغوجية  حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا  
 والعلمية.  

اآلراء حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات    فاملتعلقة ابختال  02اختبار الفرضية    1.2.1.3
 ت حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة: يف الكليا

بني آراء  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية " :يما يلعلى  02الفرضية لقد نصت 
الكليات حمل   اجلامعات يف  مبادئ حوكمة  تطبيق  مستوى  التدريس حول  هيئة  متغري  أعضاء  إىل  تعزى  الدراسة 

كما هو موضح يف اجلدول  Leveneجتانس التباين ر املالئم البد من حساب .  وقبل حتديد نوع االختبا" اجلامعة
 . (44.04) رقم

 
 ويعترب شرطا أساسيا من شروط استخدام التباين األحادي .ANOVA ، مة االحتمالية الختبار ت عندما تفوق القيبشرط التجانس اليت يث فان حتقق Levene هنا   %5 عند

   Kruskal Wallis   وهو اختبار الالمعلمية يتم اللجوء اىل اختبارات  يتحقق الشرطلتحديد الفروق، ان مل  ANOVA يتم استخدام اختبار 

 لتجانس التباين    Leveneاختبار: (44.04) جدول رقم

 الداللة املعنوية اجملموعات درجة احلرية خارج  درجة احلرية بني اجملموعات  leveneاختبار
1.863 9 468 0.055 

 . 05انظر امللحق رقم ، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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 لمما يد،  %5  يساويعند مستوى معنوية    1.863أن قيمة التباين كانت    (44.04)نالحظ من اجلدول رقم  
االعتماد على حتليل التباين    نال ميك هذه الفرضية    الختبارغري متحقق بني اجملموعات وابلتايل    التباينن جتانس  أعلى  
ويتم قبول الفرضية إذا كانت قيمة االختبار عند مستوى داللة  Kruskal Wallis   منا نستخدم اختبار إدي و األحا
 . ( 45.04) كما هو موضح يف اجلدول رقم  وذلك  0.05أقل 

تطبيق مبادئ   ىإلجاابت األساتذة فيما خيص مستو   chi-squareقيمة  أن    (45.04)حظ من اجلدول رقم  نال
وجود فروق ذات داللة  يدل على مما   0.05عند مستوى داللة أقل من   21.249حوكمة اجلامعات يف كلياهتم قدر بـ 

 عزى إىل متغري اجلامعة. ت يف كليات حمل الدراسة إحصائية حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات

بني آراء أعضاء    0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :  02وعليه يتم قبول الفرضية  
 هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة. 

ت وإىل أي جامعة تعود وابألخص ألي كلية سوف نقوم إال أننا من أجل معرفة مصدر الفروق يف اإلجااب
 . ( 46.04) اجلدول رقم هما يوضح  وهو Mann Whitney اب اختبارحبس

 

للفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى     Kruskal Wallisاختبار  : (45.04) رقـــمجــدول 
 تعزى إىل متغي اجلامعة   يف الكليات حمل الدراسة امعاتتطبيق مبادئ حوكمة اجل

 القرار مستوى الداللة  درجة احلرية  chi-squareقيمة احملور 

 0.012 9 21.249 مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة 
دالة )توجد فروق ذات 

 داللة( 
 .05انظر امللحق رقم   ،SPSS 23املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
283 

أنه يوجد مصدر الفروق بني كل ثنائية من اجلامعات، كما أن هناك    (46.04)  نالحظ من خالل اجلدول رقم
 هلا مصدر فروق، لذا قمست نتائج هذا االختبار إىل جزئني ومها:   دوجبعض اجلامعات ال ي
حتصلنا على    ،0.05  وعند مستوى داللة أقل من  Mann Whitney  بناءا على قيمة اختبار  اجلزء األول:

 الفروق حىت وإن كانت ثنائية واحدة.ثنائيات تثبت مصدر 
ع إىل الثنائيات )جامعة قاملة، جامعة بسكرة( و)جامعة  يوجد مصدر فروق يف ممارسة مبادئ حوكمة اجلامعات يرج  -

عرب  ما  وهذا  البواقي(،  أم  قاملة، جامعة  و)جامعة  قسنطينة(  قدرت   تقاملة، جامعة  واليت  الداللة  مستوايت  عنه 
منها أن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )جامعة قاملة، جامعة    ظعلى التوايل، وما يالح  0.007،  0.002،  0.048بـ:
 كرة( أي أن مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يكون هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى. بس
، جامعة أم البواقي(  1يوجد مصدر فروق يف ممارسة مبادئ حوكمة اجلامعات يرجع إىل الثنائية )جامعة سطيف  -

 . 0.041عنه مبستوى داللة قدر بـ:  توهذا ما عرب 

ادئ حوكمة اجلامعات يرجع إىل الثنائية )جامعة عنابة، جامعة أم البواقي( وهذا  يوجد مصدر فروق يف ممارسة مب -
 . 0.021عنه مبستوى داللة قدر بـ:  تما عرب 

يرجع إىل الثنائيات )جامعة بسكرة، جامعة قاملة( و)جامعة    يوجد مصدر فروق يف ممارسة مبادئ حوكمة اجلامعات  -
 ل ضفن األأ  إىلعلى التوايل    0.021،0.048وايت داللة واليت قدرت بـ:  عنه مبست  تبسكرة، جامعة تبسة( وهذا ما عرب 

لتحديد مصدر الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة   مصفوفة  : (46.04) رقـــمجــدول 
 Mann Whitneyاختبار   اجلامعة حسب اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي

 
جامعة  

ماي 08
1945  
 قاملة

جامعة  
فرحات  
عباس  
 1سطيف

جامعة  
ابجي خمتار 

 عنابة 

جامعة  
حممد 
خيضر 
 بسكرة 

املركز عبد  
احلفيظ  

بوالصوف  
 ميلة

جامعة  
العريب  
التبسي  
 تبسة، 

جامعة عبد  
احلميد  
مهري 
 2قسنطينة

جامعة  
العريب بن  
مهيدي أم 

 البواقي

جامعة  
أوت   20

1955  

 سكيكدة 

جامعة  
احلاج 
خلضر 
 ابتنة

 - - 0.007 0.002 - - 0.048 - - - قاملة 1945ماي  08جامعة 

 - - 0.041 - - - - - - - 1جامعة فرحات عباس سطيف 

 - - 0.021 - - - - - - - جامعة ابجي خمتار عنابة

 - - - - 0.021 - - - - 0.048 جامعة حممد خيضر بسكرة

 - - - - - - - - - - احلفيظ بوالصوف ميلةاملركز عبد 

 0.039  0.009 0.001 - - 0.021 - - - جامعة العريب التبسي تبسة، 

جامعة عبد احلميد مهري  
 - - - - 0.001 - - - - 0.002 2قسنطينة

 - - - - 0.009 - - 0.021 0.041 0.007 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 - - - - - - - - - - ة سكيكد  1955أوت  20جامعة 

 - - - - 0.039 - - - - - خلضر ابتنةجامعة احلاج 

 . 06انظر امللحق رقم ، SPSS 23 من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجاتاملصدر: 
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 )جامعة بسكرة، جامعة قاملة(. يف ممارسة احلوكمة تعود للثنائية

حوكمة اجلامعات يرجع إىل الثنائيات )جامعة تبسة، جامعة بسكرة( و)جامعة  يوجد مصدر فروق يف ممارسة مبادئ    -
البواقي( و)جامعة تبسة، جامعة ابتنة(، وهذا ما عرب تبسة، جامعة قسنطينة( و)جامعة تب أم  عنه    تسة، جامعة 

منها أن أعلى نسبة   ظعلى التوايل، وما يالح  0.039،  0.009،  0.001،  0.021مستوايت الداللة واليت قدرت بـ:  
هبا أفضل  داللة تعود لثنائية )جامعة تبسة، جامعة ابتنة(، أي أن مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يكون  

 مقارنة ابلثنائيات األخرى
قاملة(    - قسنطينة، جامعة  )جامعة  الثنائيات  إىل  يرجع  اجلامعات  مبادئ حوكمة  ممارسة  فروق يف  يوجد مصدر 

ن  أ إىلعلى التوايل  0.001،0.002عنه مبستوايت داللة قدرت بـ:  تجامعة تبسة( وهذا ما عرب و)جامعة قسنطينة، 
 )جامعة قسنطينة، جامعة قاملة(.  كمة تعود للثنائيةو ح مبادئ ل يف ممارسةضفاأل
البواقي، جامعة    - أم  الثنائيات )جامعة  اجلامعات يرجع إىل  قاملة( يوجد مصدر فروق يف ممارسة مبادئ حوكمة 

( و)جامعة أم البواقي، جامعة عنابة(، و)جامعة أم البواقي، جامعة تبسة(، 1و)جامعة أم البواقي، جامعة سطيف
منها    ظعلى التوايل وما يالح 0.009،0.021،0.041 ، 0.007عنه مستوايت الداللة واليت قدرت بـ:    ترب وهذا ما ع

( أي أن مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة يكون 1، جامعة سطيفأن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )جامعة أم البواقي
 هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى.

ادئ حوكمة اجلامعات يرجع إىل الثنائية )جامعة ابتنة، جامعة تبسة( وهذا ما  يوجد مصدر فروق يف ممارسة مب  -
 . 0.039عنه مبستوى داللة قدر بـ:  تعرب 

ترجع إىل )جامعة قاملة، جامعة بسكرة(  ن أفضل توليفة لتطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات  إف   قبناء على ما سب
 . 0.048 قدر بـ: عنه مستوى الداللة توهو ما عرب 

ا اختبار  لثاين:اجلزء  قيمة  على  من  Mann Whitney  بناء  أقل  داللة  مستوى  أن   ،0.05  وعند  نالحظ 
يندرج امسهم ضمن أي ثنائية لتوضيح مصدر الفروق يف اجلامعات،  اجلامعتني سكيكدة، واملركز اجلامعي ميلة، مل  

 اجلامعات حديثة النشأة والقدمية.  وقد يرجع ذلك إىل طبيعة الرتكيبة اليت ختتلف بني اجلامعة واملركز اجلامعي وبني
اآلراء حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات    فاملتعلقة ابختال  03اختبار الفرضية    2.2.1.3

 :  املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلميةيف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل 
بني آراء أعضاء  0.05د مستوى معنوية توجد فروق ذات داللة إحصائية عن " :يما يلعلى  03 تنص هذه الفرضية

هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغري املناصب  
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اختبار   على  االعتماد  سيتم  سوف  الفرضية  هذه  والختبار  والعلمية".  والبيداغوجية  لعينتني    T-Testاإلدارية 
 (. 47.04)  كما هو موضح يف اجلدول رقم  %5ند مستوى داللة ع Tية إذا كانت قيمة مستقيلتني، ويتم قبول الفرض

للفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة   T-Testاختبار  (:47.04) رقـــمجــدول 
 ة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمي

 املتغي
تويل منصب  

 إداري 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف  
 Tقيمة  املعياري 

مستوى 
 القرار الداللة 

 مبادئ احلوكمةمستوى تطبيق 
 0,53 3,08 نعم

1,57 0,115 
غي دالة )ال توجد فروق  

 0,48 3,00 ال ذات داللة إحصائية(

 .05انظر امللحق رقم  ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة   دأنه ال توج  (47.04)نالحظ من اجلدول رقم  
ه د، وهو أيضا ما تؤكيف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغري املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية  اجلامعات

 مما يدل على أهنا غري دالة.   0.05وهو أكرب من   0.115ـ بة قدر عند مستوى دالل 1.57واليت قدرت بـ Tقيمة 
توجد فروق ذات :  اليت تنص على أنه  03وعليه من خالل النتائج املتوصل إليها يتم رفض الفرضية  

بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة    0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية  
والبيداغوجية والعلمية، وقبول الفرضية ت حمل الدراسة تعزى إىل متغي املناصب اإلدارية  اجلامعات يف الكليا

 البديلة هلا.
  جبودة خمرجات التعليم العايل:  :اختبار الفرضيات املتعلقة ابملتغي الوسيط  3.2

ة من وجهة نظر سنقوم كمرحلة أوىل ابختبار فرضية مستوى جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات املختار 
فيما بعد اختبار فرضية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى جودة  أعضاء هيئة التدريس هبا، مث  

 خمرجات التعليم العايل تعزى إىل متغري اجلامعة. 
 مبستوى جودة خمرجات التعليم العايل: ة: املتعلق04اختبار الفرضية  1.2.3

  :يالعايل وتنص هذه الفرضية على ما يلتغري الوسيط جودة خمرجات التعليم  سيتم اختبار الفرضية املتعلقة ابمل
" مستوى جودة خمرجات التعليم العايل متوسط يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

االحنراف املعياري،  والختبار هذه الفرضية مت االعتماد على املتوسط احلسايب ومقارنته مع املتوسط الفرضي، وكذا  
 . ( 48.04) كما هو مبني يف اجلدول رقم  %5عند مستوى الداللة  تاحصائية ستيودنوأيضا استخدام 
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 اختبار الفرضية املتعلقة مبستوى جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة  : (48.04) رقـــمجــدول 

 احملاور
 لتعليم العايل اجتاه اآلراء حول مستوى جودة خمرجات ا

 القرار T Sig االحنراف املعياري  احلسايباملتوسط 

 دالة )منخفضة جدا(  0,000 4.63- 0.71 2.84 جودة الطالب اجلامعي  01

 دالة )منخفضة(  0.048 1.98- 0.59 2.94 جودة أعضاء هيئة التدريس  02

 ( دالة )منخفضة جدا 0,011 2.55- 0.67 2.92 جودة الربامج التعليمية  03

 دالة )متوسطة(  0,454 0.75 0.62 3.02 العلمي جودة البحث  04

 دالة )منخفضة(  0,029 2.18- 0.53 2.94 مستوى جودة خمرجات التعليم العايل  05
 .05انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

قدر بـ    احلسايباملتوسط  و   ،(0.53)  اف املعياري قدر بـاالحنر   أن   جند   ( 48.04)  من خالل نتائج اجلدول رقم
حمل  كليات اليف   جودة خمرجات التعليم العايلن مستوى أ ى مما يدل عل  (03)املتوسط الفرضي  أقل من وهو( 2.94)

  وهذا ما تؤكده  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العاملني هبا منخفضة للمحور ككل  بدرجة    الدراسة كانت
مبستوى داللة    (0.05)ومستوى اخلطأ   (477)وهي دالة عند درجات احلرية   (-2.18)  املقدرة بـو " احملسوبة  T قيمة "
وقد يرجع ذلك إىل مستوى معايري التعليم العايل اليت يتم االعتماد عليها يف اجلامعات. وبشيء من  ، (0.029)قدره 

التعليمية كانت بدرجة منخفضة جدا معرب عنها بقيم  التفصيل جند أن حماور جودة الطالب اجلامعي وجودة الربامج 
T    التدريس كانت بدرجة منخفضة حيث قدرت قيمةأعضاء هيئة    جودة  أما حمور.  ( 2.55-(، )4.63-)على التوايل  

Tأن مستوى جودة    يولكن هذا ال يلغ(  1.98-)  بـ تقييمه متوسط وعليه نستنتج  العلمي كان  البحث  أن جودة 
 ايل يف كليات حمل الدراسة كان منخفضا يف جممل أبعاده. خمرجات التعليم الع

جات التعليم العايل متوسط يف الكليات مستوى جودة خمر املتضمنة أن:    04وعليه يتم رفض الفرضية  
 حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".  

التعليم العايل يف اآلراء حول مستوى جودة خمر   فاملتعلقة ابختال  05اختبار الفرضية    2.2.3 جات 
 الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة: 

بني آراء أعضاء   0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    دتوج  "  على أنه:الفرضية    تنص هذه
حتديد  هيئة التدريس حول جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغري اجلامعة ". وقبل  

 . ( 4.049) كما هو موضح يف اجلدول رقم   Leveneجتانس التباين  نوع االختبار املالئم البد من حساب 

 

 
 ويعترب شرطا أساسيا من شروط استخدام التباين األحادي .ANOVA ، ما تفوق القيمة االحتمالية الختبار ت عندبشرط التجانس اليت يث فان حتقق Levene  هنا    %5 دعن

   Kruskal Wallisة الالمعلمييتم اللجوء اىل اختبارات  يتحقق الشرطلتحديد الفروق، ان مل  ANOVA استخدام اختبار يتم 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
287 

 لمما يد ،%5من  أكربعند مستوى معنوية  1.863أن قيمة التباين كانت  (49.04)نالحظ من اجلدول رقم 
تبار التباين  الفرضية سيتم االعتماد على اخهذه    الختبارمتحقق بني اجملموعات وابلتايل    التباينن جتانس  أعلى  

على   ل، وهذا ما يد%5عند مستوى داللة أقل من    Fحيث يتم قبول الفرضية إذا كانت قيمة    ANOVAاألحادي  
من    عند مستوى داللة أكرب  Fاجتاه الفروق، أما إذا كانت قيمة    ةوجود فروق وابلتايل البد من اختبار بعدي ملعرف

 رفض الفرضية.  فروق ذات داللة وابلتايل يتم دمعاهنا ال توج 5%

آراء أعضاء هيئة التدريس حول جودة خمرجات التعليم العايل   للفروق يف ANOVAاختبار   : (50.04) رقـــمجــدول 
 يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة 

 احملور
جمموع 
 املربعات 

درجة  
 احلرية

متوسط  
 Fقيمة  ت املربعا

مستوى 
 القرار الداللة 

مستوى جودة  
ت التعليم  خمرجا

 العايل 

 0,472 9 4.244 بني اجملموعات 

1.650 0,09 

غري دالة   
)التوجد فروق  

 ذات داللة(
 0,286 468 133.783 خارج اجملموعات 

 / 477 138.027 اجملموع 

 .05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

دالة احصائيا كانت غري    العايلجودة خمرجات التعليم  تغري  مل   Fجند أن قيمة    :( 50.04)  رقممن خالل اجلدول   
راء أعضاء أذات داللة إحصائية يف  فروق عدم وجود  يدل على ، مما0.05من  أكربوهو  0.09الداللة  مستوىعند 

 .  متغري اجلامعة جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىلهيئة التدريس حول مستوى 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية   د اليت تنص على أنه: توج 05 الفرضية رفضوعليه يتم 

بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل   0.05
 متغي اجلامعة، وقبول الفرضية البديلة هلا. 

   فرضيات املتعلقة ابملتغي التابع )التنمية املستدامة(:اختبار ال 3.3
سيتم اختبار مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة يف الكليات املختارة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

االستدامة تعزى إىل هبا، مث فيما بعد اختبار هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى توجه اجلامعات حنو  
 ري اجلامعة. متغ

 

 لتجانس التباين  Leveneاختبار:  (49.04) جدول رقم

 الداللة املعنوية درجة احلرية خارج اجملموعات  درجة احلرية بني اجملموعات    Levene اختبار
1.316 9 468 0.226 

 .05انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثصدر: امل
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 املتعلقة مبستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة يف الكليات حمل الدراسة: 06اختبار الفرضية  1.3.3
" مستوى توجه   :يعلى ما يل  06سيتم اختبار الفرضية املتعلقة ابملتغري التابع )التنمية املستدامة( وتنص هذه الفرضية  

ل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. " والختبار هذه  االستدامة متوسط يف الكليات حماجلامعات حنو  
الفرضية مت االعتماد على املتوسط احلسايب وذلك مبقارنته مع املتوسط الفرضي، وكذا االحنراف املعياري، واحصائية  

 . (51.04)، كما هو مبني يف اجلدول رقم %5عند مستوى الداللة  تستيودن
   اختبار الفرضية املتعلقة مبستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة يف الكليات حمل الدراسة : (51.04) رقـــمجــدول 

 توجه اجلامعات حنو االستدامة اجتاه اآلراء حول مستوى  احملاور 
 القرار T Sig االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

 دالة )عالية جدا(  0,005 2.89 0.75 3.09 البعد االقتصادي 01
 دالة )منخفضة جدا( 0.000 11.00- 0.65 2.67 بعد االجتماعي  ال 02
 دالة )منخفضة جدا( 0,000 22.21- 0.69 2.29 البعد البيئي  03
 دالة )منخفضة جدا( 0,000 12.57- 0.69 2.60 البعد التكنولوجي  04
 دالة )منخفضة جدا(  0,000 15.62- 0.56 2.59 مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة 05

 .05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

(  2.59)قدر بـ    احلسايباملتوسط  و   ،( 0.56)  االحنراف املعياري قدر بـ  أن   جند  (51.04) من نتائج اجلدول رقم

الفرضي    أقل من  وهو اجلامعات حنو االستدامة  أن مما يدل على  ،  (03)املتوسط  الكليات حمل    مستوى توجه  يف 
 اليت قدرت بـ   Tوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وهو ما أوضحته قيمة    الدراسة كان بدرجة منخفضة جدا من

عند  (  - 15.62) دالة  حماور ،  0.000وهي  أن  جند  التفصيل  من  والبعد   وبشيء  البيئي  والبعد  االجتماعي  البعد 
عرب  وهو ما  منخفضة جدا  قيمة    تالتكنولوجي كانت  بـ  Tعنها  التوايل  ،  (12.57-)،  (22.21-(، )11.00-)على 

ويعود سبب ذلك إىل    (2.89)بـ  Tاالستثناء الوحيد كان يف البعد االقتصادي كان بدرجة عالية جدا وقدرت قيمة  
توجه اجلامعات وابألخص الكليات حمل الدراسة إىل تطبيق وممارسة هذا البعد عن طريق عقد امللتقيات اليت هتتم 

نقاش حول املستجدات العاملية وكل ماله عالقة ابالقتصاد ضا عقد العديد من احلوارات العلمية الشهرية للبه، وأي
 الوطين . 

مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة اليت تنص على أن    06يتم رفض الفرضية    قبناء على ما سب
 متوسط يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.
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اآلراء حول مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة يف   فاملتعلقة ابختال  07اختبار الفرضية    2.3.3
 الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة: 

بني آراء أعضاء هيئة   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    "  تنص هذه الفرضية على: 
الكليات اجلامعات حنو االستدامة يف  الدراسة تعزى    التدريس حول مستوى توجه  اجلامعة". وقبل حمل  إىل متغري 

 . ( 4.052) كما هو موضح يف اجلدول رقم  Leveneجتانس التباين  حتديد نوع االختبار املالئم البد من حساب 

  ل مما يد،   %5من أقل عند مستوى معنوية  2.232أن قيمة التباين كانت  (52.04)نالحظ من اجلدول رقم 
االعتماد على حتليل التباين    نال ميك هذه الفرضية    الختبارمتحقق بني اجملموعات وابلتايل    غري  التباينن جتانس  أعلى  

 ويتم قبوهلا إذا كانت قيمة االختبار   07رقم    الختبار الفرضية  Kruskal Wallis منا سوف نستخدم اختبارإاألحادي و 
 (. 53.04) كما هو موضح يف اجلدول رقم  ،0.05عند مستوى داللة أقل من 

 توجه  إلجاابت األساتذة فيما خيص مبستوى  chi-squareقيمة  أن    (53.04)اجلدول رقم    خالل  نالحظ من
  وجود فروق ذات  مما يدل على  0.05عند مستوى داللة أقل من    51.838اجلامعات حنو االستدامة يف كلياهتم قدر بـ  

 مستوى توجه اجلامعات حنو االستدامة تعزى إىل متغري اجلامعة. إحصائية حول  داللة
أنه  اليت تنص  07يتم قبول الفرضية    قوبناء على ما سب توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   على 

امعات حنو االستدامة يف الكليات بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى توجه اجل  0.05مستوى معنوية  
 حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة. 

 
 ويعترب شرطا أساسيا من شروط استخدام التباين األحادي .ANOVA ، ما تفوق القيمة االحتمالية الختبار ت عندبشرط التجانس اليت يث فان حتقق Levene هنا   %5 عند

 Kruskal Wallisة الالمعلمييتم اللجوء اىل اختبارات  يتحقق الشرطلتحديد الفروق، ان مل  ANOVA يتم استخدام اختبار 

 لتجانس التباين   Leveneاختبار : (52.04) جدول رقم

 املعنويةالداللة  درجة احلرية خارج اجملموعات  درجة احلرية بني اجملموعات  Leveneاختبار
2.232 9 468 0.019 

 .05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

توجه  اء هيئة التدريس حول مستوى للفروق يف أراء أعض   Kruskal Wallisاختبار  : (53.04) رقـــمجــدول 
 اجلامعات حنو االستدامة يف الكليات حمل الدراسة 

 القرار مستوى الداللة  درجة احلرية  chi-squareقيمة احملور

 0.000 9 51.838 توجه اجلامعات حنو االستدامةمستوى 
دالة )توجد فروق  

 ذات داللة( 
 .05انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات
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اختب  الفروق يف اإلجاابت وإىل أي جامعة يعود سوف نقوم حبساب  أننا من أجل معرفة مصدر   ارإال 

Mann Whitney  (54.04)  اجلدول رقم هوهو ما يوضح.       

وعند مستوى داللة    Mann Whitney  أنه بناءا على قيمة اختبار  (54.04)  نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 ثنائيات تثبت مصدر الفروق حىت وإن كانت ثنائية واحدة.حتصلنا على  ،0.05 أقل من

( و)جامعة 1االستدامة يرجع إىل الثنائيات )جامعة قاملة، جامعة سطيفيوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعة حنو    -
نة(، قاملة، جامعة عنابة( و)جامعة قاملة، جامعة بسكرة( و)جامعة قاملة، جامعة قسنطينة(، و)جامعة قاملة، جامعة ابت

 ظالتوايل وما يالحعلى    0.023، 0.001، 0.01، 0.03،  0.002 عنه مستوايت الداللة واليت قدرت بـ:  توهذا ما عرب 
منها أن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )جامعة قاملة، جامعة عنابة(، أي أن مستوى التوجه حنو االستدامة يكون هبا  

 أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى. 
  )جامعة  و، جامعة قاملة( 1يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعة حنو االستدامة يرجع إىل الثنائية )جامعة سطيف -

  ت ، سكيكدة(، وهذا ما عرب 1، جامعة قسنطينة( و )جامعة سطيف1)جامعة سطيفو، جامعة عنابة(  1سطيف
منها أن أعلى نسبة    ظتوايل، وما يالحعلى ال  0.035،  0.000،  0.000،  0.002  عنه مستوايت الداللة واليت قدرت بـ:

  توجه اجلامعات حنو االستدامة لتحديد مصدر الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى    مصفوفة  : (54.04) رقـــمجــدول  
 Mann Whitneyاختبار   يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغي اجلامعة حسب

 
عة  جام
ماي 08

1945  
 قاملة

جامعة  
فرحات  
عباس  
 1سطيف

جامعة  
ابجي خمتار 

 عنابة 

جامعة  
حممد 
خيضر 
 بسكرة 

املركز عبد  
احلفيظ  

بوالصوف  
 ميلة

جامعة  
العريب  
التبسي  
 تبسة، 

جامعة عبد  
احلميد  
مهري 
 2قسنطينة

جامعة  
العريب بن  
مهيدي أم 

 البواقي

جامعة  
أوت   20

1955  

 سكيكدة 

جامعة  
احلاج 
خلضر 
 ابتنة

 0.023 - - 0.001 - - 0.01 0.03 0.002 - قاملة 1945ماي 08جامعة 

 - 0.035 - 0.000 - - - 0.000 - 0.002 1سطيف جامعة فرحات عباس 

 - - 0.021 - - - - - - - جامعة ابجي خمتار عنابة

 0.001 - 0.033 - - 0.017- 0.001 - 0.000 0.03 جامعة حممد خيضر بسكرة

بوالصوف   املركز عبد احلفيظ
 - - - 0.004 - - - 0.017 - - ميلة

 - - - 0.013 - - - - - - جامعة العريب التبسي تبسة، 

جامعة عبد احلميد مهري  
 0.000 - 0.007 - 0.013 0.004 0.000 - 0.000 0.001 2قسنطينة

جامعة العريب بن مهيدي أم 
 - - - 0.007 - - - 0.033 - - البواقي

  1955أوت  20جامعة 
 0.04 - - - - - 0.021 - 0.035 - يكدة سك

 - 0.04 - 0.000 - - - 0.001 - 0.023 جامعة احلاج خلضر ابتنة

 . 07امللحق رقم أنظر ، SPSS 23 إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات مناملصدر: 
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لثنائية )جامعة سطيف التوجه حنو1داللة تعود  االستدامة يكون هبا أفضل مقارنة    ، سكيكدة(، أي أن مستوى 
 ابلثنائيات األخرى.

يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعة حنو االستدامة يرجع إىل الثنائيات )جامعة عنابة، جامعة قاملة( و)جامعة    -
( و)جامعة عنابة، جامعة بسكرة( و)جامعة عنابة، املركز اجلامعي ميلة(، و)جامعة عنابة، 1، جامعة سطيفعنابة
البواقي( و)جامعة عنابة، جامعة ابتنة(، وهذا ما عرب جامع أم  بـ:   تة  واليت قدرت  الداللة  ،  0.03  عنه مستوايت 

منها أن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )جامعة   ظعلى التوايل، وما يالح  0.001،  0.033،  0.017،  0.001،  0.000
 يكون هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى. عنابة، جامعة أم البواقي(، أي أن مستوى التوجه حنو االستدامة

يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يرجع إىل الثنائيات )جامعة بسكرة، جامعة قاملة( و)جامعة    -
عنه   تعة عنابة( و)جامعة بسكرة، جامعة قسنطينة( و)جامعة بسكرة، جامعة سكيكدة( وهذا ما عرب بسكرة، جام

منها أن أعلى نسبة داللة تعود  ظوما يالح ،على التوايل  0.021، 0.000، 0.001، 0.01رت بـ: مبستوايت داللة قد
االستدامة التوجه حنو  مستوى  أن  أي  قاملة(،  بسكرة، جامعة  )جامعة  ابلثنائيات   لثنائية  مقارنة  أفضل  هبا  يكون 

 األخرى.

ئيات )املركز اجلامعي ميلة، جامعة عنابة(  يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يرجع إىل الثنا  -
  ، على التوايل   0.004  ،0.017عنه مبستوايت داللة قدرت بـ:    تو)املركز اجلامعي ميلة، جامعة قسنطينة( وهذا ما عرب 

منها أن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )املركز اجلامعي ميلة، جامعة عنابة(، أي أن مستوى التوجه حنو   ظوما يالح
 دامة يكون هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى. االست

يرجع إىل الثنائيات )جامعة تبسة، جامعة قسنطينة( معرب  يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعات حنو االستدامة    -
 . 0.013عنها مبستوى داللة قدر بـ: 

ينة، جامعة قاملة( و)جامعة يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يرجع إىل الثنائيات )جامعة قسنط  -
ة، املركز اجلامعي ميلة( و)جامعة  (و )جامعة قسنطينة، جامعة بسكرة( و)جامعة قسنطين1قسنطينة، جامعة سطيف  

 ت قسنطينة، جامعة تبسة( و)جامعة قسنطينة، جامعة أم البواقي( و)جامعة قسنطينة، جامعة ابتنة(، وهذا ما عرب 
  ظ وما يالح  ،على التوايل   0.000،  0.007،  0.013،  0.004،  0.000،  0.000،  0.001عنه مبستوايت داللة قدرت بـ:

منها أن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )جامعة قسنطينة، جامعة تبسة(، أي أن مستوى التوجه حنو االستدامة يكون 
 هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى. 
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اجلامعات حنو االستدامة    - البواقي، جامعة عنابة(  يوجد مصدر فروق يف توجه  أم  الثنائيات )جامعة  يرجع إىل 
على     0.007،  0.033عنه مستوايت الداللة واليت قدرت بـ:    تو)جامعة أم البواقي، جامعة قسنطينة( وهذا ما عرب 

)ج  ظالتوايل، وما يالح لثنائية  البواقي، جامعة عنابة(، أي أن يف توجه منها أن أعلى نسبة داللة تعود  أم  امعة 
 جلامعات حنو االستدامة يكون هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى.ا

(  1يوجد مصدر فروق يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يرجع إىل الثنائيات )جامعة سكيكدة، جامعةسطيف  -
عنه مستوايت الداللة واليت    ت(، وهذا ما عرب ةتن)جامعة سكيكدة، جامعة اب  وو)جامعة سكيكدة، جامعة بسكرة(  

منها أن أعلى نسبة داللة تعود لثنائية )جامعة سكيكدة،   ظعلى التوايل، وما يالح  0.04،  0.021،  0.035درت بـ:  ق
 (، أي أن يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يكون هبا أفضل مقارنة ابلثنائيات األخرى.ةجامعة ابتن

يات )جامعة ابتنة، جامعة قاملة( و)جامعة  يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يرجع إىل الثنائيوجد مصدر فروق    -
عنه   ت)جامعة ابتنة، جامعة قسنطينة( و)جامعة ابتنة، جامعة سكيكدة(، وهذا ما عرب   وابتنة، جامعة عنابة(  

منها أن أعلى نسبة داللة    ظالتوايل، وما يالحعلى    0.04،  0.000،  0.001،  0.023مستوايت الداللة واليت قدرت بـ:  
امعة ابتنة، جامعة سكيكدة(، أي أن يف توجه اجلامعات حنو االستدامة يكون هبا أفضل مقارنة تعود لثنائية )ج

 ابلثنائيات األخرى.
امعة  جند أن أفضل ثنائية لتوجه اجلامعات حنو االستدامة تعود إىل )جامعة ابتنة، ج قوعليه بناء على ما سب

 . 0.04عنه مبستوى داللة قدر بـ بقيمة  تسكيكدة(، وهو ما عرب 
 املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل:  08اختبار الفرضية  3.4

يتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل من خالل نص 
ابلكليات    ت التعليم العايل يف اجلزائرجودة خمرجاعلى    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    : "08الفرضية رقم  

 ىل الفرضيات التالية: حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا"، تتفرع إ
الطالب اجلامعي يف اجلزائر ابلكليات حمل جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    1-08الفرضية  

 ا". الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هب
ئر ابلكليات  أعضاء هيئة التدريس يف اجلزاجودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    2-08الفرضية  

 حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 
البحث العلمي يف اجلزائر ابلكليات حمل جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    3-08الفرضية  

 راسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". الد
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ـــــــية   الربامج التعليمية يف اجلزائر ابلكليات حمل  جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ   4-08الفرضــــ
 الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.

 املرحلة االوىل، وكذا االحندار والختبار هذه الفرضيات سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط يف
نية. لذا سنقوم أوال ابختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات على كل مكون من مكوانت جودة املتعدد يف املرحلة الثا

 العايل جمتمعة.  مخمرجات التعليم العايل بشكل منفصل، ليتم فيما بعد اختبار أثرها على جودة خمرجات التعلي
 الطالب اجلامعي: املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة  1-08 اختبار الفرضية 1.4 .3

اجلامعات   مبادئ حوكمة  أثر  اختبار  العنصر  هذا  من خالل  الطالب )سيتم  على جودة  مستقل(  متغري 
جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    : "1-08متغري وسيط( من خالل نص الفرضية  )اجلامعي  
ر أعضاء هيئة التدريس هبا"، والختبار هذه الفرضية اجلامعي يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظالطالب  

 سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط مث أسلوب االحندار املتعدد. 
 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  3.1.1.4

أث اختبار  العنصر  اجلامعات  سيتم من خالل هذا  متغري مستقل( جمتمعة على جودة  )ر مبادئ حوكمة 
، وكذا  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري وسيط( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)الطالب اجلامعي  

أيضا ملعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة من أجل احلكم على ا Fمعامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة 
 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 

 البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة الطالب اجلامعي  االحنداراختبار  نتائج : (55.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية   0,03 2,108 - 0,164  0,346 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 15.45 0,578 0,053 0,826 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 التفسيية للنموذج القوة  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F      238.749 قيمة
R ) 0,334 

 0,578 (  R) املتعددمعامل االرتباط  sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
294 

مبادئ حوكمة اجلامعات وجودة الطالب   اخلطي البسيط الذي يربط بنيمعادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  ومعامل  ( 2R) يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بقيمة    على معنوية النموذج  اجلامعي نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد

وهي   (238.749)قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإلأن    (55.04)رقم    تائج اجلدولتُبني ِّ ن:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

( على  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطأتثري معنوي على املتغري  
 . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لجلامعي(، وهذا ما يدجودة الطالب ا) الوسيطاملتغري 

أي أن النسبة  (،.3340) بـواليت قدرت (  2R)معامل التحديد حساب قيمة   : عن طريقللنموذجالقوة التفسيية  -
املتغري  التباين يفتوضح أن  (  %33.4)املئوية   اجلامعي)  الوسيط   الطالب  املستقل  يعرب عنه(  جودة  مبادئ )   املتغري 

ر جن يف النموذج  ترجع  (%66.6املتبقية )(، والنسبة  حوكمة اجلامعات  عنه أيضا   وهذا ما تعرب  إىل عوامل أخرى مل تُدن
   .(0,03)عند مستوى داللة  (2.108) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ  Tقيمة 

موجبة  عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.578)" الذي قدرت قيمته بـ  R" عامل االرتباطمب   يف يتعلقأما  
  الوسيط.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل ا جدقوية و 
املوضحة يف اجلدول أعاله ملبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة واليت    " T"قيمة  أثبتت    :املستقلة  تمعنوية املتغيا  -

ملبادئ حوكمة اجلامعات    وقوي جدا إجيايب  عن وجود أتثري    (0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (15.45)قدرت بـ  
قيمة  على  جمتمعة   اجلامعي، فحسب  الطالب  املستقل    "B" املعامالتجودة  املتغري  بوحدة واحدة يف  التغري  فإن 

 . (جودة الطالب اجلامعي )سيط يف املتغري الو  (0.826)يقابله تغري بـ  (مبادئ حوكمة اجلامعات )
وبدرجة قوية جدا على جودة الطالب   ومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة تؤثر إجيااب

لدراسة، ويعود ذلك إىل مبادئ حوكمة اجلامعات واملتمثلة يف: الشفافية واالفصاح،  حمل ايف اجلزائر ابلكليات  اجلامعي  
املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال اليت تلعب دورا مهما يف    املساءلة والرقابة اإلدارية،

 .  (%43.3)قدرت بـ  اليت (2R) قيمة هضمان جودة الطالب اجلامعي وهذا ما متثل
 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  3.2.1.4

جل  أمن    وهذا  Bد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري  وهذا من خالل االعتماد على معامل التحدي
من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني   Fعلى قيمة وكذا االعتماد  ، تفسري النموذج
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لة عند  هبدف اختبار معنوية املتغريات املستق  T-Test  تاملتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودن
 (. 56.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم ج، والنتائ%5مستوى الداللة 

وتفسري االحندار    ئجنتا  لتحليل  الطالب  معادلة  وجودة  اجلامعات  مبادئ حوكمة  بني  يربط  الذي  املتعدد 
  عاملوم  ( 2R) يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بقيمة    على معنوية النموذج  اجلامعي نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد

وهي    (64,633)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   ( 56.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة له  مبعىن    ،(0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

( على  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري،  الوسيطأتثري معنوي على املتغري  
 . ياأن النموذج إمجاال مقبول إحصائ على لجودة الطالب اجلامعي(، وهذا ما يد) الوسيطاملتغري 

لنسبة  أي أن ا  (،.4060)  بـ  اليت قدرت(  2R)معامل التحديد    عن طريق حساب قيمة:  للنموذجالقوة التفسيية    -
املتغري  توضح أن  (  %40.6)املئوية   اجلامعي)  الوسيط التباين يف  الطالب  املستقليعرب عنه  (  جودة  مبادئ )   املتغري 

ر جن يف النموذج  ترجع  (%59.4املتبقية )النسبة  أما  (،  حوكمة اجلامعات عنه أيضا    وهذا ما تعرب  إىل عوامل أخرى مل تُدن
   .(0,007)عند مستوى داللة  (2.705) ت بـلباقي العوامل األخرى اليت قدر  Tقيمة 

 املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة الطالب اجلامعي  االحنداراختبار  نتائج : (56.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 عامالتامل  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قويةجدا  0,007 2,705 - 0,160 0,433 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 غري دالة والتؤثر   0,179 1,345 0,070 0,056 0,075 الشفافية واإلفصاح 
 والتؤثر غري دالة   0,516 0,650 0,029 0,045 0,029 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,007 2,727 0,136 0,060 0,164 املشاركة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 9,887 0,442 0,048 0,476 االستقاللية واحلرية األكادميية

 إجيااب وبدرجة قوية  دالة تؤثر  0,054 1,932 0,087 0,054 0,105 الكفاءة وفعالية االتصال 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F 64,633 قيمة
R ) 0,406 

 0,638  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية

 .05انظر امللحق رقم  ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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موجبة ارتباط  عالقة  وجود    دل علىفي  (0.638)بـ    قيمته" الذي قدرت  R" عامل االرتباطمب  أما يف يتعلق
 .الوسيطلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل  جدا قويةو 
        ما يلي:       ت اختبار معنوية النموذجتأثب: املستقلة  تمعنوية املتغيا -
جودة الطالب اجلامعي يف كليات    على  كادميية، املشاركةاالستقاللية واحلرية األ  :وجود داللة إحصائية لتأثري كل من  *

هلما قدرت على "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف،  قوية جداحمل الدراسة إجيااب وبدرجة  
وهو ما يؤكد على  على التوايل،   (70,00)و  (0,000)داللة قدرها  ايتة مبستو الَّ د   مهاكال و ( 2.72و)(  9.88)التوايل بـ 

 جودة الطالب اجلامعي. على  والقوي جداجيايب اال اأتثريمه
جودة الطالب اجلامعي يف الكليات حمل الدراسة  على    وفعالية االتصال  لتأثري الكفاءة داللة إحصائية  أيضا  وجود  و   *

عند مستوى   (1.932)له قدرت بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف،  ةقويإجيااب وبدرجة  
 جودة الطالب اجلامعي. على  والقويجيايب اال اوهو ما يؤكد على أتثريه، (0,054)داللة 

  لشفافية واالفصاح على ا،  املساءلة والرقابة االدارية  :وجود داللة إحصائية لتأثري كل من* كما نالحظ أيضا عدم  
هلما  "  T أن قيمة " نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف جودة الطالب اجلامعي يف الكليات حمل الدراسة،  

على التوايل،   (,5160)و   (0,179)  عند مستوايت قدرت بـة  الَّ د    غري  مها( وكال0.650و)(  1.345)قدرت على التوايل بـ
 جودة الطالب اجلامعي. على  اأتثريمه  على عدموهو ما يؤكد 

  فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل )مبادئ حوكمة اجلامعات:  "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
  (0.105)و(  0.164و )  (0.476)يقابله تغريات بـ  (وفعالية االتصال  ، املشاركة، الكفاءةكادمييةاالستقاللية واحلرية األ

 . ( جودة الطالب اجلامعي)ملتغري الوسيط على التوايل يف ا
جودة الطالب اجلامعي   تؤثر على  املشاركةو كادميية  الستقاللية واحلرية األا  إذا بصفة عامة ميكن القول أن:
جودة الطالب اجلامعي  على    وفعالية االتصال  ، فحني تؤثر الكفاءةقوية جدايف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  

 قوية. الدراسة إجيااب وبدرجة يف الكليات حمل 
قبول   يتم  "1-08الفرضية  وابلتايل  ملبادئ    :  إجيايب  اجلامعاتيوجد أتثي  الطالب جودة  على    حوكمة 

فيما يتعلق   صاجلامعي يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا “. وابألخ
 االتصال. وفعالية  ، الكفاءةكادميية، املشاركة احلرية األ ابالستقاللية و 
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 املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة أعضاء هيئة التدريس:   02-08اختبار الفرضية    2.4  .3
اجلامعات   مبادئ حوكمة  أثر  اختبار  العنصر  هذا  من خالل  الطالب )سيتم  على جودة  مستقل(  متغري 

جودة  على    حوكمة اجلامعاتوجد أتثري إجيايب ملبادئ  ي  : "2-08متغري وسيط( من خالل نص الفرضية  )اجلامعي  
التدريس هبا"، والختبار هذه    حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة  أعضاء هيئة التدريس يف اجلزائر ابلكليات

 الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد. 
 أسلوب االحندار البسيط:  اختبار الفرضية ابستخدام 3.1.2.4

اجلامعات   أثر مبادئ حوكمة  اختبار  العنصر  متغري مستقل( جمتمعة على جودة  )سيتم من خالل هذا 
،  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري وسيط( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)أعضاء هيئة التدريس  

من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة    Fلى قيمة  وكذا معامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا ع 
 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Testأيضا إىل استخدام إحصائية ستودنت 

 البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة أعضاء هيئة التدريس االحنداراختبار  نتائج : (57.04) رقـــمجــدول 

 ستقلة املتغيات امل
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

اختبار 
T.TEST القرار 

املعامالت  
B   

 قيمة اخلطأ املعياري
T 

مستوى 
 الداللة 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,44 - 0,125  0,557 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 19.29 0,663 0,041 0,789 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F      372.428 قيمة
R ) 0,439 

 0,663 (  R) املتعددمعامل االرتباط  sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اخلطي البسيط الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات وجودة أعضاء  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  ( 2R) يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    معنوية النموذج  على  هيئة التدريس نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار تقلة ومعنوية املتغريات املس (R)  االرتباط املتعددعامل وم
وهي   (372.428)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة   أن   (57.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ له  يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطأتثري معنوي على املتغري  

 . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لوهذا ما يد أعضاء هيئة التدريس(،جودة ) الوسيطاملتغري 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
298 

أي أن النسبة    (،.4390)  بـ  اليت قدرت(  2R)ديد  قيمة معامل التح  عن طريق حساب:  للنموذجالقوة التفسيية    -
مبادئ  ) املتغري املستقل يعرب عنه( جودة أعضاء هيئة التدريس) الوسيطالتباين يف املتغري توضح أن ( %43.9) املئوية

ر جن يف النموذج   (%56.1املتبقية )(، والنسبة  حوكمة اجلامعات ضا  وهذا ما تعرب عنه أي  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن
  .( 0,000)عند مستوى داللة  (4.44) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ Tقيمة 

موجبة عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.663)بـ    قيمته" الذي قدرت  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
  الوسيط.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا قوية و 
ملبادئ حوكمة اجلامعات اليت قدرت بـ   املوضحة يف اجلدول أعاله  " T"  قيمةت  تأثب :  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -
وقوي جدا ملبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة إجيايب   أتثريعن وجود    (0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (19.29)

مبادئ )تغري املستقل  فإن التغري بوحدة واحدة يف امل  "B"  املعامالتجودة أعضاء هيئة التدريس، فحسب قيمة  على  
 . (هيئة التدريسجودة أعضاء ) يف املتغري الوسيط  (0.789)يقابله تغري بـ  (حوكمة اجلامعات 

على جودة أعضاء    جدا   قويةن مبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة تؤثر إجيااب وبدرجة  أومنه ميكننا القول  
التالية: الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة اإلدارية، هيئة التدريس يف الكليات حمل الدراسة، ويعود ذلك إىل املبادئ  

ادميية، الكفاءة وفعالية االتصال اليت تلعب دورا مهما يف ضمان جودة أعضاء هيئة  املشاركة، االستقاللية واحلرية األك
 . (%93.4)قدرت بـ اليت ( 2R) قيمة هالتدريس وهذا ما متثل

 ب االحندار املتعدد: اختبار الفرضية ابستخدام أسلو  3.2.2.4
جل  أمن  هذاو  Bوذلك من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري  

من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني   Fعلى قيمة وكذا االعتماد  ، تفسري النموذج
هبدف اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند    T-Test  تإحصائية ستيودن  املتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام

 . ( 58.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم ج. والنتائ%5مستوى الداللة 
 املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة أعضاء هيئة التدريس االحنداراختبار  نتائج : (58.04) رقـــمجــدول 

 ملستقلة املتغيات ا
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 ملعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 ا إجيااب وبدرجة قوية جددالة تؤثر  0,000 3,632 - 0,127 0,460 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 لة والتؤثر غري دا  0,923 0,097 0,005 0,044 0,004 الشفافية واإلفصاح 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 5,017 0,211 0,036 0,178 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 جدا دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,000 3,745 0,178 0,048 0,178 املشاركة 
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 بدرجة قوية جدا دالة تؤثر إجيااب و  0,000 4,671 0,199 0,038 0,178 االستقاللية واحلرية األكادميية
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 6,780 0,291 0,043 0,293 الكفاءة وفعالية االتصال 

 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F  81,111قيمة 

R ) 0,462 

 0,680  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية 

 . 05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات وجودة أعضاء هيئة معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  عامل وم  (2R) ديف معامل التحديوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  على معنوية النموذج التدريس نعتمد 
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد

وهي    (81,111)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   ( 58.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة له  يوجد عل، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ ى األقل ُمتغري ُمف س ِّ

( على  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطأتثري معنوي على املتغري  
 . حصائياأن النموذج إمجاال مقبول إ على لجودة أعضاء هيئة التدريس(، وهذا ما يد) الوسيطاملتغري 

أي أن النسبة    (،.4620)  بـ  اليت قدرت(  2R)معامل التحديد    عن طريق حساب قيمة:  للنموذجالقوة التفسيية    -
مبادئ  ) املتغري املستقل يعرب عنه( جودة أعضاء هيئة التدريس) الوسيطالتباين يف املتغري  توضح أن ( %46.2)املئوية 

ر جن يف النموذج تعود إ  (%53.8املتبقية )(، والنسبة  حوكمة اجلامعات عنه أيضا    وهذا ما تعرب  ىل عوامل أخرى مل تُدن
   .(0,000)عند مستوى داللة  (3.632) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ Tقيمة 

قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.680)بـ    قيمته" الذي قدرت  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 .الوسيطنموذج واملتغري للبني املتغري املستقل جدا 

 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: املستقلة  تمعنوية املتغيا -
من    * لتأثري كل  إحصائية  داللة  االتصال   الكفاءةوجود  اإلدارية،وفعالية  والرقابة  املساءلة  واحلرية    ،  االستقاللية 

التدريس يف  على  املشاركة  كادميية،األ الدراسة إجيااب وبدرجة  جودة أعضاء هيئة  الكليات حمل  قا وفف،  قوية جدا 
يـ   أعاله  اجلدول  يف  املبينة  "نيَّ ب  تـ  للنتائج  قيمة  أن   T  "  بـ التوايل  على  قدرت  (  4.671)و  (5.017و)(  6.780)هلم 

أعضاء   جودةعلى    والقوي جداجيايب  اال اأتثريه وهو ما يؤكد على  ،  (0,000)داللة    ايت ة مبستو الَّ د    ( وكلها 3.745و)
 هيئة التدريس.
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عدم   أيضا  لتأثري  * كما نالحظ  إحصائية  داللة  واالفصاح علىوجود  التدريس يف   الشفافية  هيئة  أعضاء  جودة 
ري دالة  وهي غ(  0.097)قدرت بـ  "  T أن قيمة " نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وففالكليات حمل الدراسة،  

 .جودة أعضاء هيئة التدريسعلى   اأتثريهعلى عدم كد وهو ما يؤ ، ( 0,923)عند مستوى 
فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل )مبادئ حوكمة اجلامعات:   "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
  ( 0.293)( يقابله تغريات بـ  املشاركة   كادميية،االستقاللية واحلرية األ  ، املساءلة والرقابة اإلدارية،وفعالية االتصال   الكفاءة

 . (جودة أعضاء هيئة التدريس)على التوايل يف املتغري الوسيط  (0.178)و  (0.178) و (0.178)و
االستقاللية واحلرية    ، املساءلة والرقابة اإلدارية،وفعالية االتصال  الكفاءة  إذا بصفة عامة ميكن القول أن:

 . قوية جداحمل الدراسة إجيااب وبدرجة  جودة أعضاء هيئة التدريس يف الكليات تؤثر على املشاركة كادميية،األ
أعضاء هيئة  جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثي إجيايب ملبادئ    : "2-08الفرضية  وابلتايل يتم قبول  

وابألخص الكفاءة وفعالية  يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا" التدريس 
 بة اإلدارية، االستقاللية واحلرية األكادميية، املشاركة. االتصال، املساءلة والرقا

 املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة البحث العلمي: 03-08اختبار الفرضية  3.4 .3
متغري مستقل( على جودة البحث العلمي )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات  

البحث  جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    : " 03-08الفرضية    متغري وسيط( من خالل نص)
التدريس هبا"، والختبار هذه الفرضية سوف  حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة    العلمي يف اجلزائر ابلكليات

 يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد. 
 رضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط: اختبار الف 3.1.3.4

اجلامعات   أثر مبادئ حوكمة  اختبار  العنصر  متغري مستقل( جمتمعة على جودة  )سيتم من خالل هذا 
، وكذا  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري وسيط(، من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)البحث العلمي  

عنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا من أجل احلكم على امل Fد أيضا على قيمة معامل االرتباط املتعدد، واالعتما
 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 
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 البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة البحث العلمي  االحنداراختبار  نتائج : (59.04) رقـــمجــدول 

 ات املستقلة املتغي 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

اختبار 
T.TEST القرار 

املعامالت  
B   

 قيمة اخلطأ املعياري
T 

مستوى 
 الداللة 

 تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا دالة  0,000 2,802 - 0,158  0,559 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 14.93 0,565 0,051 0,766 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F 222.983 قيمة 
R ) 0,319 

 0,565 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 05رقم  انظر امللحق ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اخلطي البسيط الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات وجودة البحث  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
 عاملوم (  2R) يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج  العلمي نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  ومعنوية املتغريات املستقلة (R) االرتباط املتعدد
وهي    (222.983)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   (59.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -

رة له أتثري ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على املتغري  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطمعنوي على املتغري  

 . النموذج إمجاال مقبول إحصائياأن  على لوهذا ما يد  جودة البحث العلمي(،) الوسيط
أي أن النسبة    (،.3190)  بـدرت  اليت ق(  2R)قيمة معامل التحديد    عن طريق حساب:  للنموذجالقوة التفسيية    -

مبادئ حوكمة )  املتغري املستقليعرب عنه  (  جوة البحث العلمي)  الوسيط التباين يف املتغري    توضح أن ( %31.9)املئوية  
ر جن يف النموذج  (%68.1املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات   Tوهذا ما تعرب عنه أيضا قيمة    تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

  .( 0,000)عند مستوى داللة  (3.802) ل األخرى اليت قدرت بـ لباقي العوام
موجبة عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.565)بـ    قيمته" الذي قدرت  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

  الوسيط.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا قوية و 
ملبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة اليت    اجلدول أعاله  املوضحة يف   " T"قيمة  ت  تأثب:  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -

 ملبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعةإجيايب   أتثري  عن وجود  (0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (14.93)قدرت بـ
مبادئ حوكمة  )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل    "B" املعامالتجودة البحث العلمي، فحسب قيمة  على  

 . ( جودة البحث العلمي)يف املتغري الوسيط  (0.766)يقابله تغري بـ (امعات اجل
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إجيااب وبدرجة قوية جدا على جودة البحث العلمي  ومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة تؤثر  
بة اإلدارية، املشاركة،  يف الكليات حمل الدراسة، ويعود ذلك إىل املبادئ التالية: الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقا

مي وهذا االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال اليت تلعب دورا مهما يف ضمان جودة البحث العل
 . (%9.31)قدرت بـ  اليت( 2R) قيمة هما متثل

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  3.2.3.4
جل أمن    هذاو   Bامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري  وهذا من خالل االعتماد على مع  

من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني   Fعلى قيمة وكذا االعتماد  ، تفسري النموذج
املتغري   T-Testت املتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودن معنوية  اختبار  املستقلة عند  هبدف  ات 

  .( 60.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم ج. والنتائ%5مستوى الداللة

 املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة البحث العلمي  االحنداراختبار  نتائج : (60.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت القرار

B   
مستوى  T قيمة اخلطأ املعياري

 الداللة 
 إجيااب وبدرجة قوية جدا دالة تؤثر  0,000 3,520 - 0,162 0,570 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 قوية دالة تؤثر إجيااب وبدرجة    0,044 2,018 0,112 0,056 0,114 الشفافية واإلفصاح 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية   0,022 2,300 0,108 0,045 0,105 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 وبدرجة قوية جدا دالة تؤثر إجيااب  0,001 3,363 0,179 0,062 0,205 املشاركة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,001 3,311 0,158 0,049 0,161 االستقاللية واحلرية األكادميية

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 3,623 0,175 0,055 0,200 الكفاءة وفعالية االتصال 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F      45,042 قيمة
R ) 0,323 

 0,568  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig  0,000املعنوية

 .05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اجلامعات وجودة البحث العلمي  املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
االرتباط   عاملوم  (2R) يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  على معنوية النموذج نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار املستقلة  ومعنوية املتغريات (R) املتعدد

وهي    (45,042)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   ( 60.04)رقم    اجلدولتُبني ِّ نتائج  :  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة ل، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ ه أتثري يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
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( على املتغري  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطمعنوي على املتغري  
 . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لوهذا ما يد  جودة البحث العلمي(،) الوسيط

  أي أن النسبة املئوية   (،.3230)  بـ   قدرتاليت(  2R)من خالل قيمة معامل التحديد  :  للنموذجالقوة التفسيية    -
أن  (  32.3%) املتغري  توضح  يف  العلمي)  الوسيطالتباين  البحث  عنه(  جوة  املستقل  يعرب  مبادئ حوكمة  )  املتغري 

ر جن يف النموذجتعود إىل    (%67.7املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات   Tعنه أيضا قيمة    وهذا ما تعرب  عوامل أخرى مل تُدن
  .( 0,000)عند مستوى داللة  (3.520) وامل األخرى اليت قدرت بـ لباقي الع

قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.568)بـ    قيمته" الذي قدرت  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
  .الوسيطلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 

 :            يما يل  نموذجت اختبار معنوية التأثب: املستقلة  تمعنوية املتغيا -
جودة   على  كادمييةاالستقاللية واحلرية األ ، املشاركة،وفعالية االتصال الكفاءةوجود داللة إحصائية لتأثري كل من  *

 أن  نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف،  قوية جداالبحث العلمي يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  
" بـ هل"  Tقيمة  التوايل  على  قدرت  مبستو الَّ د  وكلها  (  3.311) و   (3.363و)(  3.623)م  بـ   ايتة  التوايل  على  داللة 

 جودة البحث العلمي.على  والقوي جداجيايب اال اوهو ما يؤكد على أتثريه  ( 0,001)،  (0,001)، ( 0,000)
جودة البحث    الشفافية واالفصاح على  لتأثري املساءلة والرقابة االدارية،داللة إحصائية    * كما نالحظ أيضا وجود

قدرت على التوايل بـ  "  Tمة " أن قينيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وففالعلمي يف الكليات حمل الدراسة،  
والقوي جيايب  اإل اوهو ما يؤكد على أتثريه  (0,044)،  (0,022)عند مستوى داللة على التوايل بـ    (2.018)و (  2.300)

 دة البحث العلمي.  جو على 
فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل )مبادئ حوكمة اجلامعات:   "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
  املساءلة والرقابة اإلدارية(،   الشفافية واالفصاح،  ،األكادمييةاالستقاللية واحلرية    ، املشاركة،وفعالية االتصال   الكفاءة

جودة البحث )على التوايل يف املتغري الوسيط  (  0.105)و    (0.114)و  (0.161)و  (0.205)و  (0.200)يقابله تغريات بـ  
 . ( العلمي

الشفافية   ،األكادميية االستقاللية واحلرية  ، املشاركة،وفعالية االتصال الكفاءة إذا بصفة عامة ميكن القول أن:
قوية ة  الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرج  جودة البحث العلمي يف  على  املساءلة والرقابة اإلدارية تؤثر  واالفصاح،

 وقوية. جدا
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البحث العلمي  جودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثي إجيايب ملبادئ    : "3-08الفرضية  وابلتايل يتم قبول  
 يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".

 ر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة الربامج التعليمية: املتعلقة أبث 04-08اختبار الفرضية  4.4 .3
اجلامعات   مبادئ حوكمة  أثر  اختبار  العنصر  هذا  من خالل  الربامج  ) سيتم  جودة  على  مستقل(  متغري 

جودة  على  حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ  : "04-08متغري وسيط( من خالل نص الفرضية )التعليمية 
حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا"، والختبار هذه الفرضية   يف اجلزائر ابلكلياتالربامج التعليمية 

 سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد. 
 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  3.1.4.4

أثر مبادئ حو  اختبار  العنصر  اجلامعات  سيتم من خالل هذا  متغري مستقل( جمتمعة على جودة  )كمة 
، وكذا 2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري وسيط( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)الربامج التعليمية  

من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا  Fتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة معامل االرتباط امل
 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Test استخدام إحصائية ستودنت إىل

 البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة الربامج التعليمية  االحنداراختبار  نتائج : (61.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

اختبار 
T.TEST القرار 

املعامالت  
B   

اخلطأ  
 املعياري 

 قيمة
T 

مستوى 
 الداللة 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,741 - 0,137  0,648 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 17.59 0,628 0,045 0,783 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 التفسيية للنموذج  القوة املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F 309.550 قيمة 
R ) 0,394 

 0,628 (  R) املتعددمعامل االرتباط  sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

مبادئ حوكمة اجلامعات وجودة الربامج  اخلطي البسيط الذي يربط بني  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  عاملوم  (2R) يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  معنوية النموذج  التعليمية نعتمد على

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد
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 (309.550)اليت قدرت بـ " Fحصائية "اإل القيمة  أن (61.04)رقم   نتائج اجلدولتُبني ِّ : لنموذجاملعنوية الكلية ل -
رة  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا  وهي   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

(  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )   املتغري، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثريالوسيطله أتثري معنوي على املتغري  
 . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لوهذا ما يد جودة الربامج التعليمية(،) الوسيطعلى املتغري 

أي أن النسبة  (،.3940)  بـ  اليت قدرت   (2R)قيمة معامل التحديد   عن طريق حساب:  للنموذجالقوة التفسيية    -
رُه املتغري املستقلجوة الربامج التعليمية)  الوسيطالتباين يف املتغري    ن توضح أ(  %39.4)  املئوية   مبادئ حوكمة ) ( يـُف سِّ

ر جن يف النموذج  (%60.6املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات   Tوهذا ما تعرب عنه أيضا قيمة    تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن
  .( 0,000) عند مستوى داللة (4.741) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ 

موجبة عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.628)بـ    قيمته" الذي قدرت  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 .الوسيطلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا قوية و 
بـ  حوكمة اجلامعات واليت قدرتملبادئ  املوضحة يف اجلدول أعاله " T" قيمة  ت تأثب: املستقلة تمعنوية املتغيا -
ملبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة   وقوي جداجيايب  ا أتثري  ، عن وجود(0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (17.59)

قيمة  على   التعليمية، فحسب  الربامج  املستقل    "B" املعامالتجودة  املتغري  التغري بوحدة واحدة يف  مبادئ ) فإن 
 . (جودة الربامج التعليمية) تغري الوسيط يف امل (0.783)يقابله تغري بـ  (حوكمة اجلامعات 

ومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على جودة الربامج التعليمية يف 
الدراسة، ويعود ذلك إىل مبادئ حوكمة اجلامعات واملتمثلة يف: الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة  الكليات حمل  

ملشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال اليت تلعب دورا مهما يف ضمان جودة اإلدارية، ا
 . (%4.39بـ )اليت قدرت  ( 2R) قيمة هالربامج التعليمية وهذا ما متثل

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  3.2.4.4
سلوب االحندار املتعدد، من خالل معامل التحديد، معامل االرتباط والختبار هذه الفرضية مت االعتماد على أ

من أجل احلكم على املعنوية    Fعلى قيمة  وكذا االعتماد    ،جل تفسري النموذجأوذلك من    Bاملتعدد، قيمة التأثري  
هبدف   T-Test  ت املتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودنالكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني  

 . ( 62.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم  جوالنتائ %5اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند مستوى الداللة 
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 املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة الربامج التعليمية  االحنداراختبار  نتائج : (62.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 االحندار معادلة 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 إجيااب وبدرجة قوبة جدا دالة تؤثر  0,000 4,399 - 0,140 0,615 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 ة قوية جدا دالة تؤثر إجيااب وبدرج 0,011 2,538 0,132 0,049 0,123 الشفافية واإلفصاح 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,028 2,199 0,097 0,039 0,086 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 وبدرجة قوية جدا دالة تؤثر إجيااب  0,005 2,800 0,140 0,052 0,147 املشاركة 
 قوية جدا  دالة تؤثر إجيااب وبدرجة 0,000 4,996 0,224 0,042 0,210 االستقاللية واحلرية األكادميية

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,994 0,226 0,048 0,238 الكفاءة وفعالية االتصال 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F  64,179 قيمة 
R ) 0,405 

 املتعدد معامل االرتباط sig    0,000املعنوية 
(R)  

0,636 

 .05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةإعداد الباحث مناملصدر: 

 

اجلامعات وجودة الربامج التعليمية  املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
ومعامل االرتباط  (2R) يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بقيمة  على معنوية النموذج نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) املتعدد

  (64,179)اليت قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإلأن    (62.04)رقم    اجلدولتُبني ِّ نتائج  :  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة  يوجد ع، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا  وهي   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ لى األقل ُمتغري ُمف س ِّ

(  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطله أتثري معنوي على املتغري  
  .أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لجودة الربامج التعليمية(، وهذا ما يد) الوسيطعلى املتغري 

أي   (،.4050) بـ اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد   عن طريق حساب: يتم قياسها  للنموذجالقوة التفسيية  -
 املتغري املستقل   عرب عنه( يجودة الربامج التعليمية)  الوسيطالتباين يف املتغري    توضح أن (  %40.5)أن النسبة املئوية  

ر جن يف النموذج ( %59.5املتبقية )(، والنسبة مبادئ حوكمة اجلامعات ) عنه   وهذا ما تعرب تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن
   .(0,000)عند مستوى داللة  (4.399) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ Tأيضا قيمة 

قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.636)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
  .الوسيطلنموذج واملتغري لستقل بني املتغري املجدا 
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 ما يلي:              اختبار معنوية النموذجت تأثب: املستقلة  تمعنوية املتغيا -
االتصال، املشاركة، الشفافية وفعالية    الكفاءة  ،كادمييةواحلرية األ   من االستقالليةوجود داللة إحصائية لتأثري كل    *

يف قا للنتائج املبينة  وفف،  قوية جدا الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  جودة الربامج التعليمية يف  واالفصاح على
ة الَّ د    وكلها(  2.538)و (  2.800)و  (4.994و)(  4.996)هلم قدرت على التوايل بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  اجلدول أعاله يـ  

جيايب اال ايؤكد على أتثريه  ما  وهو (0,011)  ،(0,005) ،  (0,001)،  ( 0,000)داللة تقدر على التوايل بـ    ايتمبستو 
 .التعليميةالربامج جودة على  والقوي جدا

جودة الربامج التعليمية يف الكليات   املساءلة والرقابة االدارية على  داللة إحصائية لتأثري  * كما نالحظ أيضا وجود
الدراسة،   يـ  وففحمل  أعاله  اجلدول  املبينة يف  للنتائج  "نيَّ ب  تـ  قا  قيمة  أن   T  "  بـ داللة (  2.199)قدرت  مستوى  عند 

 الربامج التعليمية. جودة على والقوي جيايب اال اأتثريهوهو ما يؤكد على  ،( 0,028)
فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل )مبادئ حوكمة اجلامعات    "B" املعامالت كذلك حسب قيمة    

الكفاءة االتصال   وهي:  واحلرية    ،وفعالية  املساءلة  األكادميية،  االستقاللية  واالفصاح،  الشفافية  والرقابة املشاركة، 
بـ    اإلدارية( الوسيط   (0.086)و    (0.123)و   (0.147)و  (0.210)و  (0.238)يقابله تغريات  املتغري  التوايل يف  على 

 . ( جودة الربامج التعليمية)
الشفافية    ،األكادميية ية  االستقاللية واحلر   ، املشاركة،وفعالية االتصال  الكفاءة  إذا بصفة عامة ميكن القول أن:

قوية جودة الربامج التعليمية يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    املساءلة والرقابة االدارية تؤثر على  واالفصاح،
 وقوية. جدا

قبول   يتم  "4-08الفرضية  وابلتايل  ملبادئ    :  إجيايب  أتثي  اجلامعاتيوجد  الربامج جودة  على    حوكمة 
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا"ر التعليمية يف اجلزائ

بعد اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة التعليم العايل بشكل منفصل على كل عنصر مكون له،  
ص  سيتم يف العنصر املوايل اختبار أتثري مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل)جمتمعة(. واليت تن

ابلكليات حمل الدراسة    جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائرعلى    حوكمة اجلامعاتعلى" يوجد أتثري إجيايب ملبادئ  
والختبار هذه الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط   من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".
 وأسلوب االحندار املتعدد على مرحلتني. 
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 ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  08رقم  اختبار الفرضية 5.4 .3
متغري مستقل( جمتمعة على جودة خمرجات )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات  

، 2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد ةمتغري وسيط( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)التعليم العايل جمتمعة 
من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة    Fا معامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة  وكذ

 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.   T-Testأيضا إىل استخدام إحصائية ستودنت 
 على جودة خمرجات التعليم العايل  البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات االحنداراختبار  نتائج : (63.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

اختبار 
T.TEST القرار 

املعامالت  
B   

 قيمة اخلطأ املعياري
T 

مستوى 
 الداللة 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 5,308 - 0,104  0,551 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 23.39 0,731 0,034 0,791 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F  547.507 قيمة 
R ) 0,535 

 0,731 (  R) االرتباط املتعددمعامل  sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

وتفسري   االحندار    نتائج لتحليل  وجودة معادلة  اجلامعات  مبادئ حوكمة  بني  يربط  الذي  البسيط  اخلطي 
 يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  على معنوية النموذج خمرجات التعليم العايل نعتمد

(2R)  االرتباط املتعدد عاملوم  (R)   معرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلةT.TEST . 
 (547.507)اليت قدرت بـ " Fحصائية "القيمة اإل أن (63.04)رقم  تُبني ِّ نتائج اجلدول: لنموذجاملعنوية الكلية ل -

رة  يوجد على ا، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا  وهي   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ ألقل ُمتغري ُمف س ِّ
(  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطله أتثري معنوي على املتغري  

 . إحصائيا أن النموذج إمجاال مقبول على لوهذا ما يد جودة خمرجات التعليم العايل() الوسيطعلى املتغري 
أي أن النسبة    (،0.535)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    عن طريق حساب:  للنموذجالقوة التفسيية    -

مبادئ ) املتغري املستقل يعرب عنه( جوة خمرجات التعليم العايل) الوسيط التباين يف املتغري  توضح أن ( %53.5)املئوية 
ر جن يف النموذج تعود    (%46.5املتبقية )(، والنسبة  حوكمة اجلامعات وهذا ما تعرب عنه أيضا    إىل عوامل أخرى مل تُدن

   .(0,000)عند مستوى داللة  (5.308) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ Tقيمة 
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موجبة عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.731)بـ    قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
  الوسيط.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا قوية و 
ملبادئ حوكمة اجلامعات اليت قدرت بـ   املوضحة يف اجلدول أعاله  " T"  قيمةت  تأثب :  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -
جودة خمرجات التعليم  على    وقوي جداإجيايب   أتثري  ، عن وجود ( 0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (23.39)

يقابله    (مبادئ حوكمة اجلامعات ) فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل    "B" املعامالتالعايل، فحسب قيمة 
 . (جودة خمرجات التعليم العايل)يف املتغري الوسيط  (0.791)تغري بـ 

وبدرجة قوية جدا على جودة خمرجات ومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات جمتمعة تؤثر إجيااب  
يف الكليات حمل الدراسة، ويعود ذلك إىل مبادئ التالية: الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة  التعليم العايل جمتمعة 

اإلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال اليت تلعب دورا مهما يف ضمان جودة 
أي أن توافر تلك املبادئ تعد عنصرا مهم   ،(%53.5)بـ  قدرت  اليت  ( 2R) قيمة هجات التعليم العايل وهذا ما متثلخمر 

لضمان جودة خمرجات التعليم العايل ابملستوى املطلوب ألهنا متكنها من تقييم أدائهم بشكل أفضل ومشاركتهم يف  
صول ميع دون استثناء مع ضرورة توفر نظام اتصال فعال يسمح بو اختاذ القرارات والقيام ابإلجراءات املساءلة على اجل

 املعلومات يف الوقت املناسب . 
 ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  08رقم  اختبار الفرضية 6.4 .3
جل أمن    هذاو   Bوهذا من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري   

كلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني  من أجل احلكم على املعنوية ال Fعلى قيمة وكذا االعتماد  ،تفسري النموذج
املستقلة عند    T-Testت ستيودناملتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية   املتغريات  معنوية  اختبار  هبدف 

 . (64.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم جوالنتائ %5مستوى الداللة

 تعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل امل االحنداراختبار  نتائج : (64.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 وبدرجة قوية جدا  تؤثر إجياابدالة  0,000 4,99 - 0,105 0,522 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,041 2,501 0,092 0,036 0,075 الشفافية واإلفصاح 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 3,644 0,139 0,029 0,107 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 دا إجيااب وبدرجة قوية جدالة تؤثر  0,000 4,330 0,187 0,039 0,170 املشاركة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 7,780 0,301 0,031 0,245 االستقاللية واحلرية األكادميية

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 6,233 0,244 0,036 0,222 الكفاءة وفعالية االتصال 
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 للنموذج القوة التفسيية  املعنوية الكلية للنموذج
2) امل التحديدمع F     118,172 قيمة

R ) 0,556 

 0,746  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig  0,000   املعنوية 

 .05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

يم حوكمة اجلامعات وجودة خمرجات التعلاملتعدد الذي يربط بني مبادئ  معادلة االحندار    نتائجلتحليل وتفسري  
ومعامل    (2R)  يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج  العايل نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد

 (118,172)اليت قدرت بـ " Fحصائية "اإل ة القيم أن (64.04)رقم  تُبني ِّ نتائج اجلدول: لنموذجاملعنوية الكلية ل -
رة  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا  وهي   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

(  عاتمبادئ حوكمة اجلاماملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطله أتثري معنوي على املتغري  
 . إحصائيا أن النموذج إمجاال مقبول على لوهذا ما يد جودة خمرجات التعليم العايل() الوسيطعلى املتغري 

أي أن النسبة    (،.5560)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -
رُه املتغري املستقلخمرجات التعليم العايل  جودة)  الوسيط التباين يف املتغري  توضح أن  (  %55.6)  املئوية مبادئ  )  ( يـُف سِّ

ر جن يف النموذج   (%44.4املتبقية )(، والنسبة  حوكمة اجلامعات عنه أيضا    وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن
  .( 0,000)عند مستوى داللة  (4.99) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ Tقيمة 

قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.746)  قيمته  بلغت" الذي  R" الرتباطمعامل ا  أما يف خيص
 الوسيط. لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 

 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: املستقلة  تمعنوية املتغيا -
االتصال، املشاركة، املساءلة وفعالية    الكفاءة  ،كادمييةواحلرية األ   من االستقالليةوجود داللة إحصائية لتأثري كل    *

قا للنتائج وفف، قوية جداجودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    والرقابة اإلدارية على
(  3.644)و(  4.330)و   (6.233و)(  7.780)هلم قدرت على التوايل بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  املبينة يف اجلدول أعاله يـ  

 اما يؤكد على أتثريه وهو (0,000) ، (0,000)، (0,000)، (0,000)داللة تقدر على التوايل بـ  ايتة مبستو الَّ د   وكلها
 خمرجات التعليم العايل.  جودةعلى  والقوي جداجيايب اال

يم العايل يف الكليات جودة خمرجات التعل  الشفافية واالفصاح على  داللة إحصائية لتأثري  * كما نالحظ أيضا وجود
عند مستوى داللة قدر بـ  ( 2.501)قدرت بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وففحمل الدراسة، 

 خمرجات التعليم العايل. جودة على والقوي  جيايباال اوهو ما يؤكد على أتثريه ،( 0,041)
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مبادئ حوكمة اجلامعات:  )وحدة واحدة يف املتغري املستقل فإن التغري ب "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
 االتصال، املشاركة، املساءلة والرقابة اإلدارية، الشفافية واالفصاح(وفعالية    الكفاءة  ،كادميية االستقاللية واحلرية األ

جودة خمرجات  )يط  على التوايل يف املتغري الوس(  0.075) و    (0.107)و  (0.170)و   (0.222)و  (0.245)يقابله تغريات بـ  
 . ( التعليم العايل

وعليه ميكننا القول بناءا على النتائج املتوصل إليها يف اجلدول أعاله أن مبادئ حوكمة اجلامعات أببعدها  
املشاركة، االست اإلدارية،  والرقابة  املساءلة  )الشفافية واالفصاح،  وفعالية  اخلمسة  الكفاءة  قاللية واحلرية األكادميية، 

ثر يف حتقيق جودة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة. أما عن قوة واجتاه العالقة بينهما االتصال( تؤ 
 . %55.6 للنموذج بـ ةوهذا ما أشارت إليه القوة التفسريي قوية جدا وإجيابيةفإهنا 

رجات التعليم جودة خمعلى    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثي إجيايب ملبادئ    : "08الفرضية  وابلتايل يتم قبول  
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".  العايل يف اجلزائر

 املتعلقة أبثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق التنمية املستدامة:  09اختبار الفرضية  3.5
مية املستدامة من خالل على حتقيق التن يتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل

امة يف اجلزائر ابلكليات على حتقيق التنمية املستد  ودة خمرجات التعليم العايليوجد أتثري إجيايب جل : "9نص الفرضية رقم
 حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا "، من خالل فرضيات الفرعية املكونة هلا. 

خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف   يوجد أتثري إجيايب جلودة  1-09الفرضية  
 أعضاء هيئة التدريس هبا".  اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر

يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف    2-09الفرضية  
 ات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". اجلزائر ابلكلي

على حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة يف اجلزائر   يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل  3-09الفرضية  
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

ة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة يف يوجد أتثري إجيايب جلود  4-09الفرضية  
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من 

وأسلوب   االوىل،  املرحلة  البسيط يف  االحندار  أسلوب  على  االعتماد  يتم  الفرضيات سوف  هذه  والختبار 
الثانية. لذا سنقوم أوال ابختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق كل بعد من  االحندار املتعدد يف املرحلة

 املستدامة بشكل منفصل، مث معرفة أثرها على التنمية املستدامة بكل أبعادها جمتمعة. أبعاد التنمية 
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لبعد االقتصادي  املتعلقة أبثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق ا 1-09اختبار الفرضية  1.5 .3
 للتنمية املستدامة: 

العايل   التعليم  خمرجات  أثر جودة  اختبار  العنصر  هذا  من خالل  البعد  م) سيتم  حتقيق  على  وسيط(  تغري 
يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم  : "1-09متغري اتبع( من خالل نص الفرضية  )االقتصادي للتنمية املستدامة  

يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة    للتنمية املستدامةقتصادي  حتقيق البعد االالعايل على  
 هبا". والختبار هذه الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد. التدريس 

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  3.1.1.5
متغري وسيط( جمتمعة على حتقيق  )العنصر اختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل  سيتم من خالل هذا  

، وكذا  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد ةي )متغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسرييالبعد االقتصاد
كلية للنموذج، ابإلضافة أيضا من أجل احلكم على املعنوية ال Fمعامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة 

 هبدف اختبار معنوية املتغري الوسيط.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 
البسيط ألثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد االقتصادي   االحنداراختبار  نتائج : (65.04) رقـــمجــدول 

 للتنمية املستدامة  

 املتغيات الوسيطة
 )املفسرة( 

 عادلة االحندار م
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,000 3,641 - 0,154  0,560 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 ة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا دال 0,000   16.793 0,610 0,051 0,862 جودة خمرجات التعليم العايل 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F     282.013  قيمة
R ) 0,372 

 0,610 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اخلطي البسيط الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
يف معامل وضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج   املستدامة نعتمداالقتصادي للتنمية  

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطةريات  ومعنوية املتغ (R)  ومعامل االرتباط املتعدد (2R) التحديد
 (282.013)اليت قدرت بـ " Fحصائية "اإل القيمة أن ( 65.04)رقم  تُبني ِّ نتائج اجلدول: لنموذجاملعنوية الكلية ل -

ر واحد من بني املتغري ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا  وهي   رة  يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ ات املفس ِّ
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( التعليم العايل جودة خمرجات  )  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعله أتثري معنوي على املتغري  
 . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لالبعد االقتصادي(، وهذا ما يد) التابععلى املتغري 

أي أن النسبة    (،.3720)  بـ  اليت قدرت(  2R)معامل التحديد  عن طريق حساب قيمة  :  للنموذجالقوة التفسيية    -
املتغري    توضح أن (  %37.2)  املئوية االقتصادي)  التابعالتباين يف  جودة خمرجات  )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  البعد 

ر جن يف النموذج  (%62.8املتبقية )(، والنسبة  التعليم العايل  عنه أيضا قيمة    وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن
T (0,000)عند مستوى داللة  (3.641) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ.   

قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.610)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 التابع.لنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 

جلودة خمرجات التعليم العايل واليت قدرت    املوضحة يف اجلدول أعاله  "T"  بتت قيمةأث:  الوسيطة   ت معنوية املتغيا  -
حتقيق البعد االقتصادي على    وقوي جداجيايب  ا أتثري  ، عن وجود(0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (16.793)بـ  

جودة خمرجات التعليم )غري الوسيط فإن التغري بوحدة واحدة يف املت "B" املعامالتللتنمية املستدامة، فحسب قيمة 
 . (البعد االقتصادي للتنمية املستدامة)يف املتغري التابع  (0.862)يقابله تغري بـ  (العايل

االقتصادي ومنه ميكنا القول أن جودة خمرجات التعليم العايل تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على حتقيق البعد  
حمل الدراسة، ويعود ذلك إىل عناصر جودة خمرجات التعليم العايل واملتمثلة    للتنمية املستدامة يف اجلزائر ابلكليات 

يف: جودة الطالب اجلامعي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية، وهذا ما  
   .( %37.2)قدرت بـ  اليت(  2R) قيمة همتثل

 ر املتعدد:  اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندا 3.2.1.5
جل تفسري  أمن  هذا  و   Bوهذا من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري   
االعتماد    ،النموذج قيمة  وكذا  العالقة    Fعلى  ومعرفة  للنموذج  الكلية  املعنوية  على  احلكم  أجل  بني من  اخلطية 

هبدف اختبار معنوية املتغريات الوسيطة عند   T-Test  تستيودن  املتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية
   .( 66.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم ج. النتائ%5مستوى الداللة 
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حتقيق البعد االقتصادي  على   جودة خمرجات التعليم العايلاملتعدد ألثر  االحنداراختبار  نتائج : (66.04) رقـــمجــدول 
 امة للتنمية املستد

 املتغيات الوسيطة
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,001 3,240 - 0,151 0,489 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 غري دالة والتؤثر   0,368 - 0,902 - 0,044 0,052 - 0,047 جودة الطالب اجلامعي 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,006 2,734 0,139 0,065 0,179 جودة أعضاء هيئة التدريس 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 5,652 0,264 0,053 0,297 جودة البحث العلمي 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 6,842 0,365 0,065 0,446 جودة الربامج التعليمية 

 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F  82,036 قيمة 

R ) 0,410 

 0,640  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية 

 .05  انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

املتعدد الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد االقتصادي  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  (2R) يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بقيمة  على معنوية النموذج للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطة ومعنوية املتغريات (R)  ومعامل االرتباط املتعدد
  ( 82,036)اليت قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإل  أن   (66.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

ر واحد من بني املتغريات امل، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا  وهي   رة  يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ فس ِّ
( ايل جودة خمرجات التعليم الع)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعله أتثري معنوي على املتغري  

 .  أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لالبعد االقتصادي(، وهذا ما يد) التابععلى املتغري 
أي أن النسبة    (،.4100)  بـ  اليت قدرت(  2R)ل التحديد  قيمة معام  : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

جودة خمرجات التعليم  )الوسيط املتغري  يعرب عنه( االقتصاديالبعد )  التابعالتباين يف املتغري  توضح أن ( %41) املئوية
ر جن يف النموذج  (%59املتبقية )(، والنسبة  العايل لباقي   Tا قيمة  عنه أيض  وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

   .(0,001)عند مستوى داللة  (3.240) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
قوية موجبة و عالقة ارتباط وجود  دل علىفي (0.640) قيمته  بلغت" الذي R" معامل االرتباط أما يف خيص

 التابع.لنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري  جدا
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 ما يلي:              بار معنوية النموذجت اختتأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
جودة الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي، جودة أعضاء هيئة التدريس وجود داللة إحصائية لتأثري كل من    *

قا للنتائج وفف،  قوية جداحتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    على
ة الَّ د    ( وكلها2.734( و)5.652و)(  6.842)قدرت على التوايل بـ  هلم  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  جلدول أعاله يـ  املبينة يف ا

 والقوي جدا جيايب  اال اوهو ما يؤكد على أتثريهعلى التوايل،    (60,00)و   (00,00)و  (0,000)داللة قدرها    ايتمبستو 
 للتنمية املستدامة. حتقيق البعد االقتصادي على 

حتقيق البعد االقتصادي للتنمية   جودة الطالب اجلامعي علىوجود داللة إحصائية لتأثري  حظ أيضا عدم  * كما نال
( -0.902)قدرت بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وففاملستدامة يف الكليات حمل الدراسة،  

 . للتنمية املستدامة يق البعد االقتصادي حتقعلى  اثريهأتمما يدل على أهنا غري دالة وعدم   (0,368) عند مستوى
قيمة     املتغري    "B" املعامالتكذلك حسب  التغري بوحدة واحدة يف  التعليم )  الوسيطفإن  جودة خمرجات 

بـ   تغريات  يقابله  التدريس(  هيئة  أعضاء  العلمي، جودة  البحث  التعليمية، جودة  الربامج    ( 0.446)العايل: جودة 
 . ( البعد االقتصادي)على التوايل يف املتغري التابع  (0.179) و (0.297)و

مي، جودة أعضاء هيئة التدريس جودة الربامج التعليمية، جودة البحث العل  إذا بصفة عامة ميكن القول أن:
، فحني ال قوية جدايف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية املستدامةحتقيق البعد االقتصادي    تؤثر على

 يف كليات حمل الدراسة.  للتنمية املستدامةحتقيق البعد االقتصادي على ثر جودة الطالب اجلامعي  تؤ 
"1-09الفرضية  وابلتايل يتم قبول   التعليم العايل على  :  البعد  يوجد أتثي إجيايب جلودة خمرجات  حتقيق 

أعضاء هيئة التدريس هبا".  يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر    للتنمية املستدامةاالقتصادي  
 .جودة أداء عضو هيئة التدريس جودة الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي، ابألخص فيما يتعلق بـ:

املتعلقة أبثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد االجتماعي  2-09اختبار الفرضية  2.5 .3
 للتنمية املستدامة: 

ا العنصر  هذا  من خالل  العايل  سيتم  التعليم  خمرجات  أثر جودة  البعد  ) ختبار  حتقيق  على  وسيط(  متغري 
يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم  : "2-09متغري اتبع( من خالل نص الفرضية  )االجتماعي للتنمية املستدامة  

ن وجهة نظر أعضاء هيئة حمل الدراسة م  اجلزائر ابلكلياتيف    للتنمية املستدامةحتقيق البعد االجتماعي  العايل على  
 التدريس هبا". والختبار هذه الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد. 
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 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  3.1.2.5
متغري وسيط( جمتمعة على حتقيق  )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل  

، وكذا 2Rمعامل التحديدللنموذج عن طريق  ةمتغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)البعد االجتماعي 
م على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا  من أجل احلك Fمعامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة  

 هبدف اختبار معنوية املتغري الوسيط.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 

بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد  اخلطي البسيط الذي يربط  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
يف معامل  وضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج   االجتماعي للتنمية املستدامة نعتمد

 .  T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطةومعنوية املتغريات   (R)  ومعامل االرتباط املتعدد (2R) التحديد
وهي   (240.319) قدرت بـ " Fحصائية " اإل القيمة أن  ( 67.04)رقم   تُبني ِّ نتائج اجلدول: لنموذجلكلية لاملعنوية ا -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
على    (جودة خمرجات التعليم العايل)  الوسيط  ة إحصائية لتأثري املتغري، وأيضا وجود داللالتابعأتثري معنوي على املتغري  

 . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على  لالبعد االجتماعي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.3350)  بـاليت قدرت  (  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

املتغري    توضح أن (  %33.5)  املئوية جودة خمرجات  )الوسيط  املتغري  يعرب عنه  (  االجتماعيالبعد  )  التابعالتباين يف 
ر جن يف النموذج  (%66.5املتبقية )(، والنسبة  التعليم العايل  وهذا ما تعرب عنه أيضا قيمة    تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

T (0,000)مستوى داللة  عند (4.463) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ.   

م العايل على حتقيق البعد االجتماعي  البسيط ألثر جودة خمرجات التعلي االحنداراختبار  نتائج : (67.04) رقـــمجــدول 
 للتنمية املستدامة 

 املتغيات الوسيطة
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
   ا اب وبدرجة قوية جددالة تؤثر إجيا 0,000 4,463 - 0,136  0,605 االخرى(الثابث )ابقي العوامل 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000   15.502 0,579 0,045 0,702 جودة خمرجات التعليم العايل 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F      240.319 قيمة
R ) 0,335 

 0,579 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.579)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 التابع.لنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 

يل اليت قدرت  املوضحة يف اجلدول أعاله جلودة خمرجات التعليم العا "T" قيمةت تأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
حتقيق البعد االجتماعي على  وقوي جدا  جيايب  ا  أتثري  ، عن وجود(0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (15.502)بـ  

جودة خمرجات التعليم )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري الوسيط  "B" املعامالتللتنمية املستدامة، فحسب قيمة 
 . (البعد االجتماعي للتنمية املستدامة) املتغري التابع يف (0.702)يقابله تغري بـ (العايل

ومنه ميكنا القول أن جودة خمرجات التعليم العايل تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على حتقيق البعد االجتماعي 
املستدامة يف الكليات حمل الدراسة ويعود ذلك إىل عناصر جودة خمرجات التعليم العايل )جودة الطالب   للتنمية

اجلامعي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( اليت تلعب دورا مهما يف 
 . (%33.5)قدرت بـ  اليت (2R) قيمة هحتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة وهذا ما متثل 

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:   3.2.2.5
جل تفسري  أمن    هذاو   Bاالعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري    وهذا من خالل 
االعتماد    ،النموذج قيمة  وكذا  بني    Fعلى  اخلطية  العالقة  ومعرفة  للنموذج  الكلية  املعنوية  على  احلكم  أجل  من 

ار معنوية املتغريات الوسيطة عند هبدف اختب  T-Test  تاملتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودن
    .(68.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم ج. النتائ%5مستوى الداللة

  جتماعيحتقيق البعد االعلى   جودة خمرجات التعليم العايلاملتعدد ألثر  االحنداراختبار  نتائج : (68.04) رقـــمجــدول 
 للتنمية املستدامة 

 املتغيات الوسيطة
 االحندار  معادلة

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,000 4,454 - 0,137 0,611 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 وبدرجة قوية جدا  دالة تؤثر إجيااب  0,002 3,106 0,159 0,047 0,146 جودة الطالب اجلامعي 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,006 2,735 0,147 0,059 0,162 جودة أعضاء هيئة التدريس 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,001 3,486 0,172 0,048 0,166 جودة البحث العلمي 
 ااب وبدرجة قوية جدا  دالة تؤثر إجي  0,000 3,806 0,215 0,059 0,225 جودة الربامج التعليمية 

 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F 60,283 قيمة 

R ) 0,338 

 0,581  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية 

 .   05 امللحق رقمانظر ، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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املتعدد الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد االجتماعي  معادلة االحندار    نتائج  ريلتحليل وتفس
  (2R) يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  على معنوية النموذج للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TEST عنها يف قيمة اختبار معرب الوسيطةومعنوية املتغريات  (R)  املتعددومعامل االرتباط 
وهي    (60,283)قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإل  أن   ( 68.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على  جودة خمرجات التعليم العايل)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعمعنوي على املتغري  أتثري  

 .   ئياأن النموذج إمجاال مقبول إحصا على  لالبعد االجتماعي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.3380)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

رُه املتغري  البعد االجتماعي)  التابعالتباين يف املتغري    توضح أن ( %33.8)  املئوية جودة خمرجات التعليم  )الوسيط  ( يـُف سِّ
ر جن يف النموذج  (%66.2املتبقية )(، والنسبة  العايل العوامل لباقي    Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

  . (0,000)عند مستوى داللة  (4.454) األخرى اليت قدرت ب
قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.581)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

 .التابعلنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 
 ما يلي:              جت اختبار معنوية النموذ تأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
جودة الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي، جودة الطالب اجلامعي، جودة وجود داللة إحصائية لتأثري كل من    *

قوية  ملستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  حتقيق البعد االجتماعي للتنمية ا  أعضاء هيئة التدريس على
املبينة  وفف،  جدا للنتائج  يـ  قا  أعاله  اجلدول  "نيَّ ب  تـ  يف  قيمة  أن   T  "بـ التوايل  على  قدرت  ( 3.486و)(  3.806)هلم 

على التوايل،    (60,00)و  (20,00)و  (10,00)و  (0,000)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    كلهاو (  2.735( و)3.106و)
 ة املستدامة. للتنميحتقيق البعد االجتماعي على  والقوي جدا جيايباال اوهو ما يؤكد على أتثريه 

قيمة   املتغري    "B" املعامالتكذلك حسب  التغري بوحدة واحدة يف  التعليم  )  الوسيطفإن  جودة خمرجات 
جودة الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة الطالب اجلامعي( يقابله  العايل: 

 . (البعد االجتماعي)التوايل يف املتغري التابع على  (0.146)و (0.162)و  (0.166)و(  0.225)تغريات بـ 
علمي، جودة أعضاء هيئة التدريس،  جودة الربامج التعليمية، جودة البحث ال  إذا بصفة عامة ميكن القول أن:
على أتثري  اجلامعي هلا  الطالب  االجتماعي    جودة  البعد  املستدامةحتقيق  إجيااب   للتنمية  الدراسة  الكليات حمل  يف 

 .ة جداقويوبدرجة 
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حتقيق البعد  يوجد أتثي إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل على    : "2-09الفرضية  وابلتايل يتم قبول  
 يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا ". للتنمية املستدامةاالجتماعي 
تعليم العايل على حتقيق البعد البيئي للتنمية املتعلقة أبثر جودة خمرجات ال  3-09اختبار الفرضية    3.5  .3
 املستدامة: 

متغري وسيط( على حتقيق البعد البيئي )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل 
على  جلودة خمرجات التعليم العايل   يوجد أتثري إجيايب: "3-09متغري اتبع( من خالل نص الفرضية )للتنمية املستدامة  

يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".   للتنمية املستدامةحتقيق البعد البيئي  
 والختبار هذه الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد. 

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  3.1.3.5
متغري وسيط( جمتمعة على حتقيق  )تم من خالل هذا العنصر اختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل  سي

، وكذا معامل  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةالبعد البيئي )متغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي
املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا إىل    من أجل احلكم على  Fاالرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة  

 هبدف اختبار معنوية املتغري الوسيط.  T-Testاستخدام إحصائية ستودنت 
البسيط ألثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد البيئي للتنمية   االحنداراختبار  نتائج : (69.04) رقـــمجــدول 

 املستدامة

 املتغيات الوسيطة
 فسرة( )امل

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 غري دالة والتوثر   0,824 - 0,022 - 0,141  - 0,031 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 إجيااب وبدرجة كبرية جدا  دالة تؤثر 0,000   16.715 0,608 0,047 0,788 جودة خمرجات التعليم العايل 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F      279.384 قيمة
R ) 0,370 

 0,608 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 . 05 انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اخلطي البسيط الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد  معادلة االحندار    نتائج  ل وتفسريلتحلي
 يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بقيمة    على معنوية النموذج  البيئي للتنمية املستدامة نعتمد

(2R)  االرتباط املتعدد عاملوم  (R)  معرب عنها يف قيمة اختبار   يطةالوسومعنوية املتغرياتT.TEST . 
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وهي    (279.384)قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإل  أن   (69.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -
رة ل، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ ه  يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

( على  العايلجودة خمرجات التعليم  )  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  
 .   أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لالبعد البيئي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 

أي أن النسبة    (،.3700)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -
املتغري    توضح أن (  %37)  املئوية التعليم )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  البيئيالبعد  )  التابعالتباين يف  جودة خمرجات 

لباقي العوامل األخرى اليت قدرت    Tعوامل أخرى تؤثر يف هذا النموذج وهذا ما تعرب عنه قيمة    دالعايل(، كما ال توج
  (0,824)عند مستوى داللة  (-0.022) ـب

قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.608)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 التابع.لنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 

التعليم العايل اليت قدرت   جلودة خمرجات  املوضحة يف اجلدول أعاله "T" قيمةت تأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
حتقيق البعد البيئي  على  وقوي جدا  جيايب  ا  أتثري  ، عن وجود(0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (16.715)بـ  

جودة خمرجات التعليم )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري الوسيط  "B" املعامالتللتنمية املستدامة، فحسب قيمة 
 . ( البعد البيئي للتنمية املستدامة)يف املتغري التابع  (0.788)ـ يقابله تغري ب (العايل

دة خمرجات التعليم العايل تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على حتقيق البعد البيئي ومنه ميكنا القول أن جو 
لطالب  للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة، ويعود ذلك إىل عناصر جودة خمرجات التعليم العايل )جودة ا

ليت تلعب دورا مهما يف اجلامعي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( ا
 . ( %37)قدرت بـ  اليت (2R) قيمة هحتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة وهذا ما متثل

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  3.2.3.5
لفرضية مت االعتماد على أسلوب االحندار املتعدد من خالل االعتماد على معامل التحديد،  الختبار هذه ا

من أجل احلكم  Fعلى قيمة وكذا االعتماد  ،جل تفسري النموذجأمن  هذاو  Bمعامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري 
-Tتافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودنتغريات، ابإلض على املعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني امل

Test    املتوصل إليها موضحة يف اجلدول    ج. النتائ%5هبدف اختبار معنوية املتغريات الوسيطة عند مستوى الداللة
 .  (70.04) رقم
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للتنمية   لبيئياحتقيق البعد على   العايلجودة خمرجات التعليم املتعدد ألثر  االحنداراختبار  نتائج : (70.04) رقـــمجــدول 
 املستدامة

 املتغيات الوسيطة
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 غري دالة والتؤثر  0,749 - 0,321 - 0,143 - 0,046 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,021 2,312 0,116 0,049 0,113 الطالب اجلامعي جودة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,301 0,226 0,062 0,266 جودة أعضاء هيئة التدريس 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,03 2,174 0,105 0,050 0,108 جودة البحث العلمي 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,904 0,270 0,062 0,303 الربامج التعليمية جودة 

 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F 68,978 قيمة 

R ) 0,372 

 0,610  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية 

 .05 قم انظر امللحق ر ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

البيئي  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري والبعد  العايل  التعليم  الذي يربط بني جودة خمرجات  املتعدد 
  (2R) التحديديف معامل وضحة امل التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  على معنوية النموذج للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطةغريات ومعنوية املت (R)  ومعامل االرتباط املتعدد
وهي    (68,978)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   ( 70.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

ر واحد من بني املتغريات امل، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   رة له  يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ فس ِّ
( على  جودة خمرجات التعليم العايل)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

 .   أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا ىعل لالبعد البيئي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.3720)  بـ  اليت قدرت(  2R)التحديد    قيمة معامل   : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

جودة خمرجات التعليم )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  البعد البيئي)  التابعالتباين يف املتغري    توضح أن (  %37.2)  املئوية
ليت قدرت  لباقي العوامل األخرى ا  Tعنه قيمة    عوامل أخرى تؤثر على هذا البعد وهذا ما تعرب  دكما ال توج(،  العايل

 . (0,749)عند مستوى داللة  (-0,321) بـ

قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.610)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 .التابعلنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 
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         ما يلي:      ت اختبار معنوية النموذجتأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
 يحتقيق البعد البيئ  جودة الربامج التعليمية، جودة أعضاء هيئة التدريس علىوجود داللة إحصائية لتأثري كل من    *

 أن  نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف، قوية جداللتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة 
 (00,00)و   (0,000)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    ( وكالمها4.301و)(  4.904)وايل بـ  هلما قدرت على الت"  Tقيمة "

 للتنمية املستدامة. حتقيق البعد البيئي على   والقوي جداجيايب اال اأتثريهوهو ما يؤكد على على التوايل، 
  ي حتقيق البعد البيئ  على  جودة الطالب اجلامعي، جودة البحث العلميداللة إحصائية لتأثري كل من    نالحظ وجود   *

 أن قيمة نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف قوية،للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة 
"T  "  بـ على    (10,02)و   (0,03)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    كلهاو (  2.174و)(  2.312)هلما قدرت على التوايل 

 للتنمية املستدامة. حتقيق البعد البيئي على والقوي جيايب اال  اأتثريهما يؤكد على وهو التوايل، 
قيمة   املتغري    "B" املعامالتكذلك حسب  التغري بوحدة واحدة يف  التعليم  )  الوسيطفإن  جودة خمرجات 

العلمي( يقابله   العايل: جودة الربامج التعليمية، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة الطالب اجلامعي، جودة البحث
 .(البعد البيئي)على التوايل يف املتغري التابع  (0.108)و(  0.113)و  (0.266)و (0.303)تغريات بـ 

أن: القول  عامة ميكن  بصفة  الطالب    إذا  جودة  التدريس،  هيئة  أعضاء  التعليمية، جودة  الربامج  جودة 
يف الكليات حمل الدراسة إجيااب    للتنمية املستدامة  حتقيق البعد البيئي  اجلامعي، جودة البحث العلمي هلا أتثري على

 وقوية. قوية جداوبدرجة 
حتقيق البعد  يوجد أتثي إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل على    : "3-09الفرضية  وابلتايل يتم قبول  

 هبا ". يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  للتنمية املستدامةالبيئي 
التكنولوجي   املتعلقة أبثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد  4-09اختبار الفرضية    4.5  .3

 للتنمية املستدامة: 
العايل   التعليم  خمرجات  أثر جودة  اختبار  العنصر  هذا  من خالل  البعد  ) سيتم  حتقيق  على  وسيط(  متغري 

 إجيايب جلودة خمرجات التعليم  يوجد أتثري: "4-10خالل نص الفرضية    متغري اتبع( من)التكنولوجي للتنمية املستدامة  
يف كليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    للتنمية املستدامةحتقيق البعد التكنولوجي  العايل على  

 تعدد. هبا". والختبار هذه الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار امل
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 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  3.1.4.5
متغري وسيط( جمتمعة على حتقيق  )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر جودة خمرجات التعليم العايل  

ذا ، وك2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةالبعد التكنولوجي )متغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي
من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا  Fمعامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة 

 هبدف اختبار معنوية املتغري الوسيط.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 
لعايل على حتقيق البعد التكنولوجي  البسيط ألثر جودة خمرجات التعليم ا االحنداراختبار  نتائج : (71.04) رقـــمجــدول 

 للتنمية املستدامة 

 املتغيات الوسيطة
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 وبدرجة قوية جدا  دالة تؤثر إجيااب 0,014 2,462 - 0,142  0,349 العوامل االخرى(الثابث )ابقي 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000   16.163 0,595 0,047 0,765 جودة خمرجات التعليم العايل 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) التحديدمعامل  F     261.252 قيمة
R ) 0,354 

 0,595 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اخلطي البسيط الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
يف معامل  وضحة  امل لتفسرييةاقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج  التكنولوجي للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطةومعنوية املتغريات   (R)  ومعامل االرتباط املتعدد (2R) التحديد
وهي    (261.252)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   (71.04)رقم    اجلدولتُبني ِّ نتائج  :  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -

رة له  ، مبعىن  (0,000)اللة قدره  مبستوى دد الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على  جودة خمرجات التعليم العايل)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

 .   ائياالنموذج إمجاال مقبول إحص أن  على لالبعد التكنولوجي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.3540)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

املتغري    توضح أن (  %35.4)املئوية   التكنولوجي)   التابعالتباين يف  جودة خمرجات  )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  البعد 
ر جن يف النموذج  (%64.6املتبقية )  والنسبةالتعليم العايل(،   لباقي    Tوهذا ما تعرب عنه قيمة    تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

 . (0,014)عند مستوى داللة  (2.462) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
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قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.595)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 التابع.لنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 

املوضحة يف اجلدول أعاله جلودة خمرجات التعليم العايل اليت قدرت   "T" قيمةت تأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
حتقيق البعد التكنولوجي على  وقوي جدا  جيايب  ا أتثري  عن وجود  (0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (16.163)بـ  

جودة خمرجات التعليم )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري الوسيط  "B" املعامالتللتنمية املستدامة، فحسب قيمة 
 . (البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة)يف املتغري التابع  (0.765)يقابله تغري بـ  (العايل

جة قوية جدا على حتقيق البعد التكنولوجي  العايل تؤثر إجيااب وبدر ومنه ميكننا القول أن جودة خمرجات التعليم  
للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة، ويعود ذلك إىل عناصر جودة خمرجات التعليم العايل )جودة الطالب  

مهما يف اجلامعي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( اليت تلعب دورا  
 . (%35.4)اليت قدرت بـ  (2R)  قيمة هكنولوجي للتنمية املستدامة وهذا ما متثلحتقيق البعد الت

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:   3.2.4.5
جل تفسري  أمن    هذاو   Bوهذا من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري   
االعتماد    ،النموذج قوكذا  بني    Fيمة  على  اخلطية  العالقة  ومعرفة  للنموذج  الكلية  املعنوية  على  احلكم  أجل  من 

هبدف اختبار معنوية املتغريات الوسيطة عند   T-Test  تاملتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودن
    .(72.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم ج. النتائ%5مستوى الداللة

  التكنولوجيحتقيق البعد على   جودة خمرجات التعليم العايلاملتعدد ألثر  االحنداراختبار  نتائج : (72.04) مرقـــجــدول 
 للتنمية املستدامة 

 املتغيات الوسيطة
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,013 2,489 - 0,142 0,352 لعوامل االخرى(الثابث )ابقي ا

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,040 2,056 0,103 0,049 0,100 جودة الطالب اجلامعي 
 غري دالة والتؤثر  0,086 1,723 0,090 0,061 0,105 جودة أعضاء هيئة التدريس 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,05 1,925 0,093 0,049 0,095 البحث العلمي جودة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 7,459 0,410 0,061 0,456 جودة الربامج التعليمية 

 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F 70,312 قيمة 

R ) 0,373 

 0,611  ( R) املتعدد باطمعامل االرت sig 0,000املعنوية 

 .05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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املتعدد الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والبعد التكنولوجي  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  (2R) يف معامل التحديدوضحة امل التفسرييةقوته و  Fبقيمة  معرب عنها على معنوية النموذج املستدامة نعتمدللتنمية 

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطةومعنوية املتغريات  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد
وهي    (70,312)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  قيمةال  أن   ( 72.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  حصائيا  د الَّة إ ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على  لعايلجودة خمرجات التعليم ا)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

 .    أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لا ما يدالبعد التكنولوجي(، وهذ) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.3730)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

املتغري    توضح أن (  %37.3)  املئوية التكنولوجي)   التابعالتباين يف  جودة خمرجات  )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  البعد 
ر جن يف النموذج  (%62.7املتبقية )(، والنسبة  لتعليم العايل ا لباقي    Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

   .(0,013)عند مستوى داللة  (2.489) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
قوية  موجبة و   عالقة ارتباطوجود    دل علىفي  (0.611)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

 .التابعلنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 
 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة يف الكليات    جودة الربامج التعليمية علىوجود داللة إحصائية لتأثري    *

( 7.459)قدرت بـ "  T أن قيمة " نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وف ف،  قوية جداجيااب وبدرجة  حمل الدراسة إ
دالة بـ    وهي  تقدر  داللة  أتثريه،  ( 0,000)مبستوى  على  يؤكد  ما  جداجيايب  اال اوهو  البعد  على    والقوي  حتقيق 

 للتنمية املستدامة. التكنولوجي 
وجود  * العلمي علىداللة إحصائية    نالحظ  البحث  اجلامعي، جودة  الطالب  البعد   لتأثري كل من جودة  حتقيق 

قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله  وفف  قوية،التكنولوجي للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  
  و  ( 0,04)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د  كالمها  ( و 1.925)و  (2.056)” هلما قدرت على التوايل بـ  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  يـ  
 للتنمية املستدامة. حتقيق البعد التكنولوجي على والقوي جيايب اال اوهو ما يؤكد على أتثريهعلى التوايل،  ( 0,05)

حتقيق البعد التكنولوجي    جودة أعضاء هيئة التدريس علىوجود داللة إحصائية لتأثري  * كما نالحظ أيضا عدم  
املستدامة يف الدراسة،  للتنمية  الكليات حمل  يـ  وفف   أعاله  اجلدول  املبينة يف  للنتائج  " نيَّ ب  تـ  قا  قيمة  أن   T  "  بـ قدرت 
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 التكنولوجيحتقيق البعد على  اأتثريهمما يدل على أهنا غري دالة وعدم  (0,086) داللة قدر بـ عند مستوى(  1.723)
 . املستدامةللتنمية 
قيمة     التغري    "B" املعامالتكذلك حسب  املتغري  فإن  التعليم  )  الوسيطبوحدة واحدة يف  جودة خمرجات 

  ( 0.100)( و 0.456العايل: جودة الربامج التعليمية، جودة الطالب اجلامعي، جودة البحث العلمي( يقابله تغريات بـ )
 . (تكنولوجيالبعد ال)على التوايل يف املتغري التابع  (0.095)و

الربامج التعليمية، جودة الطالب اجلامعي، جودة البحث  جودة    إذا بصفة عامة ميكن القول أن كل من:
التكنولوجي    العلمي هلا أتثري على البعد  املستدامةحتقيق  الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية  قوية جد يف كليات حمل 

ل  يف كليات حم  للتنمية املستدامةحتقيق البعد التكنولوجي  على  جودة أعضاء هيئة التدريس    ر، فحني ال تؤثوقوية
 الدراسة. 

قبول   يتم  "4-09الفرضيةوابلتايل  البعد  :  حتقيق  على  العايل  التعليم  خمرجات  جلودة  إجيايب  أتثي  يوجد 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".  يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من    التكنولوجي للتنمية املستدامة 

 طالب اجلامعي، جودة البحث العلمي. جودة الربامج التعليمية، جودة ال: فيما يتعلق بـابألخص 
بعد القيام ابختبارات أثر جودة خمرجات التعليم العايل على كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة على حدى،  

ثري جودة خمرجات التعليم العايل على التنمية املستدامة )جمتمعة(، واليت تنص سيتم يف العنصر املوايل اختبار فرضية أت
على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة   ودة خمرجات التعليم العايلثري إجيايب جل على: "يوجد أت

تماد على أسلوب االحندار البسيط والختبار هذه الفرضية سوف يتم االع  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".
 وأسلوب االحندار املتعدد على مرحلتني. 

 ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  09رقم  يةاختبار الفرض 5.5 .3
العايل   التعليم  أثر جودة خمرجات  اختبار  العنصر  متغري وسيط( جمتمعة على حتقيق  )سيتم من خالل هذا 

، وكذا  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي) التنمية املستدامة  
من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا   Fملتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة  معامل االرتباط ا

 هبدف اختبار معنوية املتغري الوسيط.  T-Testئية ستودنت إىل استخدام إحصا
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 التنمية املستدامة على حتقيق   جودة خمرجات التعليم العايلالبسيط ألثر  االحنداراختبار  نتائج : (73.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات الوسيطة
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,001 3,281 - 0,097  0,318 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 23.938 0,739 0,032 0,774 عليم العايل جودة خمرجات الت
 القوة التفسيية للنموذج  للنموذجاملعنوية الكلية 

2) معامل التحديد F  573.008 قيمة 
R ) 0,546 

 0,739 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 . 05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 د على خمرجاتابالعتما ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

اخلطي البسيط الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والتنمية معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
ومعامل   ( 2R) يف معامل التحديدوضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج  املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطةومعنوية املتغريات  (R) باط املتعدداالرت
وهي    (573.008)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   (73.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -

رة له  يوجد على األقل ُمتغري ُمف  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ س ِّ
( على  جودة خمرجات التعليم العايل)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

 .    صائياأن النموذج إمجاال مقبول إح على  لالتنمية املستدامة(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.5460)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجية  القوة التفسي   -

جودة خمرجات التعليم  )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  التنمية املستدامة)  التابعالتباين يف املتغري    توضح أن (  %54.6)  املئوية
ر جن يف النموذجتعود إىل عوامل أخرى مل    (%45.4املتبقية )(، والنسبة  العايل لباقي العوامل    Tتعرب عنه قيمة   وهذا ما  تُدن

   .( 0,001)عند مستوى داللة  (3.281) األخرى اليت قدرت بـ
قوية و موجبة  عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.739)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

  التابع.لنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري  جدا
املوضحة يف اجلدول أعاله جلودة خمرجات التعليم العايل اليت قدرت   "T" قيمةت تأثب: الوسطية تمعنوية املتغيا -
التنمية املستدامة، فحسب على  وقوي جدا  أتثري    ، عن وجود( 0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (23.938)بـ  

 (0.774)يقابله تغري بـ    (جودة خمرجات التعليم العايل ) الوسيط  فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري  "B" املعامالتقيمة  
 . (التنمية املستدامة)يف املتغري التابع 
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حتقيق التنمية املستدامة ومنه ميكنا القول أن جودة خمرجات التعليم العايل تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على  
ليم العايل )جودة الطالب اجلامعي، جودة أعضاء هيئة يف الكليات حمل الدراسة ويعود ذلك إىل جودة خمرجات التع

التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( اليت تلعب دورا مهما يف ضمان ممارسات التنمية املستدامة  
 .  (%54.6)قدرت بـ  اليت ( 2R) يمةق هوحتقيقها وهذا ما متثل

 املتعدد:  اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار 6.5 .3
معامل   التحديد،  على معامل  االعتماد  من خالل  الفرضية  املتعدد الختبار  االحندار  أسلوب  استخدام  مت 

من أجل احلكم على    Fعلى قيمة  وكذا االعتماد    ،جل تفسري النموذجأوذلك من    Bاالرتباط املتعدد، قيمة التأثري  
-T  تتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودناملعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني امل

Test    النتائج املتوصل إليها موضحة يف اجلدول  %5هبدف اختبار معنوية املتغريات الوسيطة عند مستوى الداللة .
 . (74.04) رقم

 لتنمية املستدامة احتقيق  على  جودة خمرجات التعليم العايلاملتعدد ألثر  االحنداراختبار  نتائج : (74.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات الوسيطة
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,002 3,146 - 0,097 0,305 االخرى(الثابث )ابقي العوامل 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,006 2,740 0,115 0,033 0,091 عي جودة الطالب اجلام
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,000 4,194 0,185 0,042 0,176 جودة أعضاء هيئة التدريس 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,000 4,251 0,172 0,034 0,143 جودة البحث العلمي 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا   0,000 8,653 0,400 0,042 0,363 عليمية جودة الربامج الت

 للنموذج القوة التفسيية  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F  148,443 قيمة 

R ) 0,557 

 0,746  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية 

 .05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 خمرجات ابالعتماد على ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

املتعدد الذي يربط بني جودة خمرجات التعليم العايل والتنمية املستدامة  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
ــــرييةقوته  و  Fمعرب عنها بقيمة    االعتماد على معنوية النموذجوذلك من خالل  ــــحة  امل التفســ  يف معامل التحديدوضــ

(2R)  االرتباط املتعددومعامل (R) معرب عنها يف قيمة اختبار  الوسيطة ومعنوية املتغرياتT.TEST. 
وهي    (148,443)قدرت بـ " Fحصائية "اإل القيمة أن  ( 74.04)رقم   تُبني ِّ نتائج اجلدول: لنموذج املعنوية الكلية ل -

رة له   يوجد على األقل ُمتغري، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ ُمف س ِّ
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( على  جودة خمرجات التعليم العايل)  الوسيط  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  
 .    أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على  لالتنمية املستدامة(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 

أي أن النسبة    (،.5570)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجتفسيية  القوة ال  -
املتغري    توضح أن (  %55.7)املئوية   التكنولوجي)   التابعالتباين يف  جودة خمرجات  )الوسيط  املتغري    يعرب عنه(  البعد 

ر جن يف النموذج تعود إىل عوامل أخر   (% 44.3املتبقية )(، والنسبة  التعليم العايل   Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  ى مل تُدن
  .( 0,002)عند مستوى داللة  (3.146) لباقي العوامل األخرى اليت قدرت بـ 

قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.746)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 .التابعلنموذج واملتغري ل الوسيطبني املتغري جدا 

 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: الوسيطة تمعنوية املتغيا -
جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية، جودة أعضاء هيئة التدريس، لتأثري كل من  وجود داللة إحصائية    *

قا للنتائج املبينة وف ف،  قوية جداة  التنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرج  جودة الطالب اجلامعي على
  كلها( و 2.270)و (  4.194)و   (4.251)و (  8.653)  هلم قدرت على التوايل بـ  "T أن قيمة " نيَّ ب  تـ  يف اجلدول أعاله يـ  

 اوهو ما يؤكد على أتثريه،  على التوايل (0,006)  و(  0,000)و(  0,000)و(  0,000)داللة قدرها بـ    ايتة مبستو الَّ د  
 لتنمية املستدامة. حتقيق اعلى  وي جداوالقجيايب اال

قيمة   املتغري    "B" املعامالتكذلك حسب  التغري بوحدة واحدة يف  التعليم  )  الوسيطفإن  جودة خمرجات 
العايل: جودة البحث العلمي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة الربامج التعليمية، جودة أعضاء هيئة التدريس، 

غري التابع ( على التوايل يف املت0.091)و(  0.143)و  (0.176)و  (0.363)غريات بـ  جودة الطالب اجلامعي( يقابله ت
 . ( التنمية املستدامة)

وعليه ميكن القول أن جودة خمرجات التعليم العايل أببعدها )جودة الطالب، جودة أعضاء هيئة التدريس، 
ستدامة يف الكليات حمل الدراسة، أما عن جودة الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي( تؤثر يف حتقيق التنمية امل

على   لما يد  %55.7  للنموذج بـ  ةإليه القوة التفسريي  تالعالقة بينهما فأهنا قوية وإجيابية وهذا ما أشار قوة واجتاه  
 وجود عوامل أخرى مل يتم ادراجها ضمن هذا النموذج تؤثر فيها. 

ودة خمرجات التعليم العايل يف  جد أتثي إجيايب جلاليت تنص على أنه: يو   09وابلتايل يتم قبول الفرضية   
 لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.  زائراجل

 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
330 

 املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة :  10اختبار الفرضية  3.6
التنمية املستدامة من خالل  نصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق  سيتم من خالل هذا الع

يف اجلزائر ابلكليات    على حتقيق التنمية املستدامة  حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ  : "10  نص الفرضية رقم
 حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. وتتفرع إىل الفرضيات التالية: 

على حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف اجلزائر   حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    1-10الفرضية  
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

زائر  ستدامة يف اجلعلى حتقيق البعد االجتماعي للتنمية امل  حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    2-10الفرضية  
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

ملبادئ    3-10الفرضية   إجيايب  أتثري  اجلامعاتيوجد  اجلزائر    حوكمة  املستدامة يف  للتنمية  البيئي  البعد  على حتقيق 
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

على حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة يف اجلزائر    حوكمة اجلامعاتملبادئ    د أتثري إجيايبيوج  4-10الفرضية  
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

والختبار هذه الفرضيات سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط كمرحلة االوىل، وكذا االحندار  
لذا سنقوم أوال ابختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق كل بعد من أبعاد التنمية  .الثانيةاملرحلة املتعدد يف 

 املستدامة بشكل منفصل، مث معرفة أثرها على التنمية املستدامة بكل أبعادها جمتمعة. 
البعد  املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على    1-10اختبار الفرضية    1.6  .3 ي االقتصادحتقيق 

   :للتنمية املستدامة
اجلامعات   حوكمة  مبادئ  أثر  اختبار  العنصر  هذا  خالل  من  البعد  )سيتم  حتقيق  على  مستقل(  متغري 

  حوكمة اجلامعات يوجد أتثري إجيايب ملبادئ  : "1-  10متغري اتبع( من خالل نص الفرضية)االقتصادي للتنمية املستدامة  
يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    املستدامة  للتنميةحتقيق البعد االقتصادي  على  

 هبا". والختبارها سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط وأسلوب االحندار املتعدد على مرحلتني. 
 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  1. 6.3.1

متغري مستقل( جمتمعة على حتقيق البعد  )ر أثر مبادئ حوكمة اجلامعات سيتم من خالل هذا العنصر اختبا
، وكذا معامل  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي)االقتصادي  
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ضافة أيضا إىل  ى املعنوية الكلية للنموذج، ابإلمن أجل احلكم عل  Fاالرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة  
 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Testاستخدام إحصائية ستودنت 

وتفسري االحندار    نتائج  لتحليل  والبعد اخل معادلة  اجلامعات  حوكمة  مبادئ  بني  يربط  الذي  البسيط  طي 
يف معامل وضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بقيمة    على معنوية النموذج  االقتصادي للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد (2R) التحديد
وهي   (213.279)قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإل  أن   (75.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على مبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  أيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري، و التابعأتثري معنوي على املتغري  

 .    أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لالبعد االقتصادي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
سبة  أي أن الن  (،.3090)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

املتغري    توضح أن (  %30.9)  املئوية املستقل  يعرب عنه(  االقتصاديالبعد  )  التابع التباين يف  مبادئ حوكمة  )  املتغري 
ر جن يف النموذج  (%69.1املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات  لباقي   Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

   .(0,03)ند مستوى داللة ع (2.936) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.556)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

  التابع.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 

البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق البعد االقتصادي   االحنداراختبار  نتائج : (75.04) رقـــمجــدول 
 للتنمية املستدامة 

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة(

 معادلة االحندار 
 Beta معامالت

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
الثابث )ابقي العوامل 

 االخرى(
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,03 2,936 - 0,179  0,524

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 14.604 0,556 0,058 0,850 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  نوية الكلية للنموذجاملع

2) معامل التحديد F 213.279 قيمة 
R ) 0,309 

 0,556 (  R) االرتباط املتعددمعامل  sig  0,000املعنوية

 . 05  امللحق رقم انظر ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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املتغيا  - اجلامعات  " T"قيمة  ت  تأثب :  املستقلة  تمعنوية  ملبادئ حوكمة  أعاله  اجلدول  بـ   املوضحة يف  قدرت 
حتقيق البعد االقتصادي  على وقوي جدا جيايب ا أتثري ، عن وجود(0,000)داللة قدره  ىة مبستو الَّ د   هيو  (14.604)

قيمة   فحسب  املستدامة،  املستقل    "B" املعامالتللتنمية  املتغري  يف  واحدة  بوحدة  التغري  حوكمة )فإن  مبادئ 
 . ( البعد االقتصادي)لتابع يف املتغري ا (0.850)يقابله تغري بـ  (اجلامعات 

ومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على حتقيق البعد االقتصادي 
الكليات حمل   والرقابة  العايل يف  املساءلة  )الشفافية واالفصاح،  اجلامعات  الدراسة ويعود ذلك إىل مبادئ حوكمة 

واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( اليت تسهم يف ممارسة البعد االقتصادي  اإلدارية، املشاركة، االستقاللية  
 . ( %9.30)اليت قدرت بـ  ( 2R) وحتقيقه، وهذا ما تعرب عنه قيمة

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  2 .3.1.6
املتعدد، االحندار  أسلوب  على  االعتماد  مت  الفرضية  هذه  معامل   والختبار  على  االعتماد  خالل  من 

من    Fعلى قيمة  وكذا االعتماد    ،جل تفسري النموذجأ وذلك من    Bالتحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري  
أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني املتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية  

املتوصل اليها موضحة   ج. النتائ%5دف اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند مستوى الداللة هب T-Test تستيودن
  .( 76.04) يف اجلدول رقم

حتقيق البعد االقتصادي للتنمية  املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على  االحنداراختبار  نتائج : (76.04) رقـــمجــدول 
 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 ادلة االحندار مع

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت القرار

B 

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية   0,04 2,314 - 0,183 0,423 العوامل االخرى(الثابث )ابقي 

 غري دالة والتؤثر   0,271 1,102 0,061 0,064 0,070 الشفافية واإلفصاح 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,019 2,360 0,111 0,051 0,121 ساءلة والرقابة اإلدارية امل

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 3,822 0,204 0,069 0,262 املشاركة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية   0,025 2,255 0,108 0,055 0,124 االستقاللية واحلرية األكادميية

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,997 0,241 0,062 0,311 كفاءة وفعالية االتصال ال
 القوة التفسيية للنموذج  للنموذجاملعنوية الكلية 

2) معامل التحديد F 44,596 قيمة 
R ) 0,321 

 0,566  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig    0,000املعنوية 

 .05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
333 

املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات والبعد االقتصادي  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  (2R) يف معامل التحديداملوضحة  التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  على معنوية النموذج للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد
وهي    (44,596)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   ( 76.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  يوجد على األق، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ ل ُمتغري ُمف س ِّ
( على  مبادئ حوكمة اجلامعاتاملستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالوسيطأتثري معنوي على املتغري  

    . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لالبعد االقتصادي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.3210)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجلتفسيية  القوة ا  -

املتغري    توضح أن (  %32.1)املئوية   االقتصادي)  التابع التباين يف  املستقل  يعرب عنه(  البعد  مبادئ حوكمة  )  املتغري 
ر جن يف النموذجعوامل أخرى مل تُ تعود إىل    (%67.9املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات  لباقي   Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  دن

   .(0,04)عند مستوى داللة  (2.314) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.566)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

 .التابعلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 
 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: املستقلة  تنوية املتغيامع -
حتقيق البعد   ، املساءلة والرقابة االدارية علىاملشاركة، وفعالية االتصال  الكفاءةوجود داللة إحصائية لتأثري كل من  *

قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله  وفف،  اقوية جديف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية املستدامة  االقتصادي
داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    كلهاو (  2.360( و)3.822و)(  4.997)هلم قدرت على التوايل بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  يـ  
التوايل،    (90,01)و  (00,00)و   (0,000) البعد على    والقوي جداجيايب  اال اوهو ما يؤكد على أتثريهعلى  حتقيق 

 للتنمية املستدامة. ي االقتصاد
يف   للتنمية املستدامة البعد االقتصادي على حتقيق كادمييةاالستقاللية واحلرية األ لتأثري داللة إحصائية أيضا وجود  *

 (2.255)قدرت بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف،  قوية الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  

مست داللة  عند  أتثريه،  ( 0,025)وى  على  يؤكد  ما  االقتصادي  على    والقويجيايب  اال  اوهو  البعد  للتنمية حتقيق 
 املستدامة. 
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حتقيق البعد االقتصادي يف الكليات   الشفافية واالفصاح علىوجود داللة إحصائية لتأثري * كما نالحظ أيضا عدم 
مما   (0,271)  عند مستوى(  1.102)قدرت بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  يـ    قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعالهوف فحمل الدراسة،  

 . للتنمية املستدامةيق البعد االقتصادي حتقعلى  اأتثريهيدل على أهنا غري دالة وعدم 
مبادئ حوكمة اجلامعات:  )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
  (0.311)املساءلة والرقابة اإلدارية( يقابله تغريات بـ    كادمييةاالستقاللية واحلرية األ،  املشاركة،  صالوفعالية االت  الكفاءة

 . (البعد االقتصادي )على التوايل يف املتغري التابع  (0.121)و  (0.124) و (0.262)و
  اإلدارية هلا أتثري على ، املساءلة والرقابةاملشاركة، وفعالية االتصال الكفاءة إذا بصفة عامة ميكن القول أن:

االستقاللية ، فحني تؤثر  قوية جدايف كليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية املستدامة  حتقيق البعد االقتصادي
 قوية. يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  للتنمية املستدامةحتقيق البعد االقتصادي على  كادمييةواحلرية األ

قبول   يتم  ""1-10لفرضية  اوابلتايل  ملبادئ  :  إجيايب  أتثي  اجلامعاتيوجد  البعد على    حوكمة  حتقيق 
يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".    للتنمية املستدامةاالقتصادي  

 . كادميية واحلرية األ  ستقالليةاال، املساءلة والرقابة اإلدارية،  املشاركة،  وفعالية االتصال   الكفاءة:  فيما يتعلق بـابألخص  
الفرضية    2.6  .3 اجلامعات على    2-10اختبار  مبادئ حوكمة  أبثر  البعد  املتعلقة    االجتماعيحتقيق 

   :للتنمية املستدامة
اجلامعات   حوكمة  مبادئ  أثر  اختبار  العنصر  هذا  خالل  من  البعد  )سيتم  حتقيق  على  مستقل(  متغري 

  حوكمة اجلامعات يوجد أتثري إجيايب ملبادئ  : "2-10 اتبع( من خالل نص الفرضية  متغري)االجتماعي للتنمية املستدامة  
يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   للتنمية املستدامةحتقيق البعد االجتماعي  على  

 حلتني. هبا". والختبارها سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط واملتعدد على مر 
 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  1 .3.2.6

متغري مستقل( جمتمعة على حتقيق )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات  
، وكذا 2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد ةالبعد االجتماعي )متغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي

من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا  Fمل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة معا
 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 
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وتفسري االحندار    نتائج  لتحليل  والبعد معادلة  اجلامعات  حوكمة  مبادئ  بني  يربط  الذي  البسيط  اخلطي 
يف معامل  املوضحة   التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بقيمة    على معنوية النموذج  االجتماعي للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد (2R) التحديد
وهي   (167.410)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة   أن   (77.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على مبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

      . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على  لالبعد االجتماعي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.2600)بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

أن (  %26)  املئوية املتغري    توضح  يف  عنه(  االجتماعيالبعد  )  التابعالتباين  املستقل  يعرب  حوكمة  )  املتغري  مبادئ 
ر جن يف النموذجتعود إىل عوامل    (%74املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات  لباقي    Tوهذا ما تعرب عنه قيمة    أخرى مل تُدن

  .( 0.000)عند مستوى داللة   (4.090)  العوامل األخرى واليت قدرت ب
قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.510)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

  تابع.اللنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 
ملبادئ حوكمة اجلامعات اليت قدرت بـ   املوضحة يف اجلدول أعاله  " T"قيمة  ت  تأثب :  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -
 ي حتقيق البعد االجتماععلى وقوي جدا جيايب ا أتثري ، عن وجود (0,000)داللة قدره  ىة مبستو الَّ د   هيو  (12.939)

حتقيق البعد االجتماعي للتنمية  على حوكمة اجلامعات ألثر مبادئ   البسيط : نتائج اختبار االحندار (77.04)جــدول رقـــم 
 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

اختبار 
T.TEST القرار 

املعامالت  
B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 ية جدا  دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قو  0,000 4,090 - 0,159  0,648 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 12.939 0,510 0,052 0,668 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F 167.410 قيمة 
R ) 0,260 

 0,510 (  R) املتعددمعامل االرتباط  sig  0,000املعنوية

 . 05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةالباحث من إعداداملصدر: 
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قيمة   فحسب  املستدامة،  املستقل    "B" املعامالتللتنمية  املتغري  يف  واحدة  بوحدة  التغري  حوكمة )فإن  مبادئ 
 . (البعد االجتماعي)يف املتغري التابع  (0.668)ري بـ يقابله تغ (اجلامعات 

ومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على حتقيق البعد االجتماعي يف  
إ ذلك  ويعود  الدراسة  والرقابة  الكليات حمل  املساءلة  واالفصاح،  )الشفافية  اجلامعات  مبادئ حوكمة  اإلدارية،  ىل 

املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( اليت يكون هلم دورا مهما يف ضمان ممارسات 
 . ( %26)قدرت بـ  اليت ( 2R) قيمة هالبعد االجتماعي وحتقيقها، وهذا ما متثل 

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  2 .3.2.6
معامل  على  االعتماد  خالل  من  املتعدد،  االحندار  أسلوب  على  االعتماد  مت  الفرضية  هذه  والختبار 

من   Fعلى قيمة  وكذا االعتماد    ،جل تفسري النموذجأمن    هذاو   Bالتحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري  
ملعنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني املتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية  أجل احلكم على ا

املتوصل اليها موضحة   ج. النتائ%5هبدف اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند مستوى الداللة    T-Testتستيودن
   .( 78.04) يف اجلدول رقم

املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق البعد االجتماعي للتنمية    االحندار  اختبار  نتائج  : (78.04)  رقـــمجــدول  
 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 ملعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,04 3,399 - 0,162 0,550 العوامل االخرى(الثابث )ابقي 

 غري دالة وال تؤثر    0,248 1,155 0,066 0,056 0,065 الشفافية واإلفصاح 
 غري دالة وال تؤثر 0,114 1,581 0,077 0,045 0,072 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,001 3,419 0,189 0,061 0,208 املشاركة 
 غري دالة وال تؤثر 0,107 1,613 0,080 0,049 0,079 االستقاللية واحلرية األكادميية

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 5,030 0,251 0,055 0,278 الكفاءة وفعالية االتصال 
 للنموذج القوة التفسيية  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F 35,664 قيمة 
R ) 0,274 

 0,524  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig    0,000املعنوية 

 .05  انظر امللحق رقم ،SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات والبعد االجتماعي معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
 يف املوضحة  التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  االعتماد على معنوية النموذجمن خالل للتنمية املستدامة وذلك 
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 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) ومعامل االرتباط املتعدد  (2R) معامل التحديد
وهي    (35,664)قدرت بـ  "  Fإحصائية "  مةالقي  أن   (78.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
ى ( علمبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

    . أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على  لالبعد االجتماعي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 
أي أن النسبة    (،.2740)بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

املتغري    توضح أن (  %27.4)  املئوية املستقلعرب عنه  ي(  البعد االجتماعي)التابع  التباين يف  مبادئ حوكمة  )  املتغري 
ر جن يف النموذجتعود إىل    (%72.6املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات  لباقي    Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  عوامل أخرى مل تُدن

   .(0,001)عند مستوى داللة  (3.399) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.524)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

 .التابعلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 
 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: املستقلة  تمعنوية املتغيا -
لتأثري كل من    * االتصال   الكفاءةوجود داللة إحصائية  ا  ، علىاملشاركة،  وفعالية  البعد  للتنمية حتقيق  الجتماعي 

 أن قيمة  نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف،  قوية جدايف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    املستدامة
"T "على    (10,00)و   (0,000)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    كالمهاو (  3.419و)(  5.030)ت على التوايل بـ  ر هلما قد

 حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة. على  والقوي جداجيايب اال  اعلى أتثريهوهو ما يؤكد التوايل، 
 كل من االستقاللية واحلرية األكادميية، املساءلة والرقابة اإلدارية،  وجود داللة إحصائية لتأثري* كما نالحظ أيضا عدم  
قا للنتائج املبينة يف  وفف لكليات حمل الدراسة، حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف ا  الشفافية واالفصاح على

  ايتستو م  عند  ( وكلها1.155( و)1.581و)  (1.613) هلم قدرت على التوايل بـ"  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  اجلدول أعاله يـ  
و)0.114و)  (0.107)  قدرها وعدم    (0,248)و  (1.155(  دالة  غري  أهنا  على  يدل  البعد  على   اأتثريهمما  حتقيق 

 تنمية املستدامة. االجتماعي لل
مبادئ حوكمة اجلامعات:  )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
االتصال   الكفاءة بـ  املشاركة،  وفعالية  تغريات  يقابله  التابع    (0.208)و  (0.278)(  املتغري  يف  التوايل  البعد  )على 

 .  (االجتماعي
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حتقيق البعد االجتماعي يف  هلا أتثري على املشاركة، وفعالية االتصال  ن: الكفاءةإذا بصفة عامة ميكن القول أ
 قوية جدا.كليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة 

على حتقيق البعد االجتماعي   حوكمة اجلامعاتيوجد أتثي إجيايب ملبادئ  : "2-10الفرضية  وابلتايل يتم قبول  
فيما  ل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". ابألخص  يف اجلزائر ابلكليات حم  للتنمية املستدامة

 . املشاركة، وفعالية االتصال الكفاءة يتعلق بـ:
للتنمية البيئي  حتقيق البعد  املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على    3-10اختبار الفرضية    3.6  .3
 :  املستدامة

متغري مستقل( على حتقيق البعد البيئي  )اجلامعات    سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة
على    كمة اجلامعاتحو يوجد أتثري إجيايب ملبادئ  : "3- 10متغري اتبع( من خالل نص الفرضية  ) للتنمية املستدامة  

يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".   للتنمية املستدامةحتقيق البعد البيئي  
 ختبارها سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط واملتعدد على مرحلتني. وال

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  1 .3.3.6
متغري مستقل( جمتمعة على حتقيق )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات  

، وكذا معامل  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةان على القوة التفسرييمتغري اتبع( من خالل اعتمد)البعد البيئي  
قيمة املتعدد، واالعتماد أيضا على  للنموذج، ابإلضافة أيضا إىل   Fاالرتباط  الكلية  املعنوية  من أجل احلكم على 

   هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل. T-Testاستخدام إحصائية ستودنت 
البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق البعد البيئي للتنمية   االحنداراختبار  نتائج : (79.04) رقـــمجــدول 

 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 غري دالة والتؤثر  0,086 1,719 - 0,174 0,229 االخرى(الثابث )ابقي العوامل 

 جدا قوية دالة تؤثر إجيااب وبدرجة  0,000 11.590 0,469 0,057 0,658 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنماذج 

2) معامل التحديد F      134.336 قيمة
R ) 0,220 

 0,469 (  R) املتعدداالرتباط  معامل sig  0,000املعنوية

 . 05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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اخلطي البسيط والذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات والبعد البيئي  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  (2R) يف معامل التحديداملوضحة  التفسرييةقوته و  Fنها بـقيمة معرب ع على معنوية النموذج للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد
  (134.336)قدرت بـ  "  Fإحصائية "ال    القيمة  أن   (79.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -

رة  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  الَّة إحصائيا  د  وهي   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على  مبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعله أتثري معنوي على املتغري  

 .    أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لما يدالبعد البيئي(، وهذا ) التابعاملتغري 
النسبة  أنأي   (،.2200) بـ اليت قدرت( 2R)قيمة معامل التحديد  : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية   -

(،  مبادئ حوكمة اجلامعات) املتغري املستقل عنهيعرب ( البعد البيئي) التابعالتباين يف املتغري توضح أن ( %22)املئوية 
عند   (1.719)  لباقي العوامل األخرى واليت قدرت بـ Tعنه قيمة   عوامل أخرى تؤثر عليها وهو ما تعرب دكما ال توج

   .(0.086)مستوى داللة 
قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  ( 0.469)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

  التابع.ملتغري لنموذج والبني املتغري املستقل جدا 
ملبادئ حوكمة اجلامعات اليت قدرت بـ   املوضحة يف اجلدول أعاله  "T"  قيمةت  تأثب:  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -
البعد البيئي، فحسب على  وقوي جدا  جيايب  ا  أتثري   عن وجود  (0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (11.590)

 (0.658)يقابله تغري بـ  (مبادئ حوكمة اجلامعات )احدة يف املتغري املستقل فإن التغري بوحدة و  "B" املعامالتقيمة 
 .(البعد البيئي)يف املتغري التابع 

قوية جدا على   اجلامعات تؤثر إجيااب وبدرجة  القول أن مبادئ حوكمة  البيئي يف  ومنه ميكننا  البعد  حتقيق 
اجلامعات ) مبادئ حوكمة  إىل  ذلك  ويعود  الدراسة  اإلدارية،  الكليات حمل  والرقابة  املساءلة  واالفصاح،  الشفافية 

املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( اليت تلعب دورا مهما يف ضمان ممارسات البعد  
 . (%22)قدرت بـ  اليت (2R) قيمة هما متثلالبيئي وحتقيقها، وهذا 

 االحندار املتعدد: اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب  2 .3.3.6
جل تفسري  أمن    هذاو   Bوهذا من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري   
قيمة  النموذج على  االعتماد  وكذا   ،F    على احلكم  أجل  بني من  اخلطية  العالقة  ومعرفة  للنموذج  الكلية  املعنوية 
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هبدف اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند    T-Test  تحصائية ستيودناملتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إ
    .( 80.04)املتوصل اليها موضحة يف اجلدول رقم  ج. والنتائ%5مستوى الداللة

املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق البعد البيئي للتنمية   االحنداراختبار  نتائج : (80.04) رقـــمجــدول 
 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

  معامالت

Beta 

 T.TEST اختبار

 املعامالت  القرار

B  

اخلطأ  
 املعياري 

 T قيمة
مستوى 
 الداللة 

 غري دالة والتؤثر  0,249 1,153 - 0,175 0,202 الثابث )ابقي العوامل االخرى(
 التؤثر غري دالة و   0,605 0,517 0,030 0,061 0,032 الشفافية واإلفصاح 

 غري دالة والتؤثر  0,633 - 0,478 - 0,024 0,049 - 0,023 املساءلة والرقابة اإلدارية 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية   0,026 2,239 0,125 0,066 0,147 املشاركة 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 4,148 0,207 0,053 0,218 االستقاللية واحلرية األكادميية
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 5,588 0,282 0,060 0,333 اءة وفعالية االتصال الكف

 التفسيية للنموذج القوة  املعنوية الكلية للنموذج

 0,260 (R2) معامل التحديد F    33,179 قيمة

 0,510  (R) املتعدد معامل االرتباط sig   0,000 املعنوية

 .05  انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

مبادئ حوكمة اجلامعات والبعد البيئي للتنمية  املتعدد الذي يربط بني  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
امل  ومع ( 2R) يف معامل التحديداملوضحة   التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    على معنوية النموذج  املستدامة نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد

وهي    (33,179)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   ( 80.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة له  يوجد على األقل مُ ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ تغري ُمف س ِّ

( على مبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  
 .    أن النموذج إمجاال مقبول إحصائيا على لالبعد البيئي(، وهذا ما يد) التابعاملتغري 

واليت تدل  على    (،.2600)بـ  املقدرة(  2R)من خالل قيمة معامل التحديد  : يتم قياسها  للنموذجة  القوة التفسيي  -
رُه املتغري املستقلالبعد البيئي)التابع  من التباين يف املتغري  (  %26)  أن   دمبادئ حوكمة اجلامعات( كما ال توج)  ( يـُف سِّ

عند   (1,153)  لباقي العوامل األخرى واليت قدرت بـ  Tعنه قيمة    عوامل أخرى تؤثر على هذا البعد، وهذا ما تعرب
 .  (0,249)مستوى داللة 
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قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.510)بـ   قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
 .التابعلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 

 ما يلي:              معنوية النموذج ت اختبارتأثب: املستقلة تمعنوية املتغيا -
حتقيق البعد    ، االستقاللية واحلرية األكادميية، علىوفعالية االتصال  الكفاءةوجود داللة إحصائية لتأثري كل من    *

قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله وفف،  قوية جداالكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  البيئي للتنمية املستدامة يف  
  ( 0,000)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    ( وكالمها4.148و)(  5.588)هلما قدرت على التوايل بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  يـ  
 حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة. على  والقوي جداجيايب اال  اوهو ما يؤكد على أتثريهعلى التوايل،  (00,00)و

حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة يف الكليات حمل    شاركة، علىامل  وجود داللة إحصائية لتأثري* نالحظ أيضا  
عند مستوى   (2.239)قدرت بـ  "  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف الدراسة إجيااب وبدرجة قوية،  

 البيئي للتنمية املستدامة. حتقيق البعد على والقوي جيايب اال اوهو ما يؤكد على أتثريه (0.026) داللة يقدر بـ
  كل من الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة اإلدارية على   وجود داللة إحصائية لتأثري* كما نالحظ أيضا عدم  

 أن قيمة نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وففحتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة،  
"T " ( مما يدل على أهنا  0.605و) (0.633)  قدرها مبستوايت ( وكلها-0.478و)  (0.517)قدرت على التوايل بـ  هلما

 للتنمية املستدامة.  حتقيق البعد البيئيعلى  اأتثريهغري دالة وعدم 
مبادئ حوكمة اجلامعات:  )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   

  (0.147)( و0.218)و (0.333)( يقابله تغريات بـ املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، وفعالية االتصال  ءةالكفا
 . (البعد البيئي)على التوايل يف املتغري التابع 

، تؤثر املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية،  وفعالية االتصال  إذا بصفة عامة ميكن القول أن: الكفاءة
 قوية جدا وقوية.للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  حتقيق البعد البيئي على

على حتقيق البعد البيئي   حوكمة اجلامعاتيوجد أتثي إجيايب ملبادئ  : "3-10الفرضية  وابلتايل يتم قبول  
  فيما ئة التدريس هبا". ابألخص  يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هي  للتنمية املستدامة

 . املشاركة ، االستقاللية واحلرية األكادميية، وفعالية االتصال الكفاءة: يتعلق بـ
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البعد  املتعلقة أبثر مبادئ حوكمة اجلامعات على    4-10اختبار الفرضية    4.6  .3 التكنولوجي حتقيق 
   :للتنمية املستدامة

مباد أثر  اختبار  العنصر  هذا  خالل  من  اجلامعات  سيتم  حوكمة  البعد  )ئ  حتقيق  على  مستقل(  متغري 
املستدامة   للتنمية  الفرضية  ) التكنولوجي  نص  خالل  من  اتبع(  "4-10متغري  مل:  إجيايب  أتثري  حوكمة بادئ  يوجد 

يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء   للتنمية املستدامةحتقيق البعد التكنولوجي  على    اجلامعات
 لتدريس هبا". والختبارها سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار البسيط واملتعدد على مرحلتني. هيئة ا

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  1 .3.4.6
متغري مستقل( جمتمعة على حتقيق )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات  

، وكذا 2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةاتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسرييمتغري  )البعد التكنولوجي  
من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا  Fمعامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة 

    هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل. T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 
البسيط ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية   االحنداراختبار   نتائج   : (81.04) رقـــمجــدول 

 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B   
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 ة الدالل
 جدا  قويةدالة تؤثر إجيااب وبدرجة  0,014 2,463 - 0,167 0,411 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 جدا  قويةدالة تؤثر إجيااب وبدرجة  0,000 13.307 0,521 0,054 0,723 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) معامل التحديد F 177.068 قيمة
R ) 0,271 

 0,521 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 . 05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

وتفسري االحندار    نتائج  لتحليل  والبعد معادلة  اجلامعات  حوكمة  مبادئ  بني  يربط  الذي  البسيط  اخلطي 
يف معامل وضحة  امل التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بقيمة    على معنوية النموذج  ملستدامة نعتمدالتكنولوجي للتنمية ا

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد (2R) التحديد
وهي    (177.068)قدرت بـ  "  Fحصائية "اإلالقيمة  أن    (81.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
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ى ( علمبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  
 البعد التكنولوجي(، مما يدل على أن النموذج مقبول احصائيا. ) التابعاملتغري 

أي أن النسبة    (،.2710)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -
املتغري    توضح أن (  %27.1)  املئوية التكنولوجي)  التابعالتباين يف  املستقلاملت  يعرب عنه(  البعد  مبادئ حوكمة )   غري 

ر جن يف النموذج  (%72.9املتبقية )  اجلامعات(، والنسبة لباقي   Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب  تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن
 . (0,014)عند مستوى داللة  (2.463) العوامل األخرى اليت قدرت بـ

قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    ىدل علفي  ( 0.521)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
  التابع.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 

ملبادئ حوكمة اجلامعات اليت قدرت بـ   املوضحة يف اجلدول أعاله  "T"قيمة  ت  تأثب:  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -
قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (13.307) وجود(0,000)داللة  التكنولوجي،  على  وي جدا  وقجيايب  ا  أتثري  ، عن  البعد 

يقابله تغري بـ    (مبادئ حوكمة اجلامعات)فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل    "B" املعامالتفحسب قيمة  
 . (البعد التكنولوجي)يف املتغري التابع  (0.658)

يق البعد التكنولوجي يف  وبدرجة قوية جدا على حتقومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات تؤثر إجيااب  
الكليات حمل الدراسة ويعود ذلك إىل مبادئ حوكمة اجلامعات ) الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة اإلدارية،  

عد املشاركة، االستقاللية واحلرية االكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( اليت تلعب دورا مهما يف ضمان ممارسات الب
 . (%27.1)قدرت بـ   اليت (2R) قيمة هوهذا ما متثل  التكنولوجي وحتقيقها،

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد:  2 .3.4.5
جل تفسري  أمن    هذاو   Bوهذا من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري   
عنوية الكلية للنموذج ومعرفة العالقة اخلطية بني املتغريات،  من أجل احلكم على امل  Fعلى قيمة  وكذا االعتماد    النموذج

هبدف اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند مستوى الداللة   T-Test  تابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودن
 . (82.04) املتوصل إليها موضحة يف اجلدول رقم  ج. النتائ5%
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على حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية  املتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات   االحندارر اختبا نتائج  : (82.04) رقـــمجــدول 
 املستدامة

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت القرار

B 

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 غري دالة والتؤثر  0,160 1,408 - 0,164 0,231 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 إجيااب وبدرجة قوية جدا دالة تؤثر  0,003 2,938 0,161 0,057 0,168 الشفافية واإلفصاح 
 غري دالة والتؤثر  0,719 - 0,361 - 0,017 0,046 - 0,017 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 غري دالة والتؤثر   0,218 1,234 0,065 0,062 0,076 املشاركة 
 غري دالة والتؤثر  0,283 1,075 0,051 0,049 0,053 لية واحلرية األكادمييةاالستقال
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 8,657 0,413 0,056 0,484 وفعالية االتصال الكفاءة 

 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج
2) معامل التحديد F 48,508 قيمة 

R ) 0,339 

 0,583  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000ة املعنوي

 . 05  انظر امللحق رقم، SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 

 

املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات والبعد التكنولوجي معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
  (2R) التحديديف معامل املوضحة  التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة  النموذجعلى معنوية  للتنمية املستدامة نعتمد

 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R)  ومعامل االرتباط املتعدد
وهي    (48,508)قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإل  أن   ( 82.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -

رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ
( على مبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  

 لنموذج مقبول احصائيا. على أن ا لتكنولوجي(، ما يدالبعد ال) التابعاملتغري 
النسبة    أن   أي  (،.3390)  بـ  اليت قدرت(  2R)  قيمة معامل التحديد  : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -

املتغري    توضح أن (  %33.9)  املئوية التكنولوجي)التابع  التباين يف  املستقل  يعرب عنه(  البعد  مبادئ حوكمة  )  املتغري 
لباقي العوامل األخرى واليت   Tعنه قيمة   عوامل أخرى تؤثر على هذا البعد، وهذا ما تعرب دكما ال توج  (، امعات اجل

 .  (0,160)عند مستوى داللة  (1,408) قدرت بـ
قوية  موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.583)  قيمته  بلغتالذي    (R) معامل االرتباط  أما يف خيص

 .التابعلنموذج واملتغري لستقل بني املتغري املجدا 
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 ما يلي:             أثبت اختبار معنوية النموذج: املستقلة تمعنوية املتغيا -
حتقيق البعد التكنولوجي   ، الشفافية واالفصاح علىوفعالية االتصال  الكفاءةوجود داللة إحصائية لتأثري كل من    *

 أن  نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف، قوية جدااب وبدرجة للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة إجيا
 (30,00)و   (0,000)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    كالمهاو (  2.938و)(  8.657)هلما قدرت على التوايل بـ  "  Tقيمة "

 لوجي للتنمية املستدامة. حتقيق البعد التكنو على   والقوي جداجيايب اال اوهو ما يؤكد على أتثريهعلى التوايل، 
عدم   أيضا  لتأثري* كما نالحظ  إحصائية  داللة  املساءلة    وجود  األكادميية،  واحلرية  االستقاللية  املشاركة،  كل من 

قا للنتائج املبينة يف وففحتقيق البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة،    والرقابة اإلدارية على
يـ   قيمة " نيَّ ب  تـ  اجلدول أعاله  بـ"  T أن  التوايل  مستوى   عند  وكلها(  -0.361( و)1.075و)  (1.234) هلم قدرت على 

للتنمية  حتقيق البعد التكنولوجي  على   اأتثريه( مما يدل على أهنا غري دالة وعدم  0.719( و)0.283و)  (0.218)  قدرها
 املستدامة. 

مبادئ حوكمة اجلامعات:  ) املتغري املستقل فإن التغري بوحدة واحدة يف "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
االتصال   الكفاءة بـوفعالية  تغريات  يقابله  واالفصاح(  الشفافية  التابع    (0.168)و  (0.484)،  املتغري  التوايل يف  على 

 . (البعد التكنولوجي)
قبول   يتم  "4-10الفرضية  وابلتايل  ملبادئ  :  إجيايب  أتثي  اجلامعاتيوجد  البعد   حوكمة  حتقيق   على 

يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".    التكنولوجي للتنمية املستدامة 
   ، الشفافية واالفصاحوفعالية االتصال  الكفاءة ابألخص فيما يتعلق بـ:

ا ،  ملستدامة على حدىبعد القيام ابختبارات أثر مبادئ حوكمة اجلامعات على كل بعد من أبعاد التنمية 
سيتم يف العنصر املوايل اختبار فرضية أتثري مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة)جمتمعة(، واليت 
اجلزائر ابلكليات حمل  املستدامة يف  التنمية  اجلامعات على حتقيق  "يوجد أتثري إجيايب ملبادئ حوكمة  تنص على: 

الختبار هذه الفرضية سوف يتم االعتماد على أسلوب االحندار و ".  التدريس هبا   الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة
 البسيط وأسلوب االحندار املتعدد على مرحلتني. 

 ابستخدام أسلوب االحندار البسيط:  10رقم  اختبار الفرضية 5.6 .3
متغري مستقل( جمتمعة على حتقيق )سيتم من خالل هذا العنصر اختبار أثر مبادئ حوكمة اجلامعات  

، وكذا  2Rللنموذج عن طريق معامل التحديد  ةمتغري اتبع( من خالل اعتمدان على القوة التفسريي) املستدامة    التنمية
 من أجل احلكم على املعنوية الكلية للنموذج، ابإلضافة أيضا  Fمعامل االرتباط املتعدد، واالعتماد أيضا على قيمة
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 هبدف اختبار معنوية املتغري املستقل.  T-Testإىل استخدام إحصائية ستودنت 

وتفسري االحندار    نتائج  لتحليل  والتنمية معادلة  اجلامعات  مبادئ حوكمة  بني  يربط  الذي  البسيط  اخلطي 
ومعامل   ( 2R) ديف معامل التحدياملوضحة   التفسرييةقوته  و   Fمعرب عنها بـقيمة    معنوية النموذجعلى    املستدامة نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) االرتباط املتعدد

وهي    (310.869)بـ    قدرت"  Fحصائية "اإل  القيمة  أن   (83.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل   -
رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

( على مبادئ حوكمة اجلامعات املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  
 على أن النموذج مقبول احصائيا.  لالتنمية املستدامة(، مما يد) التابعاملتغري 

أي أن النسبة    (،.3950)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد    : عن طريق حسابللنموذجالقوة التفسيية    -
أن (  %39.5)  املئوية املتغري    توضح  املستدامة )  التابعالتباين يف  عنه(  التنمية  املستقل  يعرب  دئ حوكمة مبا)   املتغري 

ر جن يف النموذجتعود إىل    (%60.5املتبقية )(، والنسبة  اجلامعات  لباقي   Tوهذا ما تعرب عنه قيمة    عوامل أخرى مل تُدن
 . (0,000)عند مستوى داللة  (3.568) العوامل األخرى اليت قدرت بـ

قوية موجبة و باط  عالقة ارتوجود    دل علىفي  ( 0.629)  قيمته   بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص
  التابع.لنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 

ملبادئ حوكمة اجلامعات اليت قدرت   املوضحة يف اجلدول أعاله  "T"قيمة  ت  تأثب:  املستقلة  تمعنوية املتغيا  -
رجات التعليم جودة خمعلى  وقوي جدا  جيايب  ا أتثري  ، عن وجود( 0,000)داللة قدره    ىة مبستو الَّ د    هيو   (17.631)بـ

 ثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة البسيط أل االحنداراختبار  نتائج : (83.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 )املفسرة( 

 معادلة االحندار 
 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
املعامالت   القرار

B 
اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
 اب وبدرجة قوية جدا دالة تؤثر إجيا 0,000 3,568 - 0,124  0,442 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 17.631 0,629 0,040 0,711 مبادئ حوكمة اجلامعات 
 القوة التفسيية للنموذج  للنموذجاملعنوية الكلية 

2) معامل التحديد F 310.869  قيمة
R ) 0,395 

 0,629 (  R) معامل االرتباط املتعدد sig  0,000املعنوية

 .05انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثر: املصد
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يقابله    (مبادئ حوكمة اجلامعات ) فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل    "B" املعامالتالعايل، فحسب قيمة 
 . (التنمية املستدامة )يف املتغري التابع  (0.711)تغري بـ 

نمية املستدامة يق التومنه ميكننا القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا على حتق
يف الكليات حمل الدراسة ويعود ذلك إىل مبادئ حوكمة اجلامعات )الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة اإلدارية،  
املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( اليت تلعب دورا مهما يف ضمان ممارسات التنمية  

 (. %539.)قدرت بـ  اليت ( 2R) قيمة هما متثل  ، وهذااملستدامة وحتقيقها

 اختبار الفرضية ابستخدام أسلوب االحندار املتعدد: 3.6.6
جل تفسري  أمن    هذاو   Bوهذا من خالل االعتماد على معامل التحديد، معامل االرتباط املتعدد، قيمة التأثري  

االعتماد    ،النموذج قيمة  وكذا  ال  Fعلى  املعنوية  على  احلكم  أجل  بني من  اخلطية  العالقة  ومعرفة  للنموذج  كلية 
هبدف اختبار معنوية املتغريات املستقلة عند    T-Test  تاملتغريات، ابإلضافة أيضا إىل استخدام إحصائية ستيودن

 . ( 84.04) املتوصل اليها موضحة يف اجلدول رقم ج. النتائ%5مستوى الداللة 

املستدامة  املتعدد الذي يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات والتنمية  معادلة االحندار    نتائج  لتحليل وتفسري
ومعامل االرتباط   (2R) يف معامل التحديداملوضحة  التفسرييةقوته و  Fمعرب عنها بـقيمة    وذجعلى معنوية النم  نعتمد
 . T.TESTمعرب عنها يف قيمة اختبار ومعنوية املتغريات املستقلة  (R) املتعدد

 ملتعدد ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة ا االحنداراختبار  نتائج : (84.04) رقـــمجــدول 

 املتغيات املستقلة 
 معادلة االحندار 

 معامالت
Beta 

 T.TESTاختبار 
 املعامالت  القرار

B   

اخلطأ  
مستوى  T قيمة املعياري 

 الداللة 
  وبدرجة قوية جدا إجياابدالة تؤثر  0,011 2,560 - 0,123 0,315 الثابث )ابقي العوامل االخرى(

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية  0,033 2,141 0,108 0,043 0,092 الشفافية واإلفصاح 
  غري دالة ال تؤثر 0,569 0,570 0,024 0,034 0,020 املساءلة والرقابة اإلدارية 

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,001 3,284 0,159 0,046 0,152 املشاركة 
 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,001 3,200 0,139 0,037 0,118 ة واحلرية األكادمييةاالستقاللي

 دالة تؤثر إجيااب وبدرجة قوية جدا  0,000 8,863 0,389 0,042 0,371 الكفاءة وفعالية االتصال 
 القوة التفسيية للنموذج  املعنوية الكلية للنموذج

2) التحديدمعامل  F 74,140 قيمة
R ) 0,440 

 0,663  ( R) املتعدد معامل االرتباط sig 0,000املعنوية

 .05 انظر امللحق رقم ،  SPSS 23 ابالعتماد على خمرجات ةمن إعداد الباحثاملصدر: 
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وهي    (74,140)قدرت بـ  "  Fحصائية "القيمة اإل  أن   ( 84.04)رقم    تُبني ِّ نتائج اجلدول:  لنموذجاملعنوية الكلية ل  -
رة له  ، مبعىن  (0,000)مبستوى داللة قدره  د الَّة إحصائيا   ر واحد من بني املتغريات املفس ِّ يوجد على األقل ُمتغري ُمف س ِّ

( على عات مبادئ حوكمة اجلام املستقل )  ، وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغريالتابعأتثري معنوي على املتغري  
 تدامة(، مما يدل على أن النموذج مقبول احصائيا. التنمية املس) التابعاملتغري 

النسبة    أي أن   (،.4400)  بـ  اليت قدرت(  2R)قيمة معامل التحديد  : عن طريق حساب  للنموذجالقوة التفسيية    -
أن (  %44)  املئوية املتغري    توضح  يف  عنه(  املستدامة التنمية  )التابع  التباين  املستقل  يعرب  حوكمة )   املتغري  مبادئ 
ر جن يف النموذج  (%66املتبقية )(، والنسبة  عات اجلام  لباقي    Tعنه قيمة    وهذا ما تعرب   تعود إىل عوامل أخرى مل تُدن

 .  (0,011)عند مستوى داللة  (2.560) العوامل األخرى اليت قدرت بـ
  قوية موجبة و عالقة ارتباط  وجود    دل علىفي  (0.663)  قيمته  بلغت" الذي  R" معامل االرتباط  أما يف خيص

 .التابعلنموذج واملتغري لبني املتغري املستقل جدا 
 ما يلي:              ت اختبار معنوية النموذجتأثب: املستقلة تمعنوية املتغيا -
حتقيق    ، املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، علىوفعالية االتصال  الكفاءةوجود داللة إحصائية لتأثري كل من    *

 أن  نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وفف، قوية جدا الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة التنمية املستدامة يف
  (0,000)داللة قدرها    ايتة مبستو الَّ د    كلهاو (  3.200و)   (3.284و)  (8.863)هلم قدرت على التوايل بـ  "  Tقيمة "

 حتقيق التنمية املستدامة. على  والقوي جداجيايب الا  اوهو ما يؤكد على أتثريهعلى التوايل،  (10,00) و (10,00)و
حتقيق التنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة    الشفافية واالفصاح علىوجود داللة إحصائية لتأثري  * نالحظ  

داللة    عند مستوى(  2.141)قدرت بـ"  T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وف ف  قوية،إجيااب وبدرجة  
 حتقيق التنمية املستدامة. على والقوي جيايب اال اوهو ما يؤكد على أتثريه، ( 0,033)يقدر ب 

حتقيق التنمية املستدامة يف كليات    املساءلة والرقابة اإلدارية على  وجود داللة إحصائية لتأثري* كما نالحظ أيضا عدم  
( مما  0.569عند مستوى ) (0.570)قدرت بـ " T أن قيمة "نيَّ ب  تـ  قا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يـ  وففحمل الدراسة، 

 لتنمية املستدامة. حتقيق اعلى  اأتثريهيدل على أهنا غري دالة وعدم 
مبادئ حوكمة اجلامعات:  )فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" املعامالتكذلك حسب قيمة   
  ( 0.371)واالفصاح( يقابله تغريات بـ    رية األكادميية، املشاركة، الشفافية ، االستقاللية واحلوفعالية االتصال   الكفاءة

 . ( التنمية املستدامة)على التوايل يف املتغري التابع  (0.092)و  (0.118) و (0.152)و
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وفعالية    الكفاءةبناء على النتائج املتوصل إليها ميكن القول أن مبادئ حوكمة اجلامعات أببعادها األربعة )
( تؤثر يف حتقيق التنمية املستدامة يف الكليات  األكادميية، املشاركة، الشفافية واالفصاح، االستقاللية واحلرية االتصال 

  ة حمل الدراسة، أما عن قوة واجتاه العالقة بينهما فإهنا إجيابية وقوية جدا وقوية وهذا ما أشارت إليه القوة التفسريي
 . %44 للنموذج بـ

 على حتقيق التنمية املستدامة   حوكمة اجلامعاتيوجد أتثي إجيايب ملبادئ  "10ية  الفرضوابلتايل يتم قبول  
 الكفاءةيف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". ابألخص فيما يتعلق بـ:  

 ، االستقاللية واحلرية األكادميية، املشاركة، الشفافية واالفصاح. وفعالية االتصال
فرضيات من   08الدراسة، وما مت التوصل إليه هو قبول صحة    تهذا املبحث اختبار فرضياخالل    مت من

، أي قبول الفرضية األوىل املتعلقة مبستوى تطبيق مبادئ احلوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة وكذا 10أصل 
ول مستوى تطبيق مبادئ احلوكمة  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أراء أعضاء هيئة التدريس ح  02فرضية رقم

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى تطبيق احلوكمة تعزى   03تعزى إىل متغري اجلامعة. ورفض فرضية رقم
  04ابملتغري الوسيط مت رفض الفرضية رقم  إىل متغري املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية. أما الفرضيات املتعلقة  

املتعلقة بوجد    05ة خمرجات التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة، وكذا رفض الفرضية رقم  املتعلق مبستوى جلود
املتعلقة    06خيص املتغري التابع فقد مت رفض الفرضية رقم    افروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري اجلامعة. فيم

ت على وجود فروق ذات داللة إحصائية اليت نص  07توجه اجلامعات حنو االستدامة، وقبول الفرضية رقم  مبستوى  
لتوجه اجلامعات حنو االستدامة تعزى إىل متغري اجلامعة. وقبول فرضيات التأثري بني املتغريات الثالثة واليت أكدت  

لى جودة خمرجات التعليم العايل وأثر مبادئ حوكمة  وجود أتثري إجيايب وقوي بني أثر حوكمة اجلامعات ع  ىمجيعها عل
 لى حتقيق التنمية املستدامة، وكذا أثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق التنمية املستدامة. اجلامعات ع 

سية اثباته من الفرضيات الفرعية املكونة للدراسة والنتائج املتوصل إليها مت اثبات الفرضية الرئي  وبناءا على ما مت  
على حتقيق اجلودة يف خمرجات التعليم    إجيايب  حوكمة اجلامعات بشكلتؤثر مبادئ  للدراسة واليت تنص على:  

يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التنمية املستدامة    العايل يف اجلزائر وذلك لتحقيق
 هبا

لذا سوف يتم بعد قبول صحة الفرضيات املقرتحة سوف نتوجه إىل اثبات صحة منوذج الدراسة االفرتاضي  
منذجة املعادالت البنائية، والتحليل العاملي التوكيدي للتأكد من صحة النموذج املقرتح   م استخدايف املبحث املوايل

 املتعلقة بطبيعة الوساطة، وكذا الفرضية الرئيسية.  11واختبار مرة أخرى صحة فرضيات التأثري الثالثة، وفرضية رقم 
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 اختبار منوذج الدراسة:: الرابعاملبحث 
بحث اختبار منوذج الدارسة املقرتح وذلك ابالعتماد على منذجة املعادالت البنائية  سيتم من خالل هذا امل

الوسطية للمتغري الوسيط بني املتغري التابع واملستقل  والتحليل العاملي التوكيدي وحتليل املسار من أجل اختبار العالقة  
ذا بعد التحقق من شروط استخدام النمذجة وه ومعرفة طبيعتها، وكذا اثبات مرة أخرى صحة فرضيات التأثري الثالثة،

 البنائية اليت مت أتكيدها سابقا.
 التحليل التوكيدي لنموذج القياس املتعلق مبتغيات الدراسة: 1.4

اجلامعات، نقصد   التالية: حوكمة  ملتغريات  السيكومتورية  اخلصائص  من  والتحقق  التعرف  القياس  بنموذج 
ية املستدامة، أي مدى مالئمة املتغريات مع كل حمور، وتتمثل أبعاد املتغريات جودة خمرجات التعليم العايل، التنم 

،  ةة اإلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادمييالكامنة حلوكمة اجلامعات يف: الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقاب
جودة الطالب اجلامعي، جودة أعضاء هيئة  الكفاءة وفعالية االتصال. أما فيما خيص املتغريات الوسيطة فتتمثل يف:

ثل يف: البعد التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية، وأخريا املتغريات الكامنة للتنمية املستدامة فتم
 عرض لنموذج لكل متغري.  ياالقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي، البعد التكنولوجي، وفيما يل

 مببادئ حوكمة اجلامعات:  لتوكيدي لنموذج القياس املتعلقالتحليل ا 1.1.4
 منوذج القياس ملبادئ حوكمة اجلامعات.  (:02.04)يوضح الشكل رقم 

 
 

 حوكمة اجلامعات  ملبادئ  املتعلق منوذج القياس: (02.04)رقم شكل 

   AMOS املصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج
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املطابقة مقبولة للبياانت، حيث توضح قيمة التشبعات املعيارية   أن   (02.04)  يظهر جليا من خالل الشكل رقم 
 املتغري)احلوكمة(مع  املبادئ    رتباطاعلى    0.81-0.64بني    وتنحصررتفعة  م  واليت كانت  األسهم()القيمة الظاهرية فوق  

على قيمة  أوعدم متاثلها من انحية أخرى، حيث جند أن    املبادئهذه    تباينمن انحية، وكذلك    ليهإالذي تنتمي  
من جهة   هما مع بعضهمارتباط دل على اي  ممابني الشفافية واالفصاح وحوكمة اجلامعات    0.81هي    معياريتشبع  

 ومتايزها وعدم متاثلها من جهة أخرى يف حتديد مبادئ حوكمة اجلامعات. 
يتطلب    ما  ،5.946  قدرتحيث    5كرب  أكانت    املعياري   مربع كايأيضا من هذا الشكل أن قيمة    ظما يالح

النموذج حىت  بقة، فبعد فحص املؤشرات اليت اقرتحها الربانمج وإعادة تقدير  اضرورة تعديل النموذج لتحقيق املطابل
 (03.04).رقم كما يوضحه الشكل   ا البعضمع بعضهم دمج مبدئني مت ىل حتقيق املطابقة املطلوبة إيصل 

 مببادئ حوكمة اجلامعات املعدل  التحليل التوكيدي لنموذج القياس املتعلق 2.1.4
 الشكل التايل.  هوهذا ما يوضح

 

 

 

 

 

 املعدل حوكمة اجلامعات مببادئ املتعلق منوذج القياس: (03.04) شكل رقم

     AMOS املصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج
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رقم الشكل  من خالل  التشبعات املطأن    (03.04)  يظهر جليا  قيمة  توضح  للبياانت، حيث  مقبولة  ابقة 
األسهم(   فوق  الظاهرية  )القيمة  مرتفعة  املعيارية  بني  واليت كانت  ارتباط    0.81-0.60تنحصر  مع   املبادئعلى 

وعدم متاثلها من انحية أخرى، حيث جند  املبادئ  ن هذه  تبايوكذلك    انحية،من    ليهإالذي تنتمي    املتغري)احلوكمة(
من جهة  هما مع بعضهما  تدل على ارتباط   مماوحوكمة اجلامعات    املشاركةبني    0.81هي    معيارييمة تشبع  لى قعأأن  

 ومتايزها وعدم متاثلها من جهة أخرى يف حتديد مبادئ حوكمة اجلامعات. 
 : يكما نالحظ من خالل هذا الشكل ما يل

ملطابقة اجليدة للبياانت، وابألحرى تطابق  على ا  لمما يد  5وهي أقل من    3.218أصبحت   املعياري  مربع كايقيمة    -
 النموذج املقرتح كمقياس ملبادئ حوكمة اجلامعات يف الواقع. 

مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر حسن   -
توكر   مؤشر  املصحح،  قريباملطابقة  قيمتها  مؤشرات  هي  :لويس،  بـ  التوايل  على  وقدرت  الواحد  من   ،0.989ة 

على وجود ارتباطات معنوية و عالقات بني املبادئ )الشفافية واالفصاح ،   لمما يد،   0.985،0.990،0.959،0.974
كمة التصال( واملتغري املستقل)حو املساءلة والرقابة اإلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية االكادميية، الكفاءة وفعالية ا

اجلامعات( لتدل على ابتعاد النموذج االفرتاضي اخلاص مببادئ حوكمة اجلامعات )وجود عالقة بني املبادئ واملتغري  
 املستقل( عن النموذج الصفري )عدم وجود عالقة(. 

ادئ  النموذج االفرتاضي اخلاص مببعلى التطابق اجليد بني مبادئ واملتغري املستقل و   0.068تفسر قيمة مؤشر رمسي    -
 حوكمة اجلامعات. 

 وهي قريبة من الصفر واليت تدل أيضا على التطابق التام.  0.009جذر متوسط مربعات البواقي هي  -
ومن خالل هذه النتائج حتقق لنا اخلصائص السيكومرتية ملقياس مبادئ حوكمة اجلامعات والصدق البنائي 

 متثليه. ملبادئها وأمهيتها يف 
 جبودة خمرجات التعليم العايل: موذج القياس املتعلقالتحليل التوكيدي لن 3.1.4

 توضيح منوذج القياس االفرتاضي املتعلق جبودة خمرجات التعليم العايل  (04.04) الشكل سيتم من خالل 
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رقم الشكل  من خالل  التشبعات أن    (04.04)  يظهر جليا  قيمة  توضح  للبياانت، حيث  مقبولة  املطابقة 

األسهم(  املعياري فوق  الظاهرية  )القيمة  و ة  مرتفعة  بني  واليت كانت  مع   األبعادرتباط  اعلى    0.84-0.71تنحصر 
وعدم متاثلها من انحية أخرى، حيث جند   األبعادهذه    تباينمن انحية، وكذلك    ليهإالذي تنتمي    املتغري)الوسيط(

قيمة تشبع  عأأن   التعليميةني  ب  0.84هي    معياريلى  الربامج  مما  وج  جودة  العايل  التعليم  تدل على  ودة خمرجات 
 . جودة خمرجات التعليم العايلمن جهة ومتايزها وعدم متاثلها من جهة أخرى يف حتديد هما مع بعضهما ارتباط 

 : يكما نالحظ من خالل هذا الشكل ما يل
، وابألحرى تطابق  على املطابقة اجليدة للبياانت   لما يد  5وهي أقل من    1.405قدرت   املعياري  مربع كايقيمة    -

 النموذج املقرتح كمقياس جودة خمرجات التعليم العايل يف الواقع. 
كما أن مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر   -
 ،0.997قدرت على التوايل بـ :  سن املطابقة املصحح، مؤشر توكر لويس، هي مؤشرات قيمتها قريبة من الواحدح

على وجود ارتباطات معنوية و عالقات بني األبعاد)جودة الطالب اجلامعي،    لمما يد  ،  0.997،0.999،0.986،0.997
لتعليمية(  واملتغري)جودة خمرجات التعليم العايل(  جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج ا

 جبودة خمرجات التعليم العايل  املتعلق منوذج القياس: (04.04)شكل رقم

 AMOS من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمجاملصدر: 
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لنموذج االفرتاضي اخلاص جودة خمرجات التعليم العايل )وجود عالقة بني االبعاد واملتغري( عن أي لتدل على ابتعاد ا
 النموذج الصفري )عدم وجود عالقة(. 

واملتغري والنموذج االفرتاضي اخلاص جبودة خمرجات على التطابق املمتاز بني األبعاد    0.029تفسر قيمة مؤشر رمسي    -
 التعليم العايل. 

 وهي قريبة من الصفر واليت تدل أيضا على التطابق التام.  0.005مربعات البواقي هي جذر متوسط  -
البنائي ومن خالل هذه النتائج حتقق لنا اخلصائص السيكومرتية ملقياس جودة خمرجات التعليم العايل والصدق  

 ألبعادها وأمهيتها يف متثليه. 
 ية املستدامة: ابلتنم التحليل التوكيدي لنموذج القياس املتعلق 4.1.4

 توضيح منوذج الدراسة االفرتاضي املتعلق ابلتنمية املستدامة.  (05.04)سيتم من خالل الشكل 
 

 
 

 
رقم الشكل  من خالل  التشبعات أن    (05.04)  يظهر جليا  قيمة  توضح  للبياانت، حيث  مقبولة  املطابقة 

 املتغريمع  األبعادعلى ارتباط  0.78-0.61حصر بني تنو  املرتفعة واليت كانت املعيارية )القيمة الظاهرية فوق األسهم(
على قيمة أوعدم متاثلها من انحية أخرى، حيث جند أن    األبعادهذه    تباينمن انحية، وكذلك    ليهإالذي تنتمي  

   من جهة ومتايزهاهما مع بعضهما على ارتباط  والتنمية املستدامة مما يدل يالبعد البيئبني  0.78هي  معياريتشبع 

 املتعلق ابلتنمية املستدامة منوذج القياس : (05.04) شكل رقم

 AMOS املصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج
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 . جودة خمرجات التعليم العايلمتاثلها من جهة أخرى يف حتديد  وعدم
 : يكما نالحظ من خالل هذا الشكل ما يل

على املطابقة اجليدة للبياانت، وابألحرى تطابق   لمما يد 5وهي أقل من  0.016قدرت  املعياري  مربع كايقيمة  -
 النموذج املقرتح كمقياس التنمية املستدامة يف الواقع. 

املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر حسن   مؤشرات  -
مما يد الواحد  معنوية   لاملطابقة املصحح، مؤشر توكر لويس، هي مؤشرات قيمتها تساوي  ارتباطات  على وجود 

يئي، البعد التكنولوجي( واملتغري لتدل على ابتعاد بوعالقات بني األبعاد)البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد ال
النموذج االفرتاضي اخلاص ابلتنمية املستدامة )وجود عالقة بني االبعاد واملتغري( عن النموذج الصفري )عدم وجود  

 عالقة(.  
 نمية املستدامة.تلتطابق اتم بني األبعاد واملتغري والنموذج االفرتاضي اخلاص ابلالصفر على اتفسر قيمة مؤشر رمسي    -
 وهي قريبة من الصفر واليت تدل على التطابق التام.  0.001جذر متوسط مربعات البواقي هي  -

ومن خالل هذه النتائج حتقق لنا اخلصائص السيكومرتية ملقياس التنمية املستدامة والصدق البنائي ألبعادها 
 وأمهيتها يف متثليه. 

 : ء( املتكامل )منوذج البنا AMOSمنوذج  2.4
املتكامل أو منوذج البناء ذلك الذي ميثل النموذج االفرتاضي املقرتح يف الدراسة متثيال  AMOSيقصد بنموذج  

كامال، فهو يربط بني مبادئ حوكمة اجلامعات كمتغري مستقل والتنمية املستدامة كمتغري اتبع يف ظل توفر وسيط 
تبار هذا النموذج الذي يضم املتغريات الثالثة سوف يتم اختبار  لتعليم العايل. وقبل اخللعالقة أال هو جودة خمرجات ا

منوذج البناء لكل متغريين على حدى، حيث أن منوذج املتكامل يهدف إىل دراسة وقياس كل التأثريات اليت تتم بني  
 واملتغري التابع.ذا بني املتغري الوسيط املتغري املستقل واملتغري الوسيط وبني املتغري املستقل واملتغري التابع، وك

منوذج البناء( ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم )النموذج املتكامل    1.2.4
 العايل: 

توضيح النموذج املتكامل ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة  (06.04)سيتم من خالل الشكل رقم 
 خمرجات التعليم العايل. 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
356 

 
وجود أثر إجيايب بني املتغريين الكامنني )مبادئ حوكمة اجلامعات،    (06.04)رقم  يتضح من خالل الشكل  

وهي تفسر وجود أثر ذو داللة معنوية ملبادئ    ،0.86جودة خمرجات التعليم العايل( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم  
 حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل. 

فيما يتعلق   املأما  للمتغري  املكونة  اجلامعات  ابألبعاد  والرقابة ستقل: حوكمة  املساءلة  )الشفافية واالفصاح، 
اإلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( فهي متثل متغريات احلوكمة متثيال حقيقا 

وية، حيث قدرت على التوايل  كامن التابعة له مرتفعة ومعنوذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط بينها وبني املتغري ال
، تفسر هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها وبني املتغري 0.64،  0.70،  0.78،  0.64،  0.75ـ  ب

 املستقل الذي تنتمي إليه. 
جودة الطالب اجلامعي، جودة )أما فيما يتعلق ابألبعاد املكونة للمتغري الوسيط: جودة خمرجات التعليم العايل  

أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( فهي متثل متغريات جودة خمرجات التعليم 
ينها وبني املتغري الكامن التابعة له مرتفعة ومعنوية، حيث العايل متثيال حقيقا وذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط ب

سر هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها ، تف0.82،  0.71،  0.81،  0.75ـ  بقدرت على التوايل  
 وبني املتغري الوسيط الذي تنتمي إليه.

 ناء( ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل املتكامل )منوذج الب النموذج: (06.04) شكل رقم

 AMOSاملصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج 
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 كما ميكننا أيضا استخالص قيم مؤشرات تطابق النموذج فيمايلي: 
لتدل على تطابق النموذج املقرتح يف الدراسة والذي    5وهي أقل من    4.548قدرت   املعياري  مربع كايمة  قي  -

 د أثر معنوي ملبادىء حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل. يفرتض وجو 
املقارن، مؤشر حسن   مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة  -

 ،0.949توايل بـ :املطابقة املصحح، مؤشر توكر لويس، هي مؤشرات قيمتها جاءت قريبة من الواحد وقدرت على ال

النموذج  ،0.939  ،0.947،0.958،0.908 ابتعاد  تفسر  جيدة، كما  مطابقة  للنموذج  البياانت  مطابقة  على  داللة 
املتغري  الصفري )عدم أتثري  النموذج  الوسيط ومتغرياته( عن  املتغري  املستقل ومتغرياته على  املتغري  االفرتاضي )أتثري 

لة معنوية ملبادىء حوكمة اجلامعات  وسيط ومتغرياته(. مما يدل على وجود أثر ذو دالاملستقل ومتغرياته على املتغري ال
 على جودة خمرجات التعليم العايل. 

 لتدل على التطابق املقبول بني النموذج املفرتض والبياانت الواقعية.  0.086قيمة مؤشر رمسي قدرت بـ  -
 صفر واليت تدل على التطابق التام. وهي قريبة من ال  0.016جذر متوسط مربعات البواقي هي  -

اجلامعات على جودة إذن   ومعنوي ملبادئ حوكمة  أثر إجيايب  يوجد  أنه  يتضح  النموذج  اختبار هذا  وبعد 
مبادئ حوكمة اجلامعات( )، أي أنه كلما زاد املتغري املستقل  0.86  املعيارية  خمرجات التعليم العايل، واليت بلغت قيمته

 .  0.86يم العايل( بـ زيد املتغري الوسيط )جودة خمرجات التعلابحنراف معياري واحد ي

يوجد أتثي إجيايب  واليت نصت على:    08بناء على النتائج املتوصل إليها مت أتكيد مرة أخرى قبول الفرضية رقم  
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر   جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائرعلى    حوكمة اجلامعاتملبادئ  

 بواسطة أسلوب منذجة املعادالت البنائية. أعضاء هيئة التدريس هبا
املتكامل    2.2.4 التنمية )النموذج  حتقيق  على  العايل  التعليم  خمرجات  جودة  ألثر  البناء(  منوذج 

 املستدامة: 
توضيح النموذج املتكامل ألثر جودة خمرجات التعليم العايل على    (07.04)سيتم من خالل الشكل رقم  

 ق التنمية املستدامة. حتقي
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وجود أثر إجيايب بني املتغريين الكامنني )جودة خمرجات التعليم العايل،   (07.04)رقم  يتضح من خالل الشكل  

وهي تفسر وجود أثر ذو داللة معنوية جودة خمرجات التعليم    ،0.90التنمية املستدامة( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم  
 ستدامة. العايل على حتقيق التنمية امل

جودة الطالب اجلامعي، جودة ): جودة خمرجات التعليم العايل  أما فيما يتعلق ابألبعاد املكونة للمتغري الوسيط
أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( فهي متثل متغريات جودة خمرجات التعليم 

نوية، حيث يت تربط بينها وبني املتغري الكامن التابعة له مرتفعة ومعالعايل متثيال حقيقا وذلك ألن درجة التشبعات ال
تفسر هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها   ،0.85،  0.72،  0.78،  0.73ـ  ب قدرت على التوايل  

 وبني املتغري الوسيط الذي تنتمي إليه.
)البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد  ية املستدامة  أما فيما يتعلق ابألبعاد املكونة للمتغري التابع: التنم

لبيئي، البعد التكنولوجي( فهي متثل متغريات التنمية املستدامة متثيال حقيقا وذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط ا
تفسر    ،0.74،  0.75،  0.70،  0.67ـ  ببينها وبني املتغري الكامن التابعة له مرتفعة ومعنوية، حيث قدرت على التوايل  

 ط بينها وبني املتغري التابع الذي تنتمي إليه. هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية ترب
 

   املتكامل )منوذج البناء( ألثر جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق التنمية املستدامةموذج الن: (07.04) شكل رقم

 AMOSاملصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج 
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 كما ميكننا أيضا استخالص قيم مؤشرات تطابق النموذج فيمايلي:    
ذي  لتدل على تطابق النموذج املقرتح يف الدراسة وال  5وهي أقل من    3.209املعياري قدرت    مربع كايقيمة    -

 يفرتض وجود أثر معنوي ل جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق التنمية املستدامة. 
مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر حسن    -

 ،0.969احد، وقدرت على التوايل بـ :توكر لويس، هي مؤشرات قيمتها جاءت قريبة من الو   املطابقة املصحح، مؤشر

داللة على مطابقة البياانت للنموذج مطابقة جيدة، كما تفسر لتدل على ابتعاد ،  0.966  ،0.967،0.977،0.942
التابع ومتغرياته  املتغري  الوسيط ومتغرياته على  املتغري  الصفري )عدم أتثري  النموذج االفرتاضي )أتثري  النموذج  ( عن 

ومتغرياته على املتغري التابع ومتغرياته(. مما يدل على وجود أثر ذو داللة معنوية جودة خمرجات التعليم  املتغري الوسيط  
 العايل على حتقيق التنمية املستدامة. 

 البياانت الواقعية. لتدل على التطابق اجليد بني النموذج املفرتض و  0.068قيمة مؤشر رمسي قدرت بـ   -
 وهي قريبة من الصفر واليت تدل على التطابق التام.  0.015هي جذر متوسط مربعات البواقي  -

إذن وبعد اختبار هذا النموذج يتضح أنه يوجد أثر إجيايب ومعنوي جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق  
م العايل(  جودة خمرجات التعلي)، أي أنه كلما زاد املتغري الوسيط  0.90  املعيارية  التنمية املستدامة، واليت بلغت قيمته

 .  0.90ابحنراف معياري واحد يزيد املتغري التابع )التنمية املستدامة( بـ  

يوجد أتثي إجيايب واليت نصت على:    09بناءا على النتائج املتوصل إليها مت أتكيد مرة أخرى قبول الفرضية رقم
ت حمل الدراسة من وجهة نظر  على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ابلكليا  لعايلودة خمرجات التعليم اجل

 بواسطة أسلوب منذجة املعادالت البنائية.. أعضاء هيئة التدريس هبا
 منوذج البناء( ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة: )النموذج املتكامل   3.2.4

امعات على حتقيق  توضيح النموذج املتكامل ألثر مبادئ حوكمة اجل (08.04)سيتم من خالل الشكل رقم 
 التنمية املستدامة. 
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وجود أثر إجيايب بني املتغريين الكامنني )مبادئ حوكمة اجلامعات،    (08.04)رقم  يتضح من خالل الشكل  

وهي تفسر وجود أثر ذو داللة معنوية ملبادئ حوكمة اجلامعات    0.77التنمية املستدامة( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم  
 ملستدامة. على التنمية ا

فيما اجلامعات    أما  املستقل: حوكمة  للمتغري  املكونة  والرقابة يتعلق ابألبعاد  املساءلة  )الشفافية واالفصاح، 
اإلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية األكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( فهي متثل متغريات احلوكمة متثيال حقيقا 

تغري الكامن التابعة له مرتفعة ومعنوية، حيث قدرت على التوايل  ربط بينها وبني املوذلك ألن درجة التشبعات اليت ت
، تفسر هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها وبني املتغري 0.67،  0.67،  0.77،  0.63،  0.78ـ  ب

 املستقل الذي تنتمي إليه. 
)البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد  تنمية املستدامة  أما فيما يتعلق ابألبعاد املكونة للمتغري التابع: ال

البيئي، البعد التكنولوجي( فهي متثل متغريات التنمية املستدامة متثيال حقيقا وذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط 
، تفسر  0.75،  0.74،  0.72،  0.66ـ  بة ومعنوية، حيث قدرت على التوايل  بينها وبني املتغري الكامن التابعة له مرتفع

 هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها وبني املتغري التابع الذي تنتمي إليه.
 

 حتقيق التنمية املستدامة املتكامل)منوذج البناء( ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على موذج الن: (08.04) شكل رقم

  AMOS ء على خمرجات برانمجاملصدر: من اجناز الباحثة بنا
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 كما ميكننا أيضا استخالص قيم مؤشرات تطابق النموذج فيمايلي: 
راسة مما  لتدل على عدم تطابق النموذج املقرتح يف الد  5كرب من وهي أ 5.083قدرت بـ  املعياري مربع كايقيمة  -

وذلك هبدف حتسني     AMOSيتطلب بضرورة إجراء تعديل ضمن املؤشرات اليت مت اقرتاحها يف الربانمج االحصائي
عرض  يقيمة هذا املؤشر ابلرغم من أن ابقي املؤشرات األخرى كانت ذات قيم جيدة ومعربة عن التطابق. وفيما يل

 تنمية املستدامة املعدل. املتكامل ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على اللنموذج 
ى حتقيق التنمية املستدامة  منوذج البناء( ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات عل)النموذج املتكامل    4.2.4

 )املعدل(: 
توضيح النموذج املتكامل ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق   (09.04)سيتم من خالل الشكل رقم  

 )املعدل(.  التنمية املستدامة

 
وجود أثر إجيايب بني املتغريين الكامنني )مبادئ حوكمة اجلامعات،    (09.04)رقم  خالل الشكل  يتضح من  

 واليت ارتفعت قليال بعد التعديل.   0.78التنمية املستدامة( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم 

 (  املعدل) ت على حتقيق التنمية املستدامةألثر مبادئ حوكمة اجلامعا املتكامل )منوذج البناء(منوذج : (09.04) شكل رقم

 AMOSاملصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج 
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ا التعديل وظلت كما أن قيمة التشبعات اليت تربط كل متغري ابألبعاد املكونة له هي األخرى مل تتأثر كثريا هبذ
 تعرب عن وجود ارتباط قوي بني كل بعد واملتغري الذي ينتمي إليه.مجيعها 

 كما ميكننا أيضا استخالص قيم مؤشرات تطابق النموذج فيمايلي: 
لتدل    5وقد اخنفضت عن القيمة السابقة للنموذج األول وهي أقل من    4.163أصبحت   املعياري   مربع كايقيمة    -

يفرتض وجود أثر معنوي واجيايب ملبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق   املقرتح للدراسة والذي  على تطابق النموذج
 التنمية املستدامة. 

مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر حسن    -
 ،0.956حد، وقدرت على التوايل بـ :تها جاءت قريبة من الوااملطابقة املصحح، مؤشر توكر لويس، هي مؤشرات قيم

داللة على مطابقة البياانت للنموذج مطابقة جيدة، كما تفسر على ابتعاد النموذج ،  0.936   ، 0.947،0.959،0.914
املستقل ري املتغري  االفرتاضي )أتثري املتغري املستقل ومتغرياته على املتغري التابع ومتغرياته( عن النموذج الصفري )عدم أتث

حوكمة اجلامعات على حتقيق   بادئومتغرياته على املتغري التابع ومتغرياته (. مما يدل على وجود أثر ذو داللة معنوية مل
 التنمية املستدامة. 

 لتدل على التطابق املقبول بني النموذج املفرتض والبياانت الواقعية.  0.081قيمة مؤشر رمسي قدرت  -
 وهي قريبة من الصفر واليت تدل على أفضل تطابق.  0.02ي هي بعات البواقجدر متوسط مر  -

إذن وبعد اختبار هذا النموذج يتضح أنه يوجد أثر إجيايب ومعنوي ملبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية 
حنراف  جلامعات( اب، أي أنه كلما زاد املتغري املستقل )مبادئ حوكمة ا 0.78  املعيارية   املستدامة، واليت بلغت قيمته

 . 0.78معياري واحد يزيد املتغري التابع )التنمية املستدامة( بـ

يوجد أتثي إجيايب  اليت نصت على:    10بناءا على النتائج املتوصل إليها مت أتكيد مرة أخرى قبول الفرضية 
من وجهة نظر أعضاء  ابلكليات حمل الدراسة يف اجلزائر  اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامةحوكمة ملبادئ 

 بواسطة أسلوب منذجة املعادالت البنائية. هيئة التدريس هبا 
ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم منوذج البناء(  )النموذج املتكامل    5.2.4

 العايل لتحقيق التنمية املستدامة:  
ادئ حوكمة اجلامعات على جودة توضيح منوذج املتكامل ألثر مب  (10.04)سيتم من خالل الشكل رقم  

 خمرجات التعليم العايل لتحقيق التنمية املستدامة. 
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الشكل   التنمية   (10.04)رقم  يتضح من خالل  اجلامعات،  )مبادئ حوكمة  املتغريين  أثر إجيايب بني  وجود 

ئ حوكمة اجلامعات، جودة  مباد)وكذا وجود أثر إجيايب بني املتغريين  ،0.03املستدامة( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم 
رجات التعليم العايل، ، وأيضا وجود أثر إجيايب بني )جودة خم0.85خمرجات التعليم العايل( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم  

واليت تفسر وجود أثر إجيايب ذو داللة معنوية بني كل زوجني    0.87التنمية املستدامة( إذ بلغت قيمة التشبع بينهم  
 من املتغريات. 

اجلامعات    أما املستقل: حوكمة  للمتغري  املكونة  والرقابة فيما يتعلق ابألبعاد  املساءلة  )الشفافية واالفصاح، 
شاركة، االستقاللية واحلرية االكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( فهي متثل متغريات احلوكمة متثيال حقيقا اإلدارية، امل

 املتغري الكامن التابعة له مرتفعة ومعنوية، حيث قدرت على التوايل  وذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط بينها وبني
التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها وبني املتغري تفسر هذه    ،0.69،  0.69،  0.76،  0.63  ، 0.78بـ  

 املستقل الذي تنتمي إليه. 

التعليم   ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجاتاملتكامل)منوذج البناء( موذج الن: (10.04) شكل رقم
 العايل لتحقيق التنمية املستدامة: 

 

 AMOSاملصدر: من اجناز الباحثة بناء على خمرجات برانمج 



         االطار امليداين للدراسة واختبار الفرضيات                                                      الرابع الفصل 
 

 
364 

)جودة الطالب اجلامعي، جودة عليم العايل  أما فيما يتعلق ابألبعاد املكونة للمتغري الوسيط: جودة خمرجات الت
ثل متغريات جودة خمرجات التعليم أعضاء هيئة التدريس، جودة البحث العلمي، جودة الربامج التعليمية( فهي مت

العايل متثيال حقيقا وذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط بينها وبني املتغري الكامن التابعة له مرتفعة ومعنوية، حيث 
، تفسر هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها 0.84،  0.72،  0.80،    0.73ـبى التوايل  قدرت عل

 الوسيط الذي تنتمي إليه.وبني املتغري 
)البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد  أما فيما يتعلق ابألبعاد املكونة للمتغري التابع: التنمية املستدامة  

نولوجي( فهي متثل متغريات التنمية املستدامة متثيال حقيقا وذلك ألن درجة التشبعات اليت تربط البيئي، البعد التك
، تفسر  0.74،  0.74،  0.71،  0.68ـبالكامن التابعة له مرتفعة ومعنوية، حيث قدرت على التوايل    بينها وبني املتغري

 ري التابع الذي تنتمي إليه.هذه التشبعات وجود عالقة ذات داللة معنوية تربط بينها وبني املتغ
 كما ميكننا أيضا استخالص قيم مؤشرات تطابق النموذج فيمايلي:   

لتدل على تطابق النموذج املقرتح يف الدراسة والذي    5وهي أقل من    4.515املعياري قدرت بـ    مربع كايقيمة    -
يف ظل وساطة جودة خمرجات التعليم    حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامةبادئ  يفرتض وجود أثر معنوي مل

 العايل. 
قة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، مؤشر حسن مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطاب  -

 ،0.917املطابقة املصحح، مؤشر توكر لويس، هي مؤشرات قيمتها جاءت قريبة من الواحد، وقدرت على التوايل بـ:

، داللة على مطابقة البياانت للنموذج مطابقة جيدة، كما تفسر لتدل على ابتعاد  0.915  ،0.915،0.932،0.878
النموذج االفرتاضي )أتثري املتغري املستقل ومتغرياته على املتغري التابع ومتغرياته يف ظل توفر املتغري الوسيط ومتغرياته(  

اته على املتغري التابع ومتغرياته يف ظل توفر املتغري الوسيط عن النموذج الصفري )عدم أتثري املتغري املستقل ومتغري 
أثر ذو داللة معنوية ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل  ومتغرياته(. مما يدل على وجود  

 لتحقيق التنمية املستدامة. 
 وذج املفرتض والبياانت الواقعية. لتدل على التطابق املقبول بني النم 0.086قيمة مؤشر رمسي قدرت بـ  -
 ليت تدل على أفضل تطابق. وهي قريبة من الصفر وا 0.021جذر متوسط مربعات البواقي هي  -

إذن وبعد اختبار هذا النموذج يتضح أنه يوجد أثر إجيايب ومعنوي ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة 
األثر املباشر بني مبادئ حوكمة اجلامعات والتنمية املستدامة   اكمخمرجات التعليم العايل لتحقيق التنمية املستدامة.  
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ت التعليم العايل مما يدل على أهنا تلعب دور وساطة كلية لتوضيح ذلك أكثر اخنفض يف ظل توفر جودة خمرجا
 سوف نقوم بتحليل املسار. 

 حتليل املسار:   3.4
ساطة الكلية أو اجلزئية يف عملية أتثري مبادئ حوكمة  كانت جلودة خمرجات التعليم العايل دور الو   املعرفة ما إذ

 (. 11.04)الشكل رقم  هاجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة، وهذا ما يوضح 

 

 
حتليل املسار ابلنظر للنموذج االفرتاضي للدراسة والذي يوضح   أن (  11.04)رقم  يتضح من خالل الشكل  

التنمية املستدامة( يف ظل توفر )مبادئ حوكمة اجلامعات( واملتغري التابع )ل خمتلف عالقات التأثري بني املتغري املستق
 الية: عنه بواسطة القيم واملؤشرات الت جودة خمرجات التعليم العايل(، وهو ما يعرب)املتغري الوسيط 

بع كاي/ درجة املعياري وهذا راجع إىل أن طريقة حساهبا تتم وفقا القاعدة التالية: مر   مربع كايقيمة    مل تظهر  -
احلرية، وابلتايل للتحليل فإننا سوف نعتمد على قيمة مربع كاي واليت بلغت الصفر لتدل على التطابق اجليد للنموذج 

حوكمة اجلامعات تؤثر على التنمية املستدامة وحتقيقها يف ظل توفر    املقرتح يف الدراسة والذي يفرتض أن مبادئ
 وسيط. جودة خمرجات التعليم العايل كمتغري 

 AMOSء على خمرجات برانمج املصدر: من اجناز الباحثة بنا

 املسار للنموذج االفرتاضي حتليل : (11.04) شكل رقم
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مؤشرات املطابقة املتمثلة يف: مؤشر حسن املطابقة، مؤشر املطابقة املعياري، مؤشر املطابقة املقارن، هي مؤشرات   -
أتثري املتغري  )قيمتها جاءت مساوية الواحد، وهي تعرب عن أفضل مطابقة، كما تفسر على ابتعاد النموذج االفرتاضي  

عدم أتثري ) ته يف ظل توفر املتغري الوسيط ومتغرياته( عن النموذج الصفري متغريااملستقل ومتغرياته على املتغري التابع و 
املتغري املستقل ومتغرياته على املتغري التابع ومتغرياته يف ظل توفر املتغري الوسيط ومتغرياته(. مما يدل على وجود أثر 

 لتحقيق التنمية املستدامة. لعايل ذو داللة معنوية ألثر مبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم ا
 لتدل على التطابق التام بني النموذج املفرتض والبياانت الواقعية.  مساوية للصفر  قيمة مؤشر رمسي  -
 جذر متوسط مربعات البواقي هي الصفر واليت تدل على املطابقة اجليدة.   -

التنمية  )وكمة اجلامعات( واملتغري التابع  مبادئ ح)كما نالحظ أن قيمة التأثري املباشر بني املتغري املستقل  
جودة خمرجات التعليم العايل(، مما يدل  )بعد تدخل املتغري الوسيط    0.19الى    0.711املستدامة( فقد اخنفضت من  

ستقل والتابع وكذلك أيضا أن الوساطة الكلية للمتغري الوسيط على أن املتغري الوسيط يؤثر يف العالقة بني املتغري امل
لعالقة وهذا راجع إىل أن قيمة التأثري املباشر بني املتغري املستقل والتابع أقل من قيمة التأثري غري مباشر وذلك  يف ا

 .  Baron and Kenny حسب طريقة
تتوسط جودة خمرجات التعليم العايل عالقة التأثري بني  اليت نصت على:    11ومن هنا يتم قبول الفرضية رقم

 املستدامة بدرجة كلية. حوكمة اجلامعات والتنمية 
بناءا على النتائج املتوصل إليها وبعد اختبار صدق منوذج الدراسة الذي ينص على وجود أتثري إجيايب ومعنوي 

ستدامة يف ظل توفر جودة خمرجات التعليم العايل من وجهة نظر  ملبادىء حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية امل
ختارة، وبناءا على منذجة املعادالت البنائية وحتليل املسار يتم قبول الفرضية  أعضاء هيئة التدريس يف الكليات امل

على حتقيق    حوكمة اجلامعات بشكل إجيايبتؤثر مبادئ  الرئيسية والصدق العاملي لنموذج الدراسة للوصول إىل أن:  
يات حمل الدراسة من وجهة يف الكلالتنمية املستدامة    اجلودة يف خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر وذلك لتحقيق

 نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. 
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 خالصة الفصل 
لعينة من أساتذة يف كليات العلوم االقتصادية والتجارية   من خالل هذا الفصل مت إجراء دراسة استقصائية
حوكمة كليات، وهذا من أجل معرفة مستوى تطبيق  10وعلوم التسيري جبامعات الشرق اجلزائري والبالغ عددهم  

اجلامعات وأثرها على جودة خمرجات التعليم العايل لتحقيق التنمية املستدامة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  
 : ي قد أسفرت نتائج هذا الفصل على ما يلو 

وجود إدراك حول مفهوم احلوكمة يف اجلامعات وممارسة مبادئها واملعوقات اليت تواجهها يف اجلامعات، مع 
 امتوسط بتطبيقها من قبل الكليات حمل الدراسة، أما جودة خمرجات التعليم العايل فقد كانت مستواه   وجود التزام

 الكليات حنو االستدامة كان منخفضا جدا. منخفضة، يف حني توجه 
التوكيد الكمي  التحليل  نتائج  أظهرت  البنائية   يكما  للمعادلة  النمذجة  وكذا  املتقدمة  اإلحصائية  والطرق 

لعاملي التوكيدي عن وجود أثر ملبادئ حوكمة اجلامعات على جودة خمرجات التعليم العايل وكذا وجود  والتحليل ا
تعليم العايل على حتقيق التنمية املستدامة، وأثر مبادئ حوكمة اجلامعات على حتقيق التنمية  أتثري جلودة خمرجات ال

 حوكمة اجلامعات والتنمية املستدامة وأن طبيعة هذه  تتوسط جودة خمرجات التعليم العايل العالقة بني  ااملستدامة. كم
 على املتغري التابع يف ظل توفر املتغري الوسيط.الوساطة كانت كلية بسبب اخنفاض التأثري املباشر للمتغري املستقل 

حوكمة اجلامعات  تؤثر مبادئ    ويف ختام هذا الفصل مت قبول الفرضية الرئيسية للدراسة اليت نصت على:
إ لتحقيق  جيايببشكل  وذلك  اجلزائر  يف  العايل  التعليم  خمرجات  يف  اجلودة  حتقيق  املستدامة    على  يف  التنمية 

 الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.
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ى عال تو أسفرت الدراسة يف جانبها النظري أن من بني أهداف التعليم العايل هو توفري خمرجات على مس
 ضرورة ابعتبارها العايل التعليم خمرجات  جودة إىل يُنظر والنوعية اجلودة عصر وهو احلايل عصران ففيمن اجلودة،  

 إىل  إدارهتا، وذلك وحسن ضبطها،ل الكفيلة اخلطط ووضع  لضماهنا، شروط توفري تطلبي تفرضها البيئة مما  ملحة
 تستهدف واليت اإلجنازات، لتقوي  املناسبة القياس وأدوات املعايري مع اخلطط هذه لتنفيذ الالزمة اآلليات جانب توفري

 دور أييت وهنا العمل، ملتطلبات سوق املالئمة واخلربات واملهارات املعارف من  لديه متميز خريج إعداد األول ابملقام
 .املعايري  تلك توفري يف الرشيدة احلوكمة

ناسبة امل رضيةتتوفر األ مل ما اجلودة، ملتطلبات االستجابة العايل التعليم مؤسسات على الصعب من أنهإال  
 والعمليايت والعادل القانوين اإلطار مبثابة األهن احلقوق،ا  ظله يف وتصاغ املسؤولياتا  مبوجبه حتدد اليت  للحوكمة

 كما ،ومراجعة نتائجها  اجلامعة أهداف وضع يف ابملشاركة ألصحاب املصلحة )الداخلية، اخلارجية( يسمح الذي
 االستباق على القدرة وزايدة العايل، للتعليم املخصصة العمومية املوارد استغالل يف والكفاءة للرشادة ضماان يعترب
 إىل الوصول اجلامعات حوكمة تضمن حيث اجلامعات، يف واإلبداع والبحث والتدريب التعليم مشكالت وحل

 جيني فقط، بل تعزيز مسامهتهم يف حتقيق التنمية املستدامة. خر  تكوينيف   ليس واالستفادة معقولة، وبتكاليف اجلودة
هذه األخرية أصبحت من بني املواضيع ذات االهتمام هبا دوليا، ويعد التعليم بكافة مستوايته، وابألخص  

 .إخل. براجمه، سياساته، هياكله...التعليم العايل السبيل املناسب لضمان ممارستها وجتسيدها يف الواقع عرب إدراجها يف  
التعليم   اجلامعات على جودة خمرجات  التطبيقية هو معرفة أتثري حوكمة  الدراسة  لذا كان اهلدف من هذه 
العايل لتحقيق التنمية املستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

، وذلك من خالل استمارة تضمنت املتغريات الثالثة كليات  10ئري والبالغ عددهم  التسيري جبامعات الشرق اجلزا
 للدراسة مت توزيعها على أعضاء هيئة التدريس. 

 : ومناقشة الفرضيات نتائج الدراسة
 مت التوصل جملموعة من النتائج من خالل هذه الدراسة ميكن إمجاهلا يف: 

   LMDتعليم العايل على غرار تبنيها لنظام ال إلصالحيف السعي   من اجلهود اليت بذلتها الوزارة الوصية على الرغم -
ابلتقييم    أيضا  ، وقيامها  ، هذه األخرية اليت تعد داعمة لتطبيق احلوكمة يف اجلامعات اجلودة  ن اضموانشاءها جلنة  

مستوى تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات    إال أن ملعرفة مستوى ممارسات مبادئ احلوكمة،      2017الذايت
صحة الفرضية   قبول  ديف جممل أبعاده، وهذا ما يؤك  التدريس كان متوسطا من وجهة نظر أعضاء هيئة  حمل الدراسة  

البيئة الفرعية األوىل الالزم عنه، وعدم هتيئة  الشرح  تطبيق هذا األسلوب وعدم تقدي  ، ويرجع ذلك إىل حداثة 
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ظاما مركزاي يعتمد على الدولة يف التمويل بنسبة املالئمة له ، وكذا طبيعة نظام التعليم العايل يف اجلزائر والذي يعد ن
شاركة  واالستقاللية واليت تبقى حمدودة جدا يف  على كفاءة بعض مبادئ حوكمة اجلامعات مثال: امل   رما يؤث   99%

على الدرجة الكلية ملمارسة املبادئ    تواليت  كانت درجة املمارسة هلما منخفضة جدا، ما انعكسمثل هذا النظام  
 حلوكمة اجلامعات.  األخرى

بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق    0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    -
الفرضية الفرعية    مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغري اجلامعة، وهو ما يؤكد قبول

 هتا واليت لعبت دورا هاما يف وجود فروق بني جامعة إىل أخرى. الن كل جامعة هلا خصوصيتها ومميزاالثانية، 
بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق    0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  فر   دال توج  -

وهو ما  مبادئ حوكمة اجلامعات يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغري املناصب اإلدارية والبيداغوجية والعلمية، 
أصحاب تلك املصاحل على مستوى ممارسة    ويرجع ذلك إىل عدم أتثريالفرضية الفرعية الثالثة،    رفض  يدفعنا إىل

 مبادئ احلوكمة يف اجلامعات وابألخص يف كليات حمل الدراسة.  
، اجمللس ابلرغم من تشكيل هيئات ضمان جودة التعليم العايل: اللجنة الوطنية لتقوي مؤسسات التعليم العايل  -

التكنولوجي، وكذا وضع مرجعي والتطور  العلمي  البحث  لتقوي  ميادين، إال أن    07ة لضمان اجلودة تضم  الوطين 
  كان منخفضا، مستوى جودة خمرجات التعليم العايل يف كليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  

اليت تربط األساتذة إبدارة  ، و صحة الفرضية الفرعية الرابعة  رفض  يدفعنا إىلما  وهو   الثقة  انعدام  ذلك بسبب 
على جودته واليت كانت منخفضة جدا، أما الربامج التعليمية كانت بعيدة عن الواقع  املتاح   ساجلامعية ما انعك

وغياب اجلانب التطبيقي يف املؤسسات االقتصادية احمليطة كان عامال مهما يف ضعف جودهتا واليت انعكست على  
الكمي على حساب التكوين   منخفضة جدا بسبب االهتمام ابلتكوين كانت، بدورها،طالب اجلامعي اليت  جودة ال
 النوعي. 

أما البحث العلمي ابلرغم من التسهيالت املقدمة من قبل الوزارة من فتح خمابر، وتقدي الدعم الالزم، إال أن  
سياسة واضحة املعامل لتمثيل البحوث العلمية، جودته كانت متوسطة بسبب قلة تسجيالت براءات االخرتاع، غياب  

 ذي أصبح حتكمه اعتبارات غري عملية. وكذا اإلنتاج العملي ال
بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول جودة خمرجات   0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    د ال توج  -

 رفض الفرضية الفرعية اخلامسة.   يدفعنا إىلعة، وهو ما  التعليم العايل يف الكليات حمل الدراسة تعزى إىل متغري اجلام
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رفض الفرضية أبعاده، وعليه يتم    جمملمستوى ممارسة االستدامة يف الكليات حمل الدراسة كان منخفضا جدا يف    -
 الفرعية السادسة ويرجع ذلك إىل:

 * حداثة تبين هذا املفهوم من قبل اجلامعات والكليات ابلتحديد؛ 
عاجلة قضااي االستدامة ما أدى إىل احلد جزة هي لنيل الشهادات فقط وليس هبدف التطبيق العملي مل*البحوث املن

 من فعاليتها يف البحث عن حلول للمشاكل التنموية اجملتمعية؛
*غياب ممرات اخلاصة بذوي االحتياجات يف الكليات حمل الدراسة ابلرغم من حداثة تصميم بعضها إال مل تراعي  

 لة التصميم؛ هذا يف مرح
 على اإلمكانيات الالزمة؛  رليات ويف حالة وجودها فإهنا ال تتوف*عدم توفر املراكز الطيبة املؤهلة يف الك

 *نقص فادح يف قاعات االنرتنت؛ 
التصاميم  على  االعتماد  االستدامة ومواصلة  لتوجهات  وفقا  هلا  التابعة  املرافق  وكل  الكليات  مباين  *عدم تصميم 

 التقليدية؛ 
 ص يف املساحات اخلضراء. *نق
بني آراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى توجه    0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية    -

اجلامعة،   متغري  إىل  تعزى  الدراسة  الكليات حمل  االستدامة يف  الفرعية  اجلامعات حنو  الفرضية  قبول  يتم  وعليه 
 .السابعة

ة خمرجات التعليم العايل فقد كانت نتائجها دئ حوكمة اجلامعات على جوداما فيما خيص عالقة أتثري مبا
 كمايلي: 

ابلكليات   جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائرعلى    حوكمة اجلامعاتجدا وقوي ملبادئ    يوجد أتثري إجيايب وقوي*  
 كما يلي:   ةلتفصيليحمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. ولتوضيح أكثر كانت النتائج ا

جودة الطالب اجلامعي يف الكليات حمل الدراسة إجيااب   على كادميية، املشاركةالستقاللية واحلرية األا كل منتؤثر   -
جودة الطالب اجلامعي يف الكليات حمل الدراسة  على    وفعالية االتصال  تؤثر الكفاءة  يف حني ،  قوية جداوبدرجة  

 الشفافية واالفصاح على، املساءلة والرقابة االدارية وجود لتأثري كل من أيضا عدم كما نالحظ قوية. إجيااب وبدرجة 
  واليت تنص على أنه   10-  08 وعليه مت قبول الفرضية الفرعية جودة الطالب اجلامعي يف الكليات حمل الدراسة.  

ملبادئ   إجيايب  أتثري  اجلامعاتيوجد  األ  حوكمة  واحلرية  االستقاللية  املشاركة،  وفعالية  وابألخص  الكفاءة  كادميية، 
 يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".  الطالب اجلامعيجودة االتصال على 
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  على  املشاركة  االستقاللية واحلرية االكادميية،  إلدارية،، املساءلة والرقابة ا وفعالية االتصال  تؤثر كل من الكفاءة  -
الشفافية واالفصاح   ريف حني ال تؤث قوية جدا.الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة جودة أعضاء هيئة التدريس يف 

واليت تنص على   20-  08وعليه مت قبول الفرضية الفرعية  جودة أعضاء هيئة التدريس يف كليات حمل الدراسة،    على
ملبادئ    أنه إجيايب  أتثري  اجلامعاتيوجد  االتص  حوكمة  وفعالية  الكفاءة  اإلدارية، املتمثلة يف:  والرقابة  املساءلة  ال، 

الدراسة من وجهة نظر يف الكليات حمل    أعضاء هيئة التدريسجودة  االستقاللية واحلرية األكادميية، املشاركة على  
 أعضاء هيئة التدريس هبا". 

املساءلة والرقابة    اح،الشفافية واالفص  ،األكادميية االستقاللية واحلرية    ، املشاركة،وفعالية االتصال  الكفاءة  تؤثر كل من  -
بول الفرضية  وعليه مت ق  وقوية.  قوية جداجودة البحث العلمي يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    على  االدارية
أنه    30-  08 الفرعية اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ  واليت تنص على  العلميجودة  على    حوكمة  يف   البحث 

 ر أعضاء هيئة التدريس هبا". الكليات حمل الدراسة من وجهة نظ
االتصال  الكفاءة  تؤثر كل من    - املشاركة،وفعالية  املساءلة   الشفافية واالفصاح،  ،األكادمييةاالستقاللية واحلرية    ، 

وقوية. وعليه مت قبول   قوية جداجودة الربامج التعليمية يف كليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  على والرقابة االدارية
 الربامج التعليميةجودة  على    حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    واليت تنص على أنه  04-  08 فرعية الفرضية ال

 ". يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا
مبادئ حوكمة اجلامعات أببعدها اخلمسة )الشفافية واالفصاح، املساءلة والرقابة    تؤثر،  ق وبناء على ما سب

إلدارية، املشاركة، االستقاللية واحلرية االكادميية، الكفاءة وفعالية االتصال( يف حتقيق جودة خمرجات التعليم العايل  ا
 قبول الفرضية الفرعيةمت    وعليهدا وإجيابية،  قوية جيف الكليات حمل الدراسة، أما عن قوة واجتاه العالقة بينهما فأهنا  

  جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائر على    حوكمة اجلامعاتإجيايب ملبادئ  يوجد أتثي    :أنه  اليت نصت على  08
 ابلكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. 

 أما فيما خيص عالقة أتثري جودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق التنمية املستدامة فقد كانت نتائجها كمايلي:   -
ال جودة  من  تؤثر كال  على*  التدريس  هيئة  أعضاء  جودة  العلمي،  البحث  جودة  التعليمية،  البعد حتقيق    ربامج 

جودة الطالب    رال تؤث  ، يف حنيكبية جدايف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية املستدامةاالقتصادي  
 عليه مت قبول الفرضية الفرعيةو يف الكليات حمل الدراسة.    للتنمية املستدامةحتقيق البعد االقتصادي  على  اجلامعي  

يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل متمثلة يف جودة الربامج التعليمية، جودة    واليت تنص على أنه  10-  90
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يف الكليات حمل    البحث العلمي، جودة أداء عضو هيئة التدريس على حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة
 ظر أعضاء هيئة التدريس هبا". الدراسة من وجهة ن

ج التعليمية، جودة البحث العلمي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة الطالب اجلامعي  تؤثر كل من جودة الربام   *
وعليه مت قبول    .قوية جدايف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية املستدامةحتقيق البعد االجتماعي    على

يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد   واليت تنص على أنه  20-  90 الفرضية الفرعية
 يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا".  االجتماعي للتنمية املستدامة

دة البحث العلمي  تؤثر كل من جودة الربامج التعليمية، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة الطالب اجلامعي، جو    *
وعليه مت قبول    وقوية.  قوية جدايف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية املستدامةحتقيق البعد البيئي    على

يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد   واليت تنص على أنه  "30-  90 الفرضية الفرعية
 الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". يف  البيئي للتنمية املستدامة

حتقيق البعد التكنولوجي    * تؤثر كل من جودة الربامج التعليمية، جودة الطالب اجلامعي، جودة البحث العلمي على
املستدامة الدراسة إجيااب وبدرجة    للتنمية  الكليات حمل  أعضاء    ر ال تؤث  يف حني ،  قوية جد وقويةيف  هيئة جودة 

 وعليه مت قبول الفرضية الفرعيةيف كليات حمل الدراسة.  للتنمية املستدامةحتقيق البعد التكنولوجي على التدريس 
يوجد أتثري إجيايب جلودة خمرجات التعليم العايل على حتقيق البعد التكنولوجي للتنمية    واليت تنص على أنه  40-  90

 نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.  يف الكليات حمل الدراسة من وجهة املستدامة
وعليه ميكن القول أن جودة خمرجات التعليم العايل أببعدها )جودة الطالب، جودة أعضاء هيئة التدريس،  

حتقيق التنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة، أما   تؤثر إجيااب يفجودة الربامج التعليمية، جودة البحث العلمي( 
يوجد    واليت تنص على أنه  90 ليه مت قبول الفرضية الفرعيةوعينهما فأهنا قوية وإجيابية.  عن قوة واجتاه العالقة ب

على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ابلكليات حمل الدراسة من    ودة خمرجات التعليم العايلأتثي إجيايب جل
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.

 اجلامعات على حتقيق التنمية املستدامة فقد كانت نتائجها كمايلي:  أما فيما خيص عالقة أتثري مبادئ حوكمة -
، االستقاللية واحلرية األكادميية، املشاركة،  االتصال   وفعالية  الكفاءةمبادئ حوكمة اجلامعات أببعدها االربعة )تؤثر  *  

واجتاه العالقة بينهما فأهنا ( يف حتقيق التنمية املستدامة يف الكليات حمل الدراسة، أما عن قوة  الشفافية واالفصاح
 كمايلي:   ة، ولتوضيح أكثر كانت النتائج التفصيليإجيابية وقوية جدا وقوية 
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االتصال إجيابيا وبدرجة  وفعالية    ، الكفاءةكادميية، املشاركة الستقاللية واحلرية األ مبادئ حوكمة اجلامعات ا  تؤثر     *
مت قبول الفرضية  فإنه    يف الكليات حمل الدراسة.  املستدامةللتنمية  وقوية على حتقيق البعد االقتصادي    اقوية جد
أنه   10-  10 الفرعية على  تنص  ملبادئ    واليت  إجيايب  أتثري  اجلامعاتيوجد  واحلرية    حوكمة  االستقاللية  املتمثلة يف 

يف الكليات    ادياألكادميية، املشاركة، الكفاءة وفعالية االتصال، املساءلة والرقابة االدارية على حتقيق البعد االقتص
 حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا. 

حتقيق البعد االجتماعي يف الكليات حمل الدراسة إجيااب   تؤثر على  املشاركة،  وفعالية االتصال  كل من الكفاءة  تؤثر  *
حوكمة ايب ملبادئ  يوجد أتثري إجي  واليت تنص على أنه  20-  10 مت قبول الفرضية الفرعيةفإنه    قوية جدا.وبدرجة  

املستدامة  اجلامعات للتنمية  املشاركة( على حتقيق البعد االجتماعي  االتصال،  وفعالية  الكليات حمل    )الكفاءة  يف 
 الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا". 

البيئي للتنمية املستدامة  حتقيق البعد  ، علىاملشاركة ، االستقاللية واحلرية األكادميية، وفعالية االتصال  الكفاءة تؤثر *
واليت تنص على   30-  10 مت قبول الفرضية الفرعيةفإنه    قوية جدا وقوية.يف الكليات حمل الدراسة إجيااب وبدرجة  

املتمثلة يف الكفاءة وفعالية االتصال، االستقاللية واحلرية األكادميية،   حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ    أنه
يف الكليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   قيق البعد البيئي للتنمية املستدامةشاركة على حتامل

   هبا".
املتمثلة يف الكفاءة وفعالية االتصال، الشفافية واالفصاح على حتقيق   حوكمة اجلامعاتيوجد أتثري إجيايب ملبادئ  *  

مت قبول راسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا"، فإنه  يف الكليات حمل الد  البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة
 . 04-  10 الفرضية الفرعية

وفعالية   الكفاءةاالربعة )  أببعادهااجلامعات  بناء على النتائج املتوصل إليها، ميكن القول أن مبادئ حوكمة  
إجيااب يف حتقيق التنمية املستدامة يف  (. تؤثر  ، االستقاللية واحلرية األكادميية، املشاركة، الشفافية واالفصاحاالتصال 

قبول الفرضية  وعليه يتم  الكليات حمل الدراسة، أما عن قوة واجتاه العالقة بينهما فأهنا إجيابية وقوية جدا وقوية،  
ي  10الفرعية   أنه  التنمية  حوكمة  أتثي إجيايب ملبادئ    وجد واليت تنص على  يف    املستدامةاجلامعات على حتقيق 

 كليات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا ابل اجلزائر

كما تتوسط جودة خمرجات التعليم العايل العالقة بني حوكمة اجلامعات والتنمية املستدامة وأن طبيعة تلك الوساطة  -
 . 11قبول الفرضية الفرعية وعليه يتم  هي كلية،
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 حوكمة اجلامعات بشكل إجيايبتؤثر مبادئ    على:  الفرضية الرئيسية للدراسة اليت نصتويف اخلتام يتم قبول  
لتحقيق وذلك  اجلزائر  العايل يف  التعليم  حتقيق اجلودة يف خمرجات  املستدامة    على  الكليات حمل  التنمية  يف 

 الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا.
 توصيات الدراسة:

،  اجلزائريةل الدراسة، بصفة خاصة، وللجامعة للكليات حمنقدمها ن  أتوجد العديد من التوصيات اليت ميكن 
يف الرفع  حوكمة اجلامعات  التعليمية حىت تتمكن من رفع مسامهة أسلوب  جل اصالح منظومتها  أمن    بصفة عامة،

 : ومن بينها ،التنمية املستدامة  من أجل حتقيق جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائرمن 
القيادات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وممثلني عن اجملتمع من    :من   ن يتكو   اجلامعيةتشكيل جملس حلوكمة    -

 ؛ قطاع عام وخاص
يساعده يف  و اتبع جلامعة ويتكامل عمله مع خالاي ضمان جودة يف اجلامعات    ةكادمييحوكمة األ ل انشاء مراكز ل  -

 ؛ تقدي االستشارات يف جمال احلوكمة 
اللوائح واإلجراءا  - اجلزائرية مبا يتالئم مع  العمل على حتديث  اجلامعات  والتشريعات يف  والسياسات  اإلدارية  ت 

 ؛ اهداف ومتطلبات حوكمة اجلودة والتنمية املستدامة
واشراك مؤسسات احمليط السوسيو اقتصادي يف إعداد    وتقوي الربامج االكادميية.اعداد    شراك اجملتمع احمللي يفا  -

 تقييم الكلي ألداء اجلامعات؛وتقوي الربامج التعليمية، وعملية ال
على    - احلوكمة  لتطبيق  موضوعية  وإجراءات  معايري  لتقأ تبين  االحتكام  من  بدال  للقياس  قابلة  تكون  ييمات ن 

 ؛ الشخصية 
ادماج االستدامة ضمن االسرتاتيجية الكلية العامة للجامعة مع توفري كافة الوسائل الالزمة لتفعيها ودعم الدولة    -

 خالل ختصيص جوائز مالية للجامعات اليت تراعي االستدامة؛  لتك املبادرة من
ا، وتضم تلك اللجان: ممثل عن وزارة التعليم إنشاء جلان مستقلة داخل اجلامعة ملتابعة تنفيذ معايري احلوكمة هب  -

 العايل، ممثل عن رئيس اجلامعة، ممثل عن كل كلية، ممثل عن مؤسسات القطاع اخلاص، خبري خارجي؛
ة اإلدارة من خالل االجتاه حنو االنتخاابت جلميع املناصب النوعية واإلدارية واالبتعاد عن التعيني املباشر،  دمقرط   -

 جلامعات، عمداء الكليات ورؤساء األقسام.  مبا فيها مدراء ا 
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 أفاق الدراسة: 
إشكالية معينة، يبقى موضوع الدراسة حيوي جوانب متعددة مل تؤخذ كلها بعني االعتبار ومت االقتصار على  

 : ياجملال أمام دراسات أخرى نذكر منها ال على سبيل احلصر ما يل حوهو ما يفت
 األداء الكلي جلامعات من وجهة نظر مؤسسات احمليط السوسيو اقتصادي؛ أتثري حوكمة اجلامعات على  -
 مور؛ حوكمة اجلامعات وأثرها على جودة املخرجات التعليم العايل من وجهة نظر أولياء األ -
 ؛ املسؤولية اجملتمعية للجامعات يف ظل احرتام مبادئ االستدامة -
 ؛  اجلامعات  املستدام سني أداءحتاجلامعات الذكية ودورها يف التوجه حنو  -
 حنو وضع منوذج حلوكمة اجلامعات املستدامة؛  -
 .بطاقة فحص حوكمة اجلامعات ودورها يف حتسني توجه إىل اجلامعات اخلضراء -
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 املراجع ابللغة العربية: ❖

 :أوال: الكتب

الدراسات    اقتصادية، سلسلة كتب  والتنمية املستدامةالتنمية االقتصادية  أمحد جابر بدران،   -1 جامعية، مركز 
 . 2014، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، واالقتصادية الفقهية 

، املكتب  التنمية املستدامة يف اجملتمع النامي يف ضوء املتغيات العاملية واحمللية احلديثة،  أمحد عبد الفتاح انجي -2
 . 2013ع، عمان، األردن، اجلامعي احلديث لنشر والتوزي

، دار حامد للنشر والتوزيع،  أساسيات إدارة املشاريع وتكنولوجيا املعلوماتإمساعيل الطيطي، خضر مصباح،  -3
 . 2010بعة األوىل، عمان، األردن، الط

الدين،   -4 التعليم العايل والبحث العلمي يف مصرإمساعيل سراج  ، حوكمة اجلامعات وتعزيز قدرات منظومة 
 . 2009مكتبة اإلسكندرية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

 . 2013، عمان، األردن،  ، دار صفاء للنشر والتوزيعملنظومة التعليم العايل  ةاالسرتاتيجياإلدارة    جواد كاظم لفتة، -5
)األسس    االعتماداجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايي    حسن حسني البيالوي وآخرون، -6

 . 2008دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، ، والتطبيقات(
، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  دة الشاملة وختطيط التعليم يف ضوء إدارة اجلو   اقتصادايترافده احلريري،   -7

  .2014األردن، الطبعة األوىل، 
ضمان اجلودة يف اجلامعات العربية: الفصل األول: ضمان اجلودة يف التعليم العايل : األطر  رمزي سالمه،   -8

 ، 2005وت ، لبنان، الطبعة األوىل،، اهلئية اللبنانية للعلوم الرتبوية، بري العامليةالنظرية والعملية ومناذج من التجارب 
دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،    التعليم العايل يف عصر املعرفة: التغيات والتحدايت،  سعيد محد الربيعي،-9

 . 2007 األردن، الطبع األوىل،
دار صفاء    ،ة اجلودة الشاملة: تطبيقات يف الصناعة والتعليمإدار سوسن شاكر جميد وحممد عودات الزايدات،   -10

 .  2015للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، 
،  إدارة اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل: إسرتاتيجيات التطوير ومناهج التحسني سيد حممد جاد الرب،  -11

    . 2010دار النشر غري مذكورة، مصر، القاهرة، 
عليمات،   -12 انصر  املؤس صاحل  يف  الشاملة  اجلودة  التطوير( إدارة  ومقرتحات  )التطبيق  الرتبوية  دار   ،سات 

 . 2004الشروق، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 
  تطبيقات احلوكمة يف املصارف(،   -التجارب-املبادئ-)املفاهيم   حوكمة الشركاتطارق عبد العال محاد،   -31

 . 2005الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
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الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،  ، ومصارف(حوكمة الشركات )شركات قطاع عام وخاص  طارق عبد العال، -14
 . 2007اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، 

اإلسكندرية، مصر،   اجلامعية، الدار ،املستدامة التنمية حتقيق  على وآاثرها البشرية التنمية عبري، اخلالق عبد -15
2014.  

املؤسسية )مدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات  احلوكمة    مد عبد الفتاح العشماري،عطا هللا وارد خليل وحم -16
 . 2008مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،(، العاملة واخلاصة

، دار املناهج  اإلدارة اإللكرتونية: مدخل إىل اإلدارة التعليمية احلديثةعمر أمحد أبو هاشم الشريف وآخرون،    -17
 . 2013، وزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل للنشر والت

، مركز الكتاب األكادميي للنشر والتوزيع، األمن الغذائي والتنمية املستدامةفاطمة بكري ورابح محدي ابشا،  -18
 . 2016عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

الطاهر،   -19 والتقادري حممد  النظرية  بني  العربية  البلدان  املستدامة يف  العصرية،  طبيقالتنمية  مكتبة حسن   ،
  .2013بريوت، لبنان، 

، جامعة انيف للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية،  األمن والتنميةحمسن بن العجمي بن عيسى،    -20
 . 2011الطبعة األوىل، 

 واملكتبات  لعايلإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اأغادير عرفات جوحيان،  و حممد عوض الرتتوري   -21
   .    2006، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة األوىل، ومراكز املعلومات

اجلامعية الدار  ،حوكمة الشركات )دور أعضاء جمالس اإلدارة واملدريني التنفيديني( حممد مصطفى سليمان،  -22
 . 2008للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

النصر،    -23 أبو  الشاملة يف  مدحت حممد  اخلدماتإدارة اجلودة  والتوزيع، جمال  للنشر  العربية  النيل  ، جمموعة 
 . 2008القاهرة، مصر، الطبعة األوىل ، 

)مصطفى يوسف كايف،    -24 العاملية وحوكمة الشركات  جذورها، أسباهبا، تداعيتها األزمة املالية االقتصادية 
 . 2013، (، مكتبة جمتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىلوأفاقها

، دار جرير لنشر والتوزيع، عمان، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدميمهدي السمارائي،   -25
 . 2007األردن، الطبعة األوىل، 

،  مدخل لتحسني أداء اجلامعات  ISOنظام إدارة اجلودة األيزو  ائي وصبيح كرم الكناين،  مهدي صاحل السامر  -26
 . 2014دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

، دار الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعييوسف حجيم الطائي وآخرون،   -27
 . 2008عة األوىل، الطب
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 اثنيا: االطروحات 
اجلزائريةأم خليفة،    بلربكاين  -1 اجلامعة  البشرية يف  املوارد  وتنمية  لنيل شهادة  التفاعل بني احلوكمة  أطروحة   ،

جامعة ابوبكر بلقايد    كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،   الدكتوراه، ختصص تسيري املوارد البشرية، 
 . 2014/2015سان، اجلزائر، تلم

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،   1حنو وضع منوذج جلامعة مستدامة حالة جامعة سطيف محزة مقيطع،    -2
 .2017/2018، 1جامعة فرحات عباس سطيف

ابلرضاء واقع تطبيق احلوكمة الرشيدة يف اجلامعات األهلية السعودية وعالقتها  خدجية مقبول مجعان الزهراين،    -3
، ختصص اإلدارة واخلطيط الرتبوي، جامعة  ه، أطروحة دكتورانظيمي ألعضاء هيئة التدريس فيهاالوظيفي والوالء الت

 . 2009أم القرى، السعودية، 
دراسي آلراء عينة من  –دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء مؤسسات التعليم العايل  ي،  قخليل شر   -4

أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية    ،اجلزائريةصاد ابجلامعات  األساتذة يف كليات االقت
 . 2015/2016والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة،  

  أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، ،  العايل يف اجلزائر  يم احلكم الراشد وجودة مؤسسات التعلذهبية اجلوزي،    -5
    .2012/2013، 3جامعة اجلزائر العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، كلية

زراولة،    -6 اجلزائريةرفيق  اجلامعة  تنظيم وهيكلة  على  اقتصادية  السوسيو  التغيات  دراسة حالة جامعة   أتثي 
ورة، جامعة عنابة، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا، ختصص تسيري مؤسسات، غري منشقاملة  1945ماي  08

2011 . 

 العايل التعليم يف اجلود معايي  ضوء  يف اجلامعي التدريس هيئة ألعضاء تدرييب برانمج بناء اقرتاحزرقان ليلى،    -7
تربوية، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة أطروحة دكتورا علوم يف ختصص إدارة ، منوذجا2-1سطيف  جبامعة

 . 2013-2012، 2سطيف
احلوكمة الرشيدة كمدخل لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف اجلامعات السعودية  علي بن حممد السوادي،    -8

ى، اململكة العربية أطروحة دكتوراه، ختصص اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القر   ،)تصور مقرتح(
 . 2015، السعودية 

جامعات منطقة مكة املكرمة من وجهة    تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة يفواقع  جنوى بنت مفوز مقري الفواز،    -9
أطروحة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة ام القرى، اململكة ،  األكادميية" تصور مقرتح  نظر القيادات

 . 2015العربية السعودية، 
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 اثلثا: املقاالت املنشورة يف جماالت علمية حمكمة: 

تقرير دور التعليم العايل يف  ،اجلامعات والكليات للمناخ لرؤساءتعليم لعايل للتكيف املناخي يف رابطة اللجنة ال -1
 . 2012، اململكة العربية السعودية، أفريل 16العدد ،الدويل الراصد  ، جملةالتكيف مع املناخ املتغي

ب اآليل( من وجهة نظر حماضري  جودة الكتاب )مقدمة يف علوم احلاس  مستوىأمحد عبد القادر فروالة،    -2
، صنعاء، اليمن،  24، العدد09اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد  ،املساق يف جامعة األقصى بغزة

2016. 
،  تفعيل دور هيئة التدريس يف التخطيط االسرتاتيجي لتحسني جودة األداء ابجلامعاتأسامة حممود زيدان،    -3

 . 2012المارات العربية املتحدة، ، ا32اث الرتبوية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد اجمللة الدولية لألحب
لقياس أداء اإلداريني واملوظفني يف املؤسسات التعليمية وانعكاساهتا على    رانمج مقرتح بأسعد غين جهاد،    -4

جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية،   ،جودة التعليم )دراسة تطبيقية يف كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة املثىن(
 .2013، العراق، 05، العدد03جامعة املثىن، اجمللد 

القوي،    -5 عبد  هبجات  التنمية  أشرف  متطلبات  ضوء  يف  التجارية  الثانوية  ابملدرسة  التسويق  منهج  تطوير 
، اململكة العربية السعودية، 02اجلزء    جامعة االمام حممد بن سعود، العدد األول،  ، جملة العلوم الرتبوية،املستدامة

  .2014جانفي
معوقات جودة التعليم االبتدائي ابملدينة املنورة وانعكاساهتا على التنمية أشرف عبد املطلب جماهد أمحد،    -6

 . 2013، اجلزء الثالث، مصر، فيفري34، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، العدداملستدامة
، جملة العلوم الرتبوية،  جامعة تغز -واقع أوليات احلوكمة األكادميية يف كلية الرتبيةي عقالن،  أفراح حممد حمسن حي  -7

 .  2015، الرايض، اململكة العربية السعودية، جانفي01، العدد01اجمللد جامعة امللك سعود،
احلاج علي،أأكرم حممد    -8 إدارة اجلودة    محد  مبادئ  على كفاءة األدتطبيق  وأثرها  اء األكادميي يف الشاملة 

جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الشهيد   ،اجلامعات السعودية )دراسة تطبيقية على جامعة اجلوف( 
 . 2015، الوادي، اجلزائر، جوان 11محة خلضر، العدد

التنمية    ظمة البيئية اهلشة يف ظل ضوابطدور االتفاقيات البيئية الدولية يف محاية األنأوصاحل عبد احلليم،    -9
، ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري، جامعة حممد  املستدامة دراسة حالة الدول العربية التابعة ملنظمة األسكوا

 .2015، وجدة، اململكة املغربية، سبتمرب 04األول، اجلزء األول، العدد
نظر طالبه وعالقتها ببعض    الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهةإبراهيم احلسن احلكمي،    -10

 . 2009، الرايض، اململكة العربية السعودية، 90، جملة رسالة اخلليج العريب، العدداملتغيات
 التعليم خمرجات جودة ضمان يف الشاملة اجلودة إدارة وسائل استخدام أمهية  إهلام حيياوي وبركة مشتان،  -11

 . 2014ديسمرب ، اجلزائر،01العدد ،قتصادية، جامعة قاصدي مرابح اال للتنمية اجلزائرية ، اجمللةدراسة حالة-العايل
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، جملة دفاتر حتدايت و  واقع  :اجلزائر يف  الشغل سوق العايل و  التعليم إصالح سياساتعائشة،   إيدار  -12
 . 2015اجلزائر، جوان  ورقلة، ،13العدد رابح ورقلة،مالسياسة والقانون، جامعة قاصدي 

العنف اجلامعي" سلوك تروبوي أم ثقافة تنظيمية وأثره على تسويق خدمات    الشرع،ابسم عناقره وفتحي    -13
 . 2011، الدمنارك، 10"، جملة األكادميية العربية يف الدمنارك، العدد التعليم العايل األدرين حمليا واقليما

وث ودراسات املنظمة  ، حبالدور القيادي لرؤساء اإلقسام العلمية يف اجلامعات العربية   بسمان فيصل حمجوب،  -14
 . 2004العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 

اميان،    -15 الصادق وحيولة  التنمية املستدامة حالة اجلزائربوشنافة  جملة   ،2012-1962التعليم العايل وحتدايت 
 . 2017جوان 30، املدية، اجلزائر، 01، العدد11، جامعة حيي فارس، اجمللدمية البحوث والدراسات العل

جودة اخلدمة التعليمية يف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر بني الواقع واالفاق دراسة حتليلية حاجي العلجة،  -16
 جامعة حسيبة بن بوعلي،ة،  ، جملة االكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيتقييمية لالصالحيات اجلديدة ل.م.د 

 . 2013جوان  ، الشلف، اجلزائر،10العدد
عادة هندسة األعمال فيما بني جودة الوظيفة إ،  النعيمي هللا مال فاضل توفيق وانتصار حممد عثمان  حسان   -17

،  03لعدد  ، ا21اجملد    ،، جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية، جامعة اببلواجلودة الفنية يف جمال التعليم اجلامعي
 . 2013العراق، 

، جملة كلية  أثر إدارة اجلودة على التنمية املستدامة يف التعليم العايل يف العراقحسونة حممد علي احلداد،    -18
 . 2014بغداد للعلوم االقتصادية، العدد اخلاص ابملؤمتر العلمي املشرتك، العراق، 

وجهة نظر األكادمييني    نسبة مسامهته يف التنمية من  إستغالل رأس املال الفكري لزايدةحسني عبد القادر،    -19
 . 2014ابملؤمتر العلمي املشرتك، العراق، ص، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد اخلايف جامعة اإلستقالل

جملة التواصل يف العلوم  ،  مشكالت اجلامعة اجلزائرية يف ظل نظام ل.م.دحليمة خليفي ورمضان كربوش،    -20
 . 2016، عنابة، اجلزائر، سبتمرب47واالجتماعية، جامعة ابخي خمتار، العددنية اإلنسا

،  إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل بني النظرية والتطبيقخالد أمحد الصرايرة وليلى العساف،    -21
 . 2008 صنعاء، اليمن، ،01، العدد01اجمللد اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،

اجمللة    ،دور جامعة القدس املفتوحة كمحرك رئيس للتنمية املستدامة يف فلسطني خالد عبد اجلليل دويكات،    -22
 . 2014فلسطني، جانفي ،08العدد  ،04الفلسطينية للتعليم املفتوح، جامعة القدس املفتوحة، اجمللد

اق بني معضالت الواقع ومتطلبات العر جودة التعليم العايل يف  وعلي سلمان الصايل،   خضر عباس عطوان   -23
 . 2010، بغداد، العراق، 15اجمللة السياسية الدولية، جامعة املستنصرية، العدد، النهوض 

، حنو بناء معايي أكادميية لتحسني جودة خمرجات التعليم العايل يف اجلزائرالداوي الشيخ،  و خامرة بوعمامة    -24
 .2017، اجللفة، اجلزائر، أكتوبر  32، العدد االقتصادي02عاشور، اجمللد    زاين جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/450
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،  2جملة املؤسسة، جامعة اجلزائر ،احلكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائرذهبية اجلوزي،    -25
 . 2013ماي9، اجلزائر، 02العدد، 02اجمللد

 مقاربة - ومعوقاهتا العايل يملالتع مؤسسات يف ملة الشا اجلودة إدارة تطبيق متطلباتبوزاين،   راضية  -26
العددسوسيولوجية  خمتار،  ابجي  جامعة  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  يف  التواصل  جملة  اجلزائر،  32،  عنابة،   ،

   .2012ديسمرب
ؤويل العامة من وجهة نظر مسعوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف اجلامعات اجلزائرية  رقاد صليحة،    -27

 . 2017، صنعاء، اليمني ،30، العدد10، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد ضمان اجلودة فيها
صليحة،  ر   -28 العايل  قاد  التعليم  املؤسسات  يف  التدريس  هيئة  عضو  أداء  جودة  استطالعية  –تقييم  دراسة 

التدريس   هيئة  أعضاء  االقتصادية وعلومالجتاهات  العلوم  االقتصادية  -سطيف -التسيي  بكلية  العلوم  جملة   ،
 . 2015، سطيف، 15، العدد 1وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف

 املستدامة التنمية أجل من الرتبية يف احلكومية غي املنظمات دور ،ايسني اهلادي عبد أحالمو  هللا فضل رميون   -29
 سلسلة ،العلمية الدراساتو  للبحوث تشرين جملة ،قيةالالذ حمافظة يف غي احلكومية للمنظمات ميدانية دراسة

 . 2011اي، ر ، سو 4العدد  ،33االنسانية، اجمللد  العلومو  اآلداب
وغياد كرمية،  -30 العياشي  العايل  زرزار  التعليم  جودة  تطوير  املرجعية يف  املقارنة  يف فاعلية  األحباث  ملفات   ،

 .2014وجدة، اململكة املغربية، سبتمرب  ،03العدد  االقتصاد والتسيري، جامعة حممد األول،
، جملة أحباث  2009-2001التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برانمج اإلنعاش اإلقتصاديزرمان كري،    -31

 .2010، اجلزائر، جوان ة، بسكر 07اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خضري، العدد
، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية،  يي االعتماد جودة التعليم العايل يف ضوء معازهرة عبد حممد،    -32

 . 2012، العراق، 93، العدد01اجمللد 

 الراهن  الواع:  اجلزائر  يف  التكنولوجي  والتطور  العلمي  البحث  منظومة  كمال،  مرداوي  كمال،  زموري-33
   2017ميلة،جوان  اجلامعي املركز ،05 العدد ،03 والدراسات، اجمللد للبحوث ميالف جملة ،التطوير وإسرتاتيجيات

،  املستدامة التنمية حتقيق أجل العايل من التعليم مؤسسات داخل الشاملة اجلودة إدارة تطبيقأبيش،  مسري -34
 . 2018 جانفي  اجلزائر،، ، االغواط28عددال ،07اجمللد ،، جامعة االغواطاالجتماعية العلوم جملة
اجلودة الشاملة وأاثرها على كفاءة األداء األكادميي يف اجلامعات  دارةإ، وآخرون سهيل حممد بين مصطفى  -35

، اجلزء الثاين،  28العدد ، جملة الدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،(العربية )دراسة تطبيقية على جامعة اجملمعة
 . 2012أوت  مصر،

لعراق أحد ركائز التنمية املستدامة التعليم اجلامعي يف األقسام اهلندسية املعمارية يف اسوزان عبد حسن،    -36
 . 2016، العراق، 01، العدد19، جملة كلية اهلندسة، جامعة النهرين، اجمللدللمجتمع 
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التدريس يف جامعة تبوك يف تقييم حتصيل طالهبم يف ضوء بعض  ممارسات أعضاء هيئة  شاهر خالد سليمان،    -37
للع،  املتغيات )دراسة تقوميية(  القرى  أم  والنفسية، اجمللد  جملة جامعة  الرتبوية  العدد02لوم  العربية 02،  اململكة   ،

 . 2010السعودية، 
  الدراسات   جملة  عاملية،عرض لبعض النماذج ال  -التعليم العايل  ضمان  معايي  ،مراد  خدجية و بلخريي  شناف-38

 . 2017ديسمرب، 24 العدد ،الوادي- جامعة الشهيد محة خلضر- االجتماعية والبحوث
، جملة دراسة عقبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي األهلينجار ومها كامل جواد،  صباح ال  -39

 .2014، العراق، 14كلية الرتاث اجلامعية، جامعة بغداد، العدد 
الدين    -40 الزين،  و طاليب صالح  اجلزائرية    ،(2014-1962)التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر  بركة  اجمللة 

 . 2014، اجلزائر، ديسمرب 04لمالية العامة، العدد ل
أثر جودة اخلدمة التعليمية على رضا الطلبة يف معاهد التعليم التقين دراسة تطبيقية طاهر محيد عباس هبية،   -41

 .2017جوان   العراق،،  26، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة واسط، العدديف املعهد التقين /السماوة
يف ظل احلوكمة يف صنع القرار واملساءلة دالالت من دور املشاركة اجملتمعية  عالية عبد احلميد عارف،    -42

 .  2014جوان  مصر، القاهرة، ،01، العدد34، اجمللة العربية لإلدارة، جملدخربات دولية 
، دراسات حول  ت إزاءهااملدخل إىل دراسة التنمية املستدامة ودور اجلامعاعامر خضري الكبيسي وآخرون،  -43

 .  2015التنمية املستدامة، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
تكنولوجيا التعليم من اجل التنمية املستدامة يف اجلزائر:ماهو املستقبل الذي نريده للتعليم  عائشة بوكريسة،    -44

توبر  أك15، اجلزائر،  06، العدد03لة احلكمة للدراسات الفلسفية، جملد  ، جم بني توجهات وزارية وتطبقات علمية
2015. 

مؤشرات ضمان جودة التعليم العايل ومتطلبات التطبيق )دراسة حتليلية لبعض  عباس كاظم جاسم الدعمي،    -45
، 08عة كربالء، اجمللداإلدارية، جام، جملة العراقية للعلوم  ( كربالء   املؤشرات النوعية املعتمدة يف بعض كليات جامعة

 . 2012، العراق، 31العدد
، جملة يف إدارة األعمال، أثر تبين الشركات املسامهة العامة األردنية ملبادىء احلكامية املؤسسية عبد اجلليل،    -46

 . 2012، عمان، األردن، 01، العدد08اجمللد
ؤسسية املتعلقة بتدقيق احلساابت  مقومات احلاكمية املمدى توفر  عبد الرؤوف حممد السناوي وآخرون،    -47

، 11، جملة يف إدارة األعمال، اجمللد  العامة يف فلسطني  وإدارة الشركة: دراسة ميدانية من واقع الشركات املسامهة
 . 2015، عمان، األردن، 02العدد

اللطيف مصلح حممد،    -48 التععبد  اجمللة  ،  ليم العايل اليمينمدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات 
 . 2014، صنعاء، اليمن، 16، العدد07 العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد 
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جملة داييل، جامعة داييل، ،  لتنمية املستدامة: املفهوم والعناصر واألبعاد اعبد هللا حسون حممد وآخرون،    -49
 . 2015، العراق،67العدد

،  إدارة املعرفة أمنوذجا–ط البنية التحتية جلودة برامج التعليم ختطي عبد هللا سليم البيايت، سامل عواد الزويعي،   -50
 . 2014، العراق، 41جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد

التزامها بالئحة حوكمة  عبد هللا علي عسريي،    -51 الشركات دراسة  إفصاح شركات املسامهة السعودية عن 
، جدةـ، اململكة العربية السعودية، 01، العدد27اد واإلدارة، اجمللد  ، جملة جامعة امللك عبد العزيز االقتصتطبيقية
2013. 

الرسول،    -52 عبد  جاسم  العاملنيعبد  مهارات  تطوير  املستدامة وضرورات  للعلوم التنمية  بغداد  جملة كلية   ،
 . 2014ملؤمتر العلمي املشرتك، العراق، االقتصادية اجلامعة، العدد خاص اب

مطان  -53 غامن  املستدامةيوس خمول،  عدانن  التنمية  البيئية ودرها يف  اإلدارة  للعلوم  نظم  دمشق  ، جملة جامعة 
 . 2009، سوراي، 02، العدد 25االقتصادية والقانونية، اجمللد 

بومدين،    -54 االقتصاديةعريب  التنمية  يف  اجلزائرية  اجلامعات  والقيوددور  الفرص  للعوملة  :  اجلزائرية  اجمللة   ،
 . 2016، اجلزائر، 01، العدد07، اجمللد03صادية، جامعة اجلزائروالسياسات االقت

، جملة تطوير العلوم االجتماعية، جامعة  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليميةعلوط الباتول،    -55
 .. 2015، اجلزائر، ديسمرب13اجللفة، العدد 

ى أعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب  جودة التعليم لدعلي عبد الصمد خضري وهاشم شريف حسن،    -56
 . 2011، البصرة، العراق، 59، جملة آداب البصرة، العدد جامعة البصرة

، جملة علوم االنسان واجملتمع، جامعة الرتبية البيئية: إسرتاتيجية للتنمية املستدامةعلي غريب وفتيحة الطويل،    -57
 . 2012، بسكرة، اجلزائر، مارس01حممد خضري، العدد

دور إدارة اجلودة الشاملة يف أتكيد فاعلية خمرجات التعليم علي حممود فارس وعمر عبد النيب ألطلحي،    -58
 .2013، البيضاء، ليبيا، جوان 03، العدد02، جملة املختار للعلوم االقتصادية، اجمللدالعريب )دراسة حتليلية( العايل 

، واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل مصطفى عبد هللا حممدو الفقهي،و  عيسى صاحلني فرج -59
 .  2013، صنعاء، اليمن، 14عدد، ال06اجمللة العربية لضمان جودة البحث العلمي، اجمللد 

، جملة العلوم الرتبية،  حوكمة اجلامعات مدخل لتطوير اإلدارة من خالل املشاركة فاروق جعفر عبد احلكيم،    -60
 . 2011جانفي ، مصر،02زء ، اجل01، العدد 19اجمللد

اجلامعات اجلزائرية:  فالح كرمية ومداح عرايب احلاج،    -61 ، جملة  الواقع ومقرتحات التطويرالبحث العلمي يف 
 .2016جوان 09، الشلف، اجلزائر، 15، العدد 12اقتصادايت مشال افريقيا، اجمللد
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العاجز،    -62 التفؤاد  هيئة  الشخصية واألكادميية ألعضاء  معايي  السمات  وضمان   االعتماددريس يف ضوء 
، جملة اجلودة يف التعليم العايل، اجلامعة اإلسالمية،  اجلودة يف التعليم العايل يف كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية 

 . 2006، غزة، فلسطني، ديسمرب 01العدد ،2اجمللد
التميمي،    -63 ونوفل حممدو موسى  اجلبوري  احملسن  تطبيق  فؤاد عبد  تقأثر  الشاملة يف  أداء معايي اجلودة  ومي 

بغداد جامعة  يف  تطبيقي  حبث  العراقية:  واسط،  اجلامعات  جامعة  واإلدارية،  االقتصادية  للعلوم  الكوت  جملة   ،
 . 2017، العراق، جوان 26العدد

ركات  قواعد احلوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الشفيصل حممود الشواورة،    -64
 . 2009، سوراي، 02، العدد 25، جملة لعلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، اجمللد األردنيةاملسامهة العامة 

جملةالسانيا وهران جبامعة ميدانية دراسة-اجلدد   الطلبة مشكالتحليمة،   قادري  -65   اإلنسانية العلوم ، 
 .2012ة، اجلزائر، جانفي سيلامل، 07االجتماعية، جامعة حممد بوضياف، العدد و 

، اجمللة اجلزائرية للسياسات العامة،  نظام ل.م.د غي اجلزائر بني دافعية التغيي وآليات التطبيققاسم ميلود،    -66
 .2015أكتوبر  ، اجلزائر،08، العدد03جامعة اجلزائر

انية واالجتماعية، مركز جيل ، جملة جيل للعلوم اإلنسمفهوم اجلودة يف التعليم العايل قاصدي فايزة وآخرون،    -67
 . 2017، لبنان، 27البحث العلمي، العام الرابع، العدد

والسلطة، جامعة  ، جملة القانون اجملتمع  احلاكمة يف اجلامعة املغاربية وحتدي التصنيفات العامليةكاهي مربوك،  -68
 . 2018، وهران، اجلزائر، 01، العدد 07 بن امحد، جملد

،  01، العدد10، اجمللد  01، جملة حبوث، جامعة اجلزائريق احلوكمة يف اجلامعة اجلزائريةواقع تطبكروان مسية،  -69
 . 2016-12-15 اجلزائر،

بن    -70 املتطلبات    عرابة،  واحلاجعيسى  ليلى  اجلامعات  االغواط،  واملعوقاتحوكمة  جامعة  دراسات،  جملة   ،
 .  2017، اجلزائر، جوان 30العدد

جودة خمرجات التعليم العايل من وجهة نظر اجلامعات وبعض مؤسسات  قياس  حمسن ألظاملي وآخرون،    -71
،  90املستنصرية، العدد، جامعة  واالقتصاد جملة اإلدارة    ،)دراسة حتليلية يف منطقة الفرات األوسط(العمل  سوق  

 . 2012بغداد، العراق، 
  التعليم،قيق اجلودة يف  حوكمة النظام التعليمي مدخل لتح،  السيد علي  حممد  فكريو حممد إبراهيم عطوة    -72

 . 2012، اجلزء الثاين، مصر، ماي 79الرتبية، جامعة املنصورة، العدد جملة كلية
، املركز   عرفةجماميع امل، جملة  املستدامة للتنمية املعرفية املخرجات تعظيم يف التعليم كفاءةلباد،   بن حممد  -73

 . 2016افريل1، اجلزائر، 03، العدد03اجلامعي تندوف، اجمللد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347
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الشفافية اإلدارية لدى األقسام األكادميية يف كلية الرتبية درجة اإللتزام مبمارسة  ،  احلريب أمحد حممد بن حممد  -74
 . 2012جويلية األردن، عمان،، 06، العدد01، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللدجبامعة امللك سعود

ملني    دحمماالجتماعية، جامعة   والعلوم اآلداب جملة ،اجلزائر يف الرشيد واحلكم اجلامعي التعليم :بوقشور حممد  -75
 . 2007، سطيف، اجلزائر، جوان 5 عددال دابغني،

 كلية جملة  ،امعياجل التعليم يف لضماهنا والتطبيقات اإلجرائية اجلودة ومتطلبات معوقاتدريب،   جرب حممد  -76
 . 2014، ، العراق15اإلنسانية، جامعة الكوفة، السنة الثامنة، العدد للعلوم للبنات الرتبية

اجمليد عساف،    -77 عبد  ابجلامعات  حممدو  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  التمكني  دور  لتفعيل  مستقبلية  رؤية 
الرتبوية،الفلسطينية العلوم  جملة  بن سعو  ،  حممد  االمام  اإلسالمية،جامعة  اجلزء01العدد  د  العربية  01،  اململكة   ،

  . 2015السعودية، أفريل 
تطور التعليم العايل يف الوطن العريب ومدى مسامهته يف عملية التنمية: عرض أتمالت حول حممود بوسنة،  -78

 . 2000، قسنطينة، اجلزائر، 13عدد اليف جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري،  ،جتربة اجلزائر
البحوث والدراسات جملة  ،  املنتظر  والنتائج املبذولة اجلزائر،اجلهود يف  العايل التعليم حوكمة،  محداين الدين حمي  -79

 .2013جوان 30، اجلزائر، 01، العدد07اجمللد العلمية، جامعة حيي فارس املدية،

 Business  of Economics Journal،واقع حوكمة اجلامعات الفلسطينيةمروان محودة الدهدار وآخرون،    -80

(Islamic University of Gaza)  2017، غزة ، فلسطني، 01، العدد25، جامعة اإلسالمية، اجمللد . 
الوهاب اخلطيب،    -81 التنموية من خالل اجلامعات مقداد عبد  التعليم العايل من مواجهة التحدايت  متكني 

 . 2014، العراق، ماي03، العدد18املستنصرية، اجمللد ، جملة اهلندسة والتنمية املستدامة، اجلامعةاملستدامة
تطبيق احلوكمة من وجهة نظر أعضاء اهليئتني اإلدارية واألكادميية    واقع ،  منال بنت عبد العزيز علي العريين  -82

املتخصصة، اجمللد  العاملني يف جامعة االمام حممد ين سعود اإلسالمية  الدولية  العدد  03، اجمللة  ، عمان،  12، 
 . 2014ردن، ديسمرباأل
يف حتسني    (six hats)فاعلية اسرتاتيجيات القبعات الستةمنال عبد اجلبار السماك وبشار عز الدين السماك،    -83

،  جودة األداء لعضو هيئة التدريس يف التعليم العايل )دراسة استطالعية آلراء عينة من تدريسي جامعة املوصل
 .2011، بغداد، العراق، 01، العدد11معة املوصل،  اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، جا

، الصعوابت اليت تواجه البحث العلمي يف جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسينيمنتهى عبد الزهرة حمسن،    -84
   .2012، العراق، 32، العدد09جملة البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة بغداد، اجمللد 

و   -85 هواري  االجتماعي  تطبيق    خرون،آمنصوري  حميطها  مع  اجلامعة  تعاون  حتسني  يف  ودوره  الذايت  التقييم 
 . 2018، الوادي، اجلزائر، 02، العدد08جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محه خلضر، اجمللد  واالقتصادي،
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 ضمان خالاي وفق واالقتصادي االجتماعي احمليط مع  العالقة جودةأحممد،   الدين هواري وبن منصوري  -86
السياسات االقتصادية  جملة    ،  أدرار جبامعة تطبيقية دراسة – اجلزائرية العايل التعليم يف مؤسسات الداخلية اجلودة

 . 2018، اجلزائر، جوان 01، العدد06يف اجلزائر، جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان، اجمللد
وزارة التعليم العايل  يف ت العامة ابلتطبيقاملنظما يف للحكمانية  مقرتح امنوذجاجلبار واخرون،   عبد حيدر مىن  -87

، 07اجمللد    جامعة بغداد،  ملعهد العايل للدراسات احملاسبية واملاليةا، جملة الدراسات حماسبة ومالية،  العلمي  والبحث
 .  2012، الفصل الرابع، العراق، 21العدد

،  واملتقدمة العربية البلدان يف تدامةالتنمية املس مؤشرات مھأل حتليلية دراسة  غيالن واخرون، سهر مهدي  -88
 .   2009، العراق، 01، العدد32جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية، جامعة اببل، اجمللد

إبراهيم أمحد وليلى مصطفى حممد،  -89 التعليم العايل العريب   ميسر  ، جملة منطلقات ضمان اجلودة يف أنشطة 
 . 2007، العراق، 19اجلامعية، جامعة املوصل، العدد  مستقبلية، كلية احلدابءحبوث 

 ،املعرفة اقتصاد بناء  يف ومسامهتها اجلزائر يف التعليم منظومة عطية، بن الشارف وسفيان  قرييب الدين انصر  -90
 . 2015 اجلزائر، ورقلة، ،15العدد قاصدي مرابح، الباحث، جامعة جملة
)دراسة   حنو رؤية حديثة لنموذج احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايلنبيل حممد اجلعيدي وخمتار حممد امسيو،    -91

، جملة دراسات االقتصاد واالعمال، جامعة مصراتة،  وصفية حتليلية لنموذج احلوكمة يف نظام التعليم العايل يف ليبيا(
 . 2015، ليبيا، ديسمرب02، العدد03اجمللد

جلماعي املالئمة لتحسني جودة التعليم العايل من وجهة فرق اإلتصال انسيمة ضيف هللا وإميان بن زاين،    -92
، اجمللة العربية لضمان جودة  نظر أساتذة برانمج املاسرت لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي )جامعة ابتنة(

 .2016، صنعاء، اليمن، 24، العدد 09التعليم اجلامعي، اجمللد 
الدين غراف،    -93 ،  09، جملد  RIST، جملة  تقبل اإلصالحات ابجلامعة اجلزائريةالتعليم اإللكرتوين ومسنصر 

 ، سنة غري مذكورة.02العدد
التعليم العايلنعيمة حيياوي وعامر عيساين،    -94 ، جملة متطلبات ومعايي إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات 

 . 2014، اجلزائر، ديسمرب09، العدد03االقتصاد، جامعة اجلزائرجديد 
، جملة أفاق للعلوم، سياسات التعليم العايل ومتطلبات التنمية املستدامة يف اجلزائر واخرون، نوي طه حسني -95

 . 2018، اجللفة، اجلزائر، مارس11، العددزاين عاشور جامعة
تطوير مناهج احلاسوب للكليات واملعاهد التقنية يف ضوء    هدى خورشيد شوكة وعلى عبد احلسني شياع،  -96

   .2012، العراق، 76، جملة كلية الرتبية اإلسالمية، العددلة من وجهة نظر اهليئة التدريسيةمعايي اجلودة الشام
، جملة الدراسات املالية واحملاسبية  اجلودة يف التعليم العايل: متطلباهتا وحتدايهتاهواري منصوري وخلضر حيياوي،    -97

 .2017جوان ائر، ، أم البواقي، اجلز 07العدد  ،جامعة العريب بن مهدي واإلدارية، 
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 والبحوث الدراسات جملة  ،املستدامة  والتنمية البيئية السياحة بني التفاعلية العالقةاجلليل،   عبد هويدي  -98
 . 2014اجلزائر، ديسمربالوادي،  ، جامعة09االجتماعية، العدد

 رابعا: امللتقيات واملؤمترات والندوات:
ورقة (،  )دراسة لواقع اجلامعة اجلزائرية  املستدامة التنمية حتقيق يف اجلامعة دوراألخضر عزي واندية أبراهيمي،    -1

يومي   السودان،  والتكنولوجيا،  للعلوم  السودان  جامعة  السادس،  الدويل  العريب  املؤمتر  يف  مقدمة   11-09حبثية 
 .2016فيفري

الطيب،    -2 التعليم اجلديد    تطبيقالوايف  ، ورقة حبثية ائريةلتحقيق اجلودة يف اجلامعة اجلز   كأساس  LMDنظام 
لضمان جودة    املشرتكةمقدمة يف املؤمتر السنوي الرابع ملنظمة العربية لضمان اجلودة يف التعليم آليات التوافق واملعايري  

 . 2012سبتمرب 03-02القاهرة، مصر، يومي  العربية، الدول جامعة واالعتماد األكادميي،
، ورقة حبثبة مقدمة يف املؤمتر الدويل حول: تكامل ئر ورهاانت اجلودة اجلزاالتعليم العايل يف   الوايف الطيب، نظام  -3

 .  2014ماي1-افريل 28خمرجات التعليم مع سوق العمل يف قطاع العام واخلاص، األردن، أايم 
 املؤمتر ورقة حبثية مقدمة يف، األردنية اجلامعات يف الرشيدة احلوكمة معايي تطبيق درجة تقديراخلطيب،  أمحد -4
 . 2017مارس13-11أايم ، األوسط، عمان، األردن  جامعة الشرق، العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة دويلال
  (، مؤشرات اجلودة يف التعليم العايل )كليات الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية أمنوذجاأمحد علي كنعان،    -5

ربية: التحدايت واألفاق املستقبلية، املنظمة العربية للتنمية ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب األول حول: اجلامعات الع
 .  2007ديسمرب13-9اإلدارية، الرابط، اململكة املغربية، يوم

، ورقة حبثية مقدمة يف إسالميةإشكالية التنمية املستدامة يف األقطار العربية: رؤية  ،  أمحد لعمي وآمال رمحان   -6
، قاملة، اجلزائر،  1945ماي  08تنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة  امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق ال

 . 2012ديسمرب  4-3يومي 
كادميي ، ورقة حبثية مقدمة يف الربانمج األضبط اجلودة يف التعليم العايل وعالقته ابلتنميةأخليف الطراونة،    -7

ا: حمركات للتغيري(، جامعة احلسن، األردن، يومي  لألسبوع العلمي األردين اخلامس عشر حول:)العلوم والتكنولوجي
 . 2010ماي  10-12
 من األوسط الشرق جبامعة املؤسسية للحوكمة مقرتح امنوذجالعساف،  عبد الفتاح درادكة ومحزة حممود أجمد -8

جامعة ، العايل  التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  ، ورقة حبثية مقدمة يفالتدريسهيئة  أعضاء  نظر وجهة
 . 2017مارس13-11أايم ، األوسط، عمان، األردن  الشرق

 وجهة من العايل األُردين، التعليم مؤسسات يف الرشيدة للحاكمّية التطبيقي الواقع   خريسات، حممد أمين  -9
، العايل  مالتعلي مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر ورقة حبثية مقدمة يف، فيها العاملني اإلداريّة اهليئة أعضاء  نظر

 .2017مارس13-11أايم  ،األوسط، عمان، األردن  جامعة الشرق
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 بغداد جامعة يف العلمية االقسام رؤساء  لدى احلوكمة مفهوم  القيسي، الغفار  عبدو  مهدي جواد ابتسام  -10

سط، عمان،  األو   جامعة الشرق،  العايل  التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  ورقة حبثية مقدمة يف،  وتدريسها
 . 2017مارس13-11أايم  ،األردن 

،  LMDمعايي نظم اجلودة وأتثياهتا على بيئة التدريس اجلامعي يف ظل نظام  إبراهيم الظاهر ووسيلة بن عمر،    -11
 . 2008ورقة مقدمة يف امللتقى الوطين الرابع حول البيداغوجيا، جامعة بسكرة، نوفمرب

، ورقة حبثية مقدمة يف ورشة عمل  مها وبعض طرق تطبيقها يف اجلامعاتاحلوكمة مفهو إمساعيل صاحل الفرا،    -12
 . 2013مارس28بعنوان حوكمة مؤسسات التعليم العايل، جامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، يوم

السعد سراي،  و  إلياس سامل  -13 التنمية أم  التعليم العايل يف ظل  نظم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وألياهتا يف 
 للعلوم السودان  جامعة جودة التعليم العايل،، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان املستدامة

 .2016فيفري11-9أايم  والتكنولوجيا،
دور إصالح التعليم العايل يف تقريب اجلامعة من حميطها االجتماعي قراءة نقدية و رقية بن ميية،   ابتول قاسم-14

ة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الرابع لضمان جودة التعليم العايل، جامعة  ق، ور ابجلزائر يف جتربة نظام ل.م.د
 . 2014أفريل  3-1الزرقاء، األردن، يومي 

احلوكمة اجليدة وحماربة الفساد والرشوة شروط أساسية لتحقيق التنمية يف    بركات سارة وزايدي حسيبة،  -15
ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد  ، الشرق األوسط ومشال أفريقيا

 . 2012ماي  7-6املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، يومي  
الزهراء،    -16 فاطمة  زيدان  وبن  فاطمة  النمو بودية  حتقيق  يف  العايل  التعليم  قطاع  يف  العام  االستثمار  دور 

، ورقة حبثية مقدمة سة قياسية لكل من اجلزائر، السعودية، األردن، ابستخدام معطيات ابنيل راد  -االقتصادي
يف املؤمتر الدويل حول: تقييم أاثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي  

 . 2013 رسما12-11، يومي 1، جامعة فرحات عباس سطيف2014-2005خالل الفرتة 
، ورقة  اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة لضمان اجلودة يف جامعة ايب بكر بلقايد اجلزائريةبوشعور الغاي رضية،    -17

يومي   األردنية،  الزيتونة  جامعة  العايل،  التعليم  جودة  لضمان  الثالث  الدويل  العريب  املؤمتر  يف  مقدمة  -02حبثية 

 . 2013افريل04
ميلود،    -18 أداء  ائرية والتنمية املستدامة اجلامعة اجلز تومي  الدويل حول:  العلمي  ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى 

 . 2009نوفمرب11-10مية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، مسيلة اجلزائر، يومي وفعالية املنظمة يف ظل التن
التعليم العايل،   ورقة حبثية مقدمة يف ورشة عمل حول حوكمة مؤسسات  ،احلوكمة اجلامعيةحامت العايدي،    -19

 . 2013مارس  28اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، يوم 
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، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الثاين  وآليات احلوكمة يف املؤسسات اجلامعية ضوابط  حاكم حمسن حممد،    -20
 .2008ديسمرب  24-21اجلامعات العربية: حتدايت وطموح، مراكش، اململكة املغربية، يومي 

قدمة يف ، ورقة حبثية مأمهية تطبيق إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلحامد نور الدين والعابد حممد،    -21
املؤمتر السنوي الرابع حول: أليات التوافق واملعايري املشرتكة لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف التعليم، القاهرة،  

 . 2012ديسمرب  3-2مصر، يومي 
 التعليم جودة لتحسني اجلامعية للحاكمية الفلسطينية اجلامعات ممارسةمحدونة،  عطية حسن الدين حسام -22

، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل السادس حول لضمان جودة التعليم العايل، اجلامعة السودان  اجلامعي العايل
 .2016فيفريي 11-9للعلوم والتكنولوجيا، السودان، أايم 

، يرة أمنوذجاتطبيق نظام ل.م.د يف اجلامعة اجلزائرية: قسم اللغة واالدب العريب جبامعة البو حيياوي،    حفيظة  -23
، جامعة آكلي "واآلفاق الراهن العام: والتعليم العايل إصالحات التعليم " ورقة حبثية مقدمة يف اليوم الدراسي حول:

 . 2014افريل 22حمند اوحلاج، البويرة، اجلزائر، يوم 
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب  ىف إطار املدخل املنظومى  الرتبوياملساءلة واإلصالح    خالد العمري،  -24

 . 2004، القاهرة، مصر، أفريل جامعة عني مشسالتدريس والتعلم"  يفالرابع حول "املدخل املنظومى 
، فلسطني وسبل التغلب عليهاعوائق تطبيق احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف  خالد مخيس السر،    -25

غزة،ورقة   اإلسالمية،  جامعة  العايل،  التعليم  مؤسسات  حوكمة  بعنوان  عمل  ورشة  يف  مقدمة   فلسطني، حبثية 
 . 2013مارس28يوم
، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين التنمية املستدامة يف اجلزائر الواقع واآلفاقخروف منري والصويف أشرف،    -26

 1945  ماي08فاق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، جامعة  األول حول: أ
 . 2010قاملة، اجلزائر، 

ورقة حبثية مقدمة    لإلصالح، رؤية :السعودية العربية اململكة يف العايل التعليم برامجالكثريي،   محد بن راشد  -27
 .2005افريل21، القاهرة، يوموالتقين العايل التعليم استشراف ندوة
فراقي،  و  رمحة بلهادف  -28 التعليم العايل وإنعكاساته على ضمان اعبد احلكيم  لتعاون األورو عريب يف قطاع 

، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول: معايري Altairدراسة تقييمية ملشروع–اجلودة يف اجلامعات العربية  
  29مبؤسسات التعليم العايل، جامعة عبد احلميد بن ابدريس، مستغامن، اجلزائر، يومي  ضمان اجلودة وتطوير آلياهتا  

 .  2013أكتوبر30و
، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى  دور اجلامعة يف إنتاج الرأمسال البشري يف ظل اقتصاد املعرفةرفيق زراولة،    -29

 . 13/11/2005 -12جلزائر، يومي الدويل الثالث حول تسيري املؤسسات، جامعة حممد خضري بسكرة، ا
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دور مؤسسات التعليم العايل يف تطوير جودة خمرجات اخلدمات التعليمية يف اجلامعات  زكراي امحد حممد عزام،    -30
ر العريب الدويل الثالث حول لضمان جودة التعليم العايل، جامعة الزيتونة، األردن، ، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتاألردنية

 . 2013فريلأ 4-2يومي 
يف اجلامعة اجلزائرية:دراة استطالعية لعينة من طلبة ل.م.د يف كلية   LMDمسامهة لتقييم نظامزكية مقري،  -31

، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل لضمان جودة اجلزائر–العلوم االقتصادية وعلوم التسيي جبامعة ابتنة  
 .2011ماي12-10، يومي التعليم العايل، جامعة الزرقاء، األردن 

، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب خمرجات التعليم العايل يف ضوء اجلودة الشاملةي،  سامل مفتاح سامل الصاحل  -32
 . 2014أفريل 3-1الدويل الرابع حول ضمان جودة التعليم العايل، جامعة الزرقاء، األردن، يومي 

 حول الدويل امللتقى ، ورقة حبثية مقدمة يفاجلزائر يف  املعرفة اقتصاد مؤشرات قياس حماولة علي، سدي  -33
، جامعة الشلف، اجلزائر، يومي   العربية للبلدان  التنافسية تكوين املزااي يف ومسامهتها الرقمي االقتصاد ظل يف املعرفة

 . 2007 ديسمرب 4-5
 LMDدراسة حتليلية دوافع نظام  »  التكوين اجلامعي ومتطلبات التنمية احملليةسعدو عادل وهارون أمساء،    -34

، ورقة مقدمة يف امللتقى األول، تقوي اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق الشغل ومواكبة  «يف اجلزائر
 .2010ماي  20تطلعات التنمية احمللية، جامعة زين عاشور ابجللفة، يوم 

شاكل  ة التنمية يف ظل حتدايت األلفية الثالثة، املدور اجلامعة اجلزائرية يف عمليوط آخرون،  يبسليمان ش  -35
، ورقة مقدمة يف امللتقى الوطين األول حول دور اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق  ومقرتحات اجلزائر

 .  2010ماي  20الشغل ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، جامعة زين عاشور ابجللفة، اجلزائر، يوم 
امللك عبد العزيز ابململكة العربية السعودية يف تنوع  جتربة شطر الطلبات جبامعة مد السقاف، مسر بنت حم -36

التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم العايل يف  ، ورقة حبثية مقدمة يف  الفرص التدريبية ألعضاء هيئة التعليمية 
  ألعضاء هيئة التدريس واجلامعة واجملتمعتطوير وبناء القدرات    الوطن العريب: أوراق عمل مؤمترات يف موضوعات

والتخطيط االسرتاتيجي للتفوق والتميز يف مؤسسات التعليم العايل، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 
2008 . 

 العايل التعليم مؤسسات يف اجلودة حتقيق لضمان اجلامعية  احلوكمة آليات تطبيق  اإلمام، ساملةو   ابرة  مسري  -37
ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل السابع لضمان جودة التعليم العايل، جامعة أسيوط، مصر، يومي ابجلزائر،  

 .2017فيفري 20-22
اجلبلي،  -38 شاكر  )األهداف،    سوسن  التعليمية  املؤسسات  يف  االكادميية  الربامج  واعتماد  جودة  ضمان 

 مؤمتر رابطة جامعات لبنان حتت شعار: حنو بناء منظومة وطنية متكاملة ورقة حبثية مقدمة يف  ،اإلجراءات، النتائج(
لبنان، يومي    ، الوطين للربانمج متبوس األورويب  املكتب  لبنان، ابلتعاون مع  العايل يف  التعليم  -29لضمان جودة 

 . 2011أفريل30
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 ، ورقة حبثية مقدمة يفجملتمع ا حاجات إطار  يف العايل التعليم خمرجات جودة ضمانسيالن جربان العبيدي،    -39
 خطط وحتديث تطوير العريب حول: الوطن يف العلمي والبحث العايل التعليم املسؤولني عن للوزراء عشر الثاين املؤمتر

 . 2009اجملتمع، بريوت، لبنان،  حاجات ملواكبة العايل التعليم وبرامج
، ورقة حبثية مقدمة يف يف إطار حاجات اجملتمع  ضمان جودة خمرجات التعليم العايل العبيدي،سيالن جربان  -40

املؤمتر الثاين عشر للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب حول: املوائمة بني خمرجات 
 2009ديسمرب 10-6وم ، يبريوت، لبنان التعليم العايل وحاجات اجملتمع يف الوطن العريب، 

صالحات اجلامعية يف اجلزائر نظام ل.م.د يف حتسني التنسيق بني خمرجات التعليم  دور اإلشريط كمال،    -41
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام  العايل وسوق العمل

 . 2004ماي  1-أفريل 28 األردن، أايمواخلاص، جامعة البلقاء، 
 والتجارب النماذج بعض العايل )عرض  التعليم مؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة  يج،ادحري  احلسني صاحل  -42

ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثاين   ،العايل(  التعليم يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف والعاملية العربية
 .2012فريل أ 5-4لضمان جودة التعليم العايل، جامعة اخلليجية، البحرين، يومي 

، LMDالتجربة اجلزائرية إلصالح مناهج العلوم االقتصادية وعلوم التسيي يف إطار نظام  صاحل صاحلي،    -43

بعنوان   األول  العريب  املؤمتر  مقدمة يف  عمل  املستقبلية»ورقة  واآلفاق  التحدايت  العربية  الرابط «اجلامعات  مدينة   ،
 . 2007ديسمرب  13 -9ابململكة املغربية، 

حبثية  ،اجلزائر يف البرتولية للثروة االستخدامية والكفاءة املستدامة الشاملة التنمية صاحلي، صاحل  -44 ورقة 
 االقتصادية العلوم كلية املتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة التنمية املستدامة: الدول العلمي املؤمترمقدمة يف  

 يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف   واالستثمار الشراكة خمرب منشورات عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم
 . 2008 ،سطيف والنشر، للطباعة اهلدى دار مغاريب، األورو الفضاء

 الثالث الدويل امللتقى مقدمة يف ورقة حبثية ،الشركات حوكمة ظل يف االجتماعية املسؤولية خضرة، صديقي -45
 .2012فيفري  15-14جامعة طاهري حممد، بشار، اجلزائر، يومي    االجتماعية، واملسؤولية األعمال منظمات حول:

 دور تقوي  :حول  الوطين ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقىاحمللية التنمية يف اجلزائرية اجلامعة دور  :زهري صيفي  -46
عاشور، اجللفة،  زاين   جامعة احمللية، التنمية تطلعات ومواكبة  الشغل سوق االستجابة ملتطلبات يف اجلزائرية اجلامعة

 . 2010ماي  20-19اجلزائر، يومي 
اإلستثمار يف التعليم العايل كمدخل لتعزيز جودة املخرج التعليمي وحتقيق التنمية  طالل زغبة وآخرون،    -47

، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الوطين اخلامس حول: ضمان جودة التعليم العايل لتنمية متطلبات اجملتمع املستدامة
 2015نوفمرب 25و24للمستقبل، جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي، اجلزائر، يومي  التطلع



 قائمة املراجع                                                                    
 

 
394 

، ورقة  والدولية واإلقليمية العربية واملنظمات العايل التعليم مؤسسات بني التعاونوآخرون،   الصويف عارف  -48
 تطوير العريب حول: الوطن يف لعلميا والبحث العايل التعليم عن املسؤولني عشر للوزراء الثاين املؤمتر حبثية مقدمة يف

 . 2009اجملتمع، بريوت،  حاجات ملواكبة العايل التعليم وبرامج خطط وحتديث
اململكة   جتربةجودة التعليم العايل يف ظل حتقيق مبادئ احلوكمة:  عبد احلكيم بزاوية وعبد اجلبار ساملي،    -49

حول احلوكمة يف اجلامعة:    دويلامللتقى ال  قى الدويل حول:امللت  ورقة حبثية مقدمة يف،  املتحدة يف حوكمة اجلامعات
 . ـ 2011 أفريل04- 03تقييم أساليب احلوكمة يف التعليم العايل، جامعة وهران، يومي  

التنمية احمللية )اجلزائر منوذجا(عبد احلميد شوقي وصاحلي عبد احلفيظ،    -50 ، ورقة دور خمرجات اجلامعة يف 
ا الوطين  امللتقى  ومواكبة  مقدمة يف  الشغل  ملتطلبات سوق  اإلستجابة  اجلزائرية يف  اجلامعة  دور  تقوي  ألول حول 

 .2010ماي  20تطلعات التنمية احمللية، جامعة زين عاشور ابجللفة، يوم 
وانعكاساته يف جودة    تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعةعبد الرزاق شنني اجلنايب،    -51

 . 2009، ورقة حبثية مقدمة يف مؤمتر اجلودة، جامعة الكوفة، العراق، نوفمرب يلالتعليم العا
، ورقة حبثية مقدمة اجلزائر   يف د .م .ل ونظام العايل التعليم إصالح تواجه وعقبات حتدايت :توايت القادر عبد  -52

الدراسي حول: اليوم  التعليم" يف  اوحلاج، "واآلفاق  الراهن العام:  والتعليم العايل إصالحات  ، جامعة آكلي حمند 
 . 2014افريل 22البويرة، اجلزائر، يوم 

تكوين املوارد البشرية كأداة لتحقيق التشغيل الكامل يف ظل اإلقتصادايت احلديثة  عبد الكري زرقاوي،    -53
سوق العمل ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل الثالث حول: تكامل خمرجات التعليم مع    ،مدخل التنمية املستدامة

 . 2014ماي 01-أفريل 28يف القطاع العام واخلاص، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان، األردن، أايم 
ية حول: تطوير املناهج  ، ورقة حبثية مقدمة يف الندوة الوطنجودة الكتاب اجلامعي وافاق تطويره عبد هللا سعيد،    -54

 .  2007اوت  31-30يوميواالختصاصات، جامعة حلب،سوراي، 
، ورقة حبثية حوكمة اجلامعات ودورها يف مواجهة التحدايتعبد هللا علي القرشي وأمحد حممد أمحد برقعان،    -55

لبنان، يومي   املعرفة، جامعة جنان، طرابلس،  اإلدارة يف عصر  الدويل حول: عوملة  العلمي  املؤمتر  -15مقدمة يف 

 .  2012ديسمرب 17
،  ملوجه ابألداء للمواءمة بني سياسات التعليم ومتطلبات سوق العملالتدريب اعدمان مريزق وكري قاسم،  -56

الوطين األول حول: تقوي دور اجلامعة اجلزائرية يف االستجابة ملتطلبات سوق الشغل    ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى
  .2010ماي20ومواكبة تطلعات التنمية احمللية، جامعة زاين عاشور اجللفة، اجلزائر، يومي 

خمرجات التعليم يف  أثر تطبيق معايي اجلودة واإلعتماد األكادميي على تسويق  طا هللا بن فهد السرحان،  ع  -57
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثاين حول لضمان جودة التعليم العايل، اجلامعة  اجلامعات السعودية

 . 2012أفريل 5-4اخلليجية، البحرين، يومي 
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احلوكمة  ومعايي اجلامعية املؤسسات يف للعاملني الوظيفي  الرضا بني  لعالقةاخليفة،   أمحد الدين عالء   -58
 الدويل املؤمتر يف ورقة حبثية مقدمة، اليموك جامعة يف التدريس هيئة أعضاء  على ميدانية الرشيد دراسة واألداء 

 . 2017مارس13-11أايم  ،األوسط، عمان، األردن  جامعة الشرق، العايل  التعليم مؤسسات يف للحوكمة
، ورقة  العريب الوطن يف  اجملتمع  وحاجات العايل التعليم خمرجات بني  املواءمة جدعون، وبيار إمساعيل علي  -59

 العريب حول: تطوير الوطن يف العلمي والبحث العايل التعليم عن املسؤولني عشر للوزراء الثاين املؤمتر حبثية مقدمة يف
 .2009حاجات اجملتمع، بريوت، لبنان،  ملواكبة العايل ليمالتع وبرامج خطط وحتديث

، ورقة  التعليم العايل يف اجلزائر وإدارة اجلودة الشاملة كمدخل جلودة خمرجاتهعلي عبد هللا وخلضر مداح،    -60
وموا  الشغل  ملتطلبات سوق  االستجابة  اجلزائرية يف  اجلامعة  دور  تقوي  األوىل حول  الوطين  امللتقى  كبة  مقدمة يف 

 .2010ماي  20تطلعات التنمية احمللية، جامعة زاين عاشور ابجللفة، يوم 
، ورقة  ابجلامعة اجلزائرية، تطبيق نظام ل.م.د، كمتغي لتحقيق اجلودة يف التعليم علي لونيس وتالغيث الدين  -61

 .2008مقدمة يف امللتقى الوطين الرابع حول البيداغوجيا، جامعة بسكرة، نوفمرب 
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل حول    واقع إصالح التعليم العايل يف اجلزائر )دراسة حتليلية(بلخري،    عمر  -62

  28-25أايمتكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن ،  
 .  2012مارس

ل:  ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل األول حو ر بعد االستقاللمراحل اإلصالح يف اجلزائقريود عمراوي،  -63
 . 2018نوفمرب12و11، يومي 3التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي واالجتماعي: حتدايت وافاق، جامعة قسنطينة

العريب   رؤمتامل  ، ورقة حبثية مقدمة يفضمان جودة البحث العلمي العريب بني الواقع والتطبيقكوثر أبراهيم رزق،    -64
 2012أفريل  5-4الدويل لضمان جودة التعليم العايل، اجلامعة اخلليجية، البحرين، يومي 

، ورقة حبثية مقدمة يف  دور اجلودة الشاملة يف حتسني واقع التعليم العايل والبحث العلميلطيفة عمر الربق،   -65
 . 2010ة، ليبيا، املؤمتر العريب حول: التعليم العايل وسوق العمل، جامعة مصرات 

حالة دراسية كليات العلوم  :  احلوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف فلسطنيحتدايت  ماجد حممد الفرا،    -66
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العريب الدويل الثالث لضمان جودة التعليم العايل،  االقتصادية واإلدارية يف قطاع غزة

 . 2013أفريل 4-2جامعة الزيتونة، األردن، يومي 
، ورقة حبثية مقدمة يف ورشة  مفهوم احلوكمة وسبل تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايلماجد حممد الفرا،    -67

   .2013مارس 28ايل، جامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، يوم عمل بعنوان حوكمة مؤسسات التعليم الع
نيجياي   يف العليا التعليمية املؤسسات يف التعليم جودة ضمان معايي تطبيق  حسن، الوهاب عبد مبارك  -68

 التعليم جودة لضمان  السادس الدويل العريب ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر  "،منوذجا  جيغاوا لوالية العليا الرتبية "كلية
 . 12/02/2016-9العايل، جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا، السودان، أايم 
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، ورقة  املخرجات وجودة األكادميي األداء  على وانعكاساهتا اجلامعات ةحوكم اهليجاء،   أبو إبراهيم حممد  -69
أايم  ،  األوسط، عمان، األردن   الشرقجامعة  ،  العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  حبثية مقدمة يف

 . 2017مارس11-13
ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى    ،قاحلوكمة يف اجلامعات اجلزائرية: الواقع واالفاحممد دهان ودالل بوعرتوس،    -70

، يومي 03الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي واالجتماعي: حتدايت وافاق، جامعة قسنطينة 
 . 2018نوفمرب 12و 11
قدرة احلوكمة على دعم اإلفصاح املايل واحملاسيب يف القوائم املالية دراسة حالة  حممد عزة عثمان اللحام،    -71
الصناعةقط املؤسسات  اع  أداء  تفعيل  يف  احلوكمة  دور  حول:  الثامن  الدويل  املؤمتر  يف  مقدمة  حبثية  ورقة   ،

 . 2013نوفمرب  20و 19واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، يومي 
ورقة  ،  واملشاركة واملساءلة الشفافية معايي تعزيز يف وأثره اجلامعات حوكمة مفهومالشباطات،   علي حممد  -72

أايم ،  األوسط، عمان، األردن   جامعة الشرق،  العايل التعليم مؤسسات يف للحوكمة الدويل املؤمتر  حبثية مقدمة يف
 . 2017مارس11-13
مدى توافق خمرجات التعليم العايل مع متطلبات سوق العمل يف ظل التنمية بن محود عبد هللا،   خمفي أمني،  -73

مقدمة يف امللتقى الوطين األول حول: دور التنمية يف تفعيل الطاقات اجلامعية، جامعة عباس  ، ورقة حبثية املستدامة
 . 2012ماي 13-14 غرور، خنشلة، اجلزائر، يومي

مدى تطبيق حماور الشاملة يف األكادميية الليبية بعد حصوهلا  مصطفى عبد هللا حممود وعيسى صاحلني فرح،  -74
، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر السنوي الرابع حول: أليات ي من وجهة نظر الطلبةاإلعتماد املؤسسي والرباجمعلى  

 . 2012ديسمرب  3-2التوافق واملعايري املشرتكة لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف التعليم، القاهرة، مصر، يومي 
قة حبثية مقدمة يف امللتقى  ، ور يف اجلامعات اجلزائريةآليات تطبيق مبادئ احلوكمة  منصف شريف واخرون،    -75

، يومي 03الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي واالجتماعي: حتدايت وافاق، جامعة قسنطينة 
  .. 2018نوفمرب 12و 11
، ورقة حبثية مقدمة يف ورشة عمل حول وحدات ارتقاء(  –جودة البحث العلمي )أداء  ،  مىن توكل السيد  -76

و  العلمي  العربية  البحث  اململكة  اجملمعة،  جامعة  العلمي،  البحث  يوم  يف  ابلزلفي  الرتبية  بكلية  العليا  الدراسات 
 . 2013السعودية، 

، ورقة حبثية مقدمة يف حالة اجلزائر  -دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني جودة التعليم العايلانصر مراد،    -77
 . 2013افريل4-02م العايل، جامعة الزيتونة، األردن، أايم املؤمتر العريب الدويل الثالث لضمان جودة التعلي

العايلنرجس صفوة،    -78 التعليم  األمانة  أمهية احلوكمة لضمان جودة  املشرتك:  امللتقى  مقدمة يف  حبثية  ورقة   ،
 . 2017جويلية 11زائر العاصمة، يوم العلمية، مركز جبل للبحث العلمي اجل
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، ورقة حبثية مقدمة مبادئ ومميزات توجيهية لضمان جودة التعليم العايلم، نور الدين حامد وليلي عبد الرحي -79
يف املؤمتر السنوي الرابع حول: أليات التوافق واملعايري املشرتكة لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف التعليم، املنظمة 

 .2012سبتمرب 3-2العربية لضمان اجلودة يف التعليم، القاهرة، مصر، يومي 
ورقة حبثية مقدمة   ،املالية  األزمات مواجهة ودورها يف اإلسالمية  البنوك حوكمةلبىن،  معطيو  هللا بوعبد وداد -80

يف املؤمتر الدويل الثامن حول: دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي،  
 . 2013نوفمرب  20و 19الشلف، اجلزائر، يومي 

د  -81 مسعودي،  وسيلة  وزكرايء  يف  موش  اجلودة  لعايل ضمان  التعليم  خمرجات  بني  للمواءمة  التعليم كأساس 
، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل الثاين حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل، جترب واحتياجات سوق العمل

 .2012نوفمرب11و10ر، يومي سكيكدة، اجلزائ 1955  أوث20ميدانية ومؤشرات حسن األداء واالستشراف، جامعة 
ورقة    ،إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائرحناش وأمساء سالمي،  ميينة    -82

حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل األول حول: التكوين اجلامعي واحمليط االقتصادي واالجتماعي: حتدايت وافاق خمرب:  
 . 2018نوفمرب12و 11، يومي 3ةدنية، املهن، والتكوين، جامعة قسنطيناهلندسة املعمارية، امل
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 :القوانني واملراسيم سادسا:

التنفيذي رقم    -1 املرسوم  الشعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  الثانية عام  24املؤرخ يف    279.03اجلمهورية    1424مجادى 

، اجلزائر،  51عدالرمسية، ال، اجلريدة حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيها ، 2003غشت 23املوافق 
 . 2003غشت24
  24املوافق    1425رجب عام  8املؤرخ يف    136.04اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم    -2

، اجلريدة حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعهد وملحقة اجلامعة ومصاحلها املشرتكة،  2004غشت
 . 2004سبتمرب26زائر، ، اجل62الرمسية، العد

املوافق   1427رمضان عام     04املؤرخ يف    343.06اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم    -3
  23املوافق    1424مجادى الثانية عام  24املؤرخ يف    279.03، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  2004سبتمرب  27

اجلامعة،  2003غشت مهام  وسيها   حيدد  بتنظيمها  اخلاصة  العدوالقواعد  الرمسية،  اجلريدة  اجلزائر،  61،   ،27 
 .2004سبتمرب

 : امللفات االلكرتونية: سابعا
 (،1998-2009)إجنازات التعليم العايل يف البلدان العربية وحتدايته  املؤمتر العريب اإلقليمي حول التعليم العايل،  -1

-http://www.unesco.org/Regional-Report-On-Higherاملوقع  وثيقة أنرتنت متوفرة على    60، ص  2009

Education-Arabic.pdf   22.30،الساعة:(  25/03/2015)اتريخ اإلطالع . 
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، وثيقة أنرتنت متوفرة على 2008  اجلامعات والغرض منها وسبل تطبيقها،مفهوم حوكمة  أمحد عزت احملامي،  -2
 . 23.35ساعة:  (،25/06/2015)اتريخ اإلطالع    old.qadaya.net/taxonomy/term/10 املوقع

،مقال متوفر يف اجلريدة االقتصادية الدولية، متوفر على  الرايدة جامعة لبناء  اخلمس املتطلبات :،الشميمري أمحد-3
التصفح  ، rticle_349311.htmlhttp://www.aleqt.com/2010/02/14/aاملوقع: ساعة    (،22/08/2019)اتريخ 
13.58 . 

، شريط الفيدو متوفر spss V23، حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية يف برانمج  73الدرس    أمساء املرغين،-4
 ( 20/09/2019)طالع مت  اال     https://youtu.be/8K2VWktwSiQ  على املوقع:

 (22/10/2019، تاريخ التصفح )ttps://youtu.be/7XYkf2IQHS0  أمساء املرغين.-5

 املوقع  على متوفرة إنرتنت وثيقة ، 2ص ،2000، اجلامعي للتعليم النوعي التطويرطايع،  أمحد أنيس-6
 www.yemen-nic.info/.../education/.../section.php?  09.30ساعة  (،25/03/2015)اتريخ اإلطالع. 

ـــر،   -7 ــ تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أســــــاتذة جامعة األقصــــــى يف غزة )املناهج  خالد مخيس الســ
ـــــس ــدريــــ ـــ ــتــــ ـــ الــــ ــرق  ـــ ـــــع:،  292ص  (،  وطــــ ـــ ــ ـــــوقــ ـــ ــ املــ ـــــى  ـــ ــ ــلــ ـــ ـــ ــ عــ ـــــرة  ـــ ــ ـــــوفــ ـــ ــ ــتــ ـــ ـــ ــ مــ ـــــت  ـــ ــ ـــــرتنــ ـــ ــ أنــ ـــــة  ـــ ــ ـــــقــ ـــ ــ ــيــ ـــ ـــ ــ  وثــ

https://www.alaqsa.edu.ps/site.../aqsa.../files/25.pdf  16.30الساعة (021/01/2016)اتريخ التصفح. 
وفرة  ، وثيقة أنرتنت مت6-5، ص ص  2005،  مؤشرات اجلودة يف التعليم اجلامعي الفلسطيين رزق دايب سهيل،   -8

   21.30الساعة  (22/10/2016تاريخ التصفح )   res.pdf-alial-yousry/sohil -www.khayma.com/drعلى املوقع: 
، وثيقة أنرتنت  3، ص2008، أوت  نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح  ،CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة-9

 ( 13/09/2015(    االطالع  مت   www.cipe.org/sites/...docs/CGToolkit1012arabic.pdf  متوفرة على املوقع  
 . 15.30الساعة:

ــر الـدين، -01 ـــ ــ ـــ ــ ـــــــوء يعقوب عـادل انصــ ـــــــرات تطبيقهـا يف ضــــ إطـار نظري نظري مقرتح حلوكمـة اجلـامعـات ومؤشــــ
ــامــــــلــــــة ــــــ ــــ الشــــ اجلــــــودة  ـــع 16ص،  2012،  مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات  ــ ـــوقــ ــ املــ ـــى  ــ ـــلــ ــ عــ ـــرة  ــ ـــوفــ ــ ـــتــ ــ مــ ـــت  ــ ـــرتنــ ــ أنــ ـــة  ــ ـــقــ ــ ـــيــ ــ وثــ  ،

www.yacoubnaseredin.com/site_media/10/pdf  21.54الساعة: (،25/08/2015)مت االطالع. 
الفكرية:   للملكية العاملية املنظمة موقع-11

http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ   اتريخ التصفح
 14.30(، ساعة 22/08/2019)

 :املوقع على 2013 ماي 01 بناريخ منشور حبث اجلزائر يف العلمي البحث :الرابن  حممد بنت موزة-12
1e7f028ac355-a50f-4e6b-2378-http://www.arsco.org/detailed/823ef7f1   ـــــخ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ اتريــ

 14.30(، ساعة 22/08/2019)التصفح
، وثيقة 01ص،  2008  ،ساليب التطويرالتعليم العايل يف اجلزائر: التحدايت، الرهاانت وأنعيم بن حممد،  -13

 متوفرة على املوقع: 

http://www.aleqt.com/2010/02/14/article_349311.html
https://youtu.be/8K2VWktwSiQ
https://youtu.be/7XYkf2IQHS0
https://www.alaqsa.edu.ps/site.../aqsa.../files/25.pdf
http://www.khayma.com/dr-%20yousry/sohil-alial-res.pdf
http://www.cipe.org/sites/...docs/CGToolkit1012arabic.pdf
http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DZ
http://www.arsco.org/detailed/823ef7f1-2378-4e6b-a50f-1e7f028ac355تاريخ
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?Itemid=64&id=478&option=com.content&taskhttp://www.hoggar/index.php   التصفح اتريخ 
 15.30( ، ساعة 22/10/2017)

ـــمان جودة األداء االكادمييغا،  وفيق حلمي االغا وإيهاب وفيق األ-14 ـــرتاتيجيات مقرتحة ملعايي ضــــ ، كلية  اســــ
أكــــتــــوبــــر االزهــــر،  ــة  ـــ ــامــــعــ ـــ جــ ــة،  ـــ اإلداريــ والــــعــــلــــوم  ــــاد  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة  ،  07، ص2010االقــــتصــ ـــ ــعوثــــيــــقــ املــــوقـ عــــلــــى    مــــتــــوفــــر 
http://kenanaonline.com/files/0095/95034/%D8%A7 21.36ساعة  (،25/05/2017)، اتريخ التصفح    . 

متوفر ، وثيقة  10، ص  2007  إصالحات التعليم العايل جوانوزارة التعليم العايل والبحث العلمي اجلزائري،  -15
 على املوقع: 

b8c4fdb46e4-8c56-4131-b2c0-2.../375cef7f-ps://www.mesrs.dz/documents/...2007htt    اتريخ
 . 22.30الساعة( 07/2018/ 23)التصفح 

 16-https://www.mesrs.dz/ar//universites )23.30( تاريخ التصفح2019/07/22، الساعة  

17-https://www.mesrs.dz/ar//universites 

18-http://dalilab.dgrsdt.dz/site/index.php?option- 

19-https://www.scimagojr.com/countryrank.php ? year=2016 

 : احملاضراتاثمنا
احلضري،  ، لطلبة سنة أوىل ماسرت علم االجتماع  اختبار الفرضياتيعلى فاروق، مطبوعة حول مقياس أعالم أيل:  -

 ، اجلزائر، دون سنة نشر. 02قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سطيف
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 01امللحق رقم 
 استمارة االطروحة

   1سطيف -جامعة فرحات عباس
 االقتصادية وعلوم التسيية العلوم كلي
 

 

 

 

 املعلومات جبمع االستبانة املتعلقة هذه أيديكم بني لنضع تعاونكم حسن لكم شاكرين الثمني، وقتكم من جزءا متنحوان أن يشرفنا أساتذتنا الكرام
حوكمة اجلامعات وأثرها على  املستدامة، حول موضوع:    يف إطار التحضري لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د، ختصص إدارة االعمال والتنمية

 دراسة على عينة من أساتذة كليات االقتصاد جبامعات الشرق اجلزائري.  -جودة خمرجات التعليم العايل لتحقيق التنمية املستدامة 
 يف الكافية العناية إعطاء منكم نرجو لذا ماتسرية املعلو  لكم نضمن ذلك إىل إضافة حبتة، علمية غاية ذو هذا االستبيان أن سيادتكم علماحنيط 

 .املقدمة املعلومات وجودة موضوعية على تعتمد النتائج وفعالية جودة ألن االستمارة، هذه ملء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة: زهرة عباس 
 gest_zahra@yahoo.fr إبمكانكم مراسليت عرب الربيد االلكرتوين:

 استمارة موجهة ألعضاء هيئة التدريس  
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 عالمة دائرة عند الرقم املناسب  يرجى من سيادتكم وضع :معلومات عامة
 اجلنس: -1

 1 ذكر
 2 أنثى 

 الفئة العمرية:  -2
 1 30 أقل من

 2 40  أقل  - 30من 

 3 50 أقل  - 40من 

 4 60 أقل  -50من 

 5 60أكثر من 

 اجلامعة: -3
 1 1جامعة فرحات عباس سطيف

 2 قاملة 1945ماي   08جامعة  

 3 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 4   2عبد احلميد مهري قسنطينة جامعة 

 5 بسكرة  خيضر جامعة حممد

 6 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي

 7 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

 8 سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 9 العريب التبسي تبسة جامعة 

 10 املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلة. 

 القسم: -4
 1 التعليم االساسي 

 2 صادية علوم االقت

 3 علوم التجارية

 4 علوم التسيري 

 5 علوم احملاسبة واملالية 

 الرتبة العلمية:  -5
 1 أستاذ مساعد صنف ب 

 2 أستاذ مساعد صنف أ 

 3 أستاذ حماضر صنف ب 

 4 أستاذ حماضر صنف أ 

 5 أستاذ التعليم العايل  

 اخلربة املهنية:  -6
 1 أقل من سنة 

 2 5 أقل من -1من 

 3 10من   أقل - 5 من

 4 15من  أقل   - 10 من
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 5 20 أقل -15من 

 6 سنة 20أكثر من 

   املناصب النوعية والعلمية: -5
 نعم

1 

 1 عميد 

 2 انئب عميد 

 3 رئيس قسم 

 4 رئيس قسم انئب 

 5 منصب نوعي )مسؤول ميدان، شعبة، ختصص(

 6 أخرى حدد

   2 ال
 معة : مفهوم احلوكمة يف اجلااحملور األول

: احلوكمة هي جمموعة من املبادئ إليك بعض العبارات حول مدى إدراك مفهومها يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم، مع وضع دائرة حول الرقم 1س
 املناسب.  

 : واقع تطبيق مبادئ حوكمة اجلامعات احملور الثاين
 أوال: يف جمال الشفافية واالفصاح: 

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافق 
إىل حد   موافق متاما 

غي موافق  غي موافق ما 
 متاما 

01 
تطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات اليت هتدف إىل ضمان اجلودة يف أداء  ساعد

 1 2 3 4 5 جامعتكم/كليتكم/قسمكم.   

02 
قسمكم على حتديد كيفية   ساعد تطبيق قواعد واألسس احلوكمة جامعتكم/ كليتكم/

 1 2 3 4 5 اختاذ القرارات  

 1 2 3 4 5 تكم/ كليتكم/ قسمكم   هناك  خطة اسرتاتيجية من اجل اصالح اختالالت جامع 03

 1 2 3 4 5 يتميز نظام العمل يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم ابلوضوح والشفافية.   04

 1 2 3 4 5 تسود الالمركزية يف اختاذ القرارات يف جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم.  05

06 
سي   الذي يتم مبوجبه إدارة جامعتكم/ كليتكم/ قسمكم  ومراقبةاحلوكمة هي النظام 

 1 2 3 4 5 العمل فيها  يضمن جودة أدائها. 

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافــــق  
إىل حد   موافـــق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

 1 2 3 4 5 اعي جامعتكم/كليتكم/قسمكم نشر التشريعات والقوانني واألنظمة فور صدورها. تر  01

02 
تفصح جامعتكم/كليتكم/قسمكم عن املعايي املتبعة لشغل املناصب القيادية واإلدارية)طرق 

 1 2 3 4 5 التقييم، الشهادات(. 

03 
الق الوصول اىل  رارات عن طريق عقد اللجان تتبع جامعتكم/كليتكم/قسمكم أسلوب احلوار يف 

 1 2 3 4 5 العلمية  واجملالس العلمية. 
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 والرقابة االدارية:املبدأ الثاين: املساءلة 

 اثلثا:  مبدأ املشاركة:  

 
 

04 
يتضمن املوقع االلكرتوين  جلامعتكم/كليتكم/قسمكم معلومات  يتم حتيينها ابستمرار )التعليمات، 

 1 2 3 4 5 املناقشات...أخل( الندوات، ملتقيات، الرتبصات، 

 1 2 3 4 5 صات العلمية. تقوم  جامعتكم/كليتكم/قسمكم إبعالمكم ابلرتب 05

 1 2 3 4 5 اتخذ جامعتكم/كليتكم/قسمكم  بعني االعتبار االقرتاحات املدونة سجل االفرتاحات. 06

 1 2 3 4 5 يوجد يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم  إجراءات إدارية لتقدمي الشكاوي والتظلمات.    07

08 
تاجها األساتذة يف الوقت توفر جامعتكم/كليتكم/قسمكم املعلومات الضرورية اليت حي

 1 2 3 4 5 املناسب)توقيت التدريس، الربانمج، االمتحاانت(. 

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــــــــــة املمارســــــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـق

غي موافق 
 متاما 

09 
بق  جامعتكم/كليتكم/قسمكم نظام املساءلة ))طلبة ، موظفني، اساتذة( ( بفعالية على مجيع تط

 املستوايت.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تنفذ جامعتكم/كليتكم/قسمكم  نظام املساءلة بناء على معلومات موثوقة.  10

 1 2 3 4 5 جامعتكم/كليتكم/قسمكم نتائج عملية املساءلة مبوضوعية اتمة.    تطبق 11

 1 2 3 4 5 يتم  يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم  مساءلتكم  خبصوص )الغياابت، التقدم يف الربامج(.   12

13 
يتم  يف  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  مساءلتكم عن حضور االجتماعات البيداغوجية ، اجملالس  

 1 2 3 4 5 العلمية، جمالس األقسام...أخل. 

 1 2 3 4 5 مشاركة األساتذة للقيام إبجراءات املساءلة.   جامعتكم/كليتكم/قسمكم  يتم يف 14

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق 
 متاما 

 1 2 3 4 5 كة اجلميع.  يتم يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم وضع قواعد العمل من خالل مشار  15

16 
يسمح لكم يف  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  ابملشاركة يف ابداء رأيكم حول  حل للمشاكل اليت  

 1 2 3 4 5 تعرتض سي العمل يف الكلية. 

17 
املهام   هيئة التدريس فيما خيصيسمح  يف جامعتكم/كليتكم/قسمكم  مبشاركة أعضاء 

 1 2 3 4 5 والتوقيت التدريسي(.    البيداغوجية ) االمتحاانت والربانمج

18 
تقوم  جامعتكم/كليتكم/قسمكم   بتشكيل جلان عمل مشرتكة بني األقسام لتفعيل مبدأ العمل 

 1 2 3 4 5 اجلماعي. 

19 
اجلان البيداغوجية، جملس الكلية، حترص  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  على متثيل الطلبة يف  

 1 2 3 4 5 اجمللس التأدييب. 

 1 2 3 4 5 وم جامعتكم/كليتكم/قسمكم  ابإلعالن عن شغور املناصب اإلدارية يف الوقت املناسب.تق 20

 1 2 3 4 5 يتم  يف  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  اختيار الطواقم اإلدارية  ألغراض شخصية.  21
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 االستقاللية واحلرية االكادميية: رابعا: 

 خامسا: الكفاءة وفعالية االتصال :

 

 

 العبــــــــــــــــــارة
 فقـــــــــةدرجـــــــة املوا

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق 
 متاما 

22 
حتدد جامعتكم/كليتكم/قسمكم  اعداد الطلبة املقبولني مبا يتناسب وإمكاانهتا املادية 

 والبشرية. 
5 4 3 2 1 

23 
اجات تقوم جامعتكم/كليتكم/قسمكم  بفتح التكوين يف الليسانس واملاسرت بناء على احتي

 1 2 3 4 5 سوق العمل. 

 1 2 3 4 5 تقوم جامعتكم/كليتكم/قسمكم بفتح وبرامج الدكتوراه بناء على احتياجات سوق العمل.  24

25 
تقدمي     يف  االكادميية  احلرية  التدريس  هيئة  لعضو  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  متنح 

 1 2 3 4 5 االستشارات للجهات اخلاصة دون قيود.

26 
كليتكم/قسمكم ألعضاء اللجان العلمية الصالحية واحلرية يف رسم اخلطط /تقدم جامعتكم 

 1 2 3 4 5 الدراسية للقسم وتعديله. 

 1 2 3 4 5 متنح جامعتكم/كليتكم/قسمكم لرؤساء األقسام احلرية يف اقرتاح بعض التخصصات  27

 العبــــــــــــــــــارة
 املوافقـــــــــة درجـــــــة

موافـق 
 موافـق متاما 

إىل حد  
 ما 

غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

28 

تستخدم جامعتكم/كليتكم/قسمكم  وسائل االتصال التقليدية )اإلعالانت الورقية،  
الدراسة، رزانمة  االستدعاءات( ألعالمكم بكل ماهو جديد) االجتماعات، برانمج  

 االمتحاانت(. 

5 4 3 2 1 

29 

تستخدم  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  وسائل االتصال احلديثة ا )الربيد االلكرتوين، املوقع 
التفاعلي للكلية( إلعالمكم بكل ما هو جديد) االجتماعات، برانمج الدراسة، رزانمة 

 االمتحاانت(. 

5 4 3 2 1 

30 
جامعتكم/كليتكم/قسمكم  إبجراء الدورات التدريسية حول خمتلف تقنيات تقوم  

 التكنولوجيا. 
5 4 3 2 1 

31 
العالقة   ذات  املؤسسات  مع  مفتوحة  اتصال  قنوات  جامعتكم/كليتكم/قسمكم    توفر 

 1 2 3 4 5 ابجلامعة .  

32 
االلكرتوين   املوقع  بتحديث  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  حماضرات، تقوم  ابستمرار)حتميل 

 1 2 3 4 5 مقاالت، مطبوعات(. 

33 
)خاصة  تستخدم جامعتكم/كليتكم/قسم التسجيل  عمليات  املعلومات يف  تكنولوجيا  كم 

 1 2 3 4 5 ابلطلبة، البعثات العلمية(. 

34 
 تتوفر  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  على عدد كايف من قاعات األنرتنت املخصصة للطلبة،

 1 2 3 4 5 واألساتذة. 
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 احملور الثالث: املعوقات اليت تواجه ممارسة حوكمة اجلامعات: 

 احملور الرابع:  جودة خمرجات التعليم العايل:  
 أوال: جودة الطالب اجلامعي:  

 نيا: جودة أعضاء هيئة التدريس:  اث

 ــــــــــــارةالعبــــــ
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

 1 2 3 4 5 املشاركة،االتصال(ابلنسبة لألساتذة. وضوح مبادئ احلوكمة )الشفافية، املساءلة،  01

 1 2 3 4 5 طبيقها.  يؤدي وجود القوانني والتشريعات إىل وضوح احلوكمة املراد ت 02

 1 2 3 4 5 وجود درجة عالية من الشفافية يؤدي إىل كشف عيوب جامعتكم/كليتكم/قسمكم.    03

 1 2 3 4 5 اإلعالن عن القرارات اليت تتخذها ادارة  جامعتكم/كليتكم/قسمكم  تكون  واضحة. 04

 1 2 3 4 5 األداء.  توفر  جامعتكم/كليتكم/قسمكم   املعلومات الالزمة إلجراءات تقييم 05

 1 2 3 4 5 حماربة جامعتكم/كليتكم/قسمكم ألمناط الفساد اإلداري املوجودة فيها. 06

 1 2 3 4 5 حماربة جامعتكم/كليتكم/قسمكم   ألمناط الفساد املايل املوجودة فيها.  07

 1 2 3 4 5 توفر  جامعتكم/كليتكم/قسمكم   قنوات االتصال اخلاصة بشكاوي املستفيدين.  08

 1 2 3 4 5 جامعتكم/كليتكم/قسمكم  ملنسوبيها على تطبيق مبدا الرقابة الذاتية. تشجيع    09

10 
املتعلقة   القرارات  السلطات احمللية(يف عملية صناعة  األمور،  أولياء   ( اجملتمع احمللي  مشاركة 

 1 2 3 4 5 ية( ابخلدمات اليت تقدمها اجلامعة)طرق التدريس، اخلدمات االجتماعية، دورات تدريب

 1 2 3 4 5 وجود ميثاق أخالقي حيدد مبادئ للثواب والعقاب جامعتكم/كليتكم/قسمكم. 11

 1 2 3 4 5 االعتماد على نظام التعيني للقيادات اجلامعية العليا بدال من االنتخاب.  12

 ـــــــــــــــــارةالعبـ
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

 1 2 3 4 5 يتم اختيار الطالب يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم وفقا لشروط ومعايي حمددة مسبقا.   01

 1 2 3 4 5 تميزين لسد االحتياجات سوق العمل. يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم ختريج الطلبة امل 02

 1 2 3 4 5 ابلتخصصات املطلوبة يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  ختريج الطلبة املتميزين  03

04 
يتم قبول عدد من الطالب يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم حبيث يتناسب مع عدد أعضاء  

 1 2 3 4 5 هيئة التدريس. 

 1 2 3 4 5 ليتكم / قسمكم  ارسال الطلبة لرتبصات يف )املؤسسات، جامعات(. يتم يف جامعتكم/ ك 05

06 
يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  ربط اجلانب امليداين ابجلانب النظري يف تكوين  

 1 2 3 4 5 الطالب. 

 1 2 3 4 5 لألداء الطالب. يتم يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اعتماد معايي تقييم واضحة  07

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

 1 2 3 4 5 يتم االستفادة يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم من برامج تدريبية يف جمال اجلودة التعليمية  08

09 
االستعانة يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مبتخصصني يف جمال اجلودة التعليمية لتدريب يتم 

 األساتذة على تطبيقها. 
5 4 3 2 1 
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 لثا: جودة البحث العلمي:  اث

 رابعـــا: جودة الربامج التعليمية: 

10 
تبادل  اخلربات بني األساتذة من اجل التحسني يتم  يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  

 والتطوير. 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 مي والتكنولوجي. القدرة على التكيف  مع  متغيات التطور العل 11

 1 2 3 4 5 يظهر أعضاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم كفاية عالية يف تدريس مقرراهتم.  12

 1 2 3 4 5 التدريس  يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم للتدريب االكادميي املناسبخيضع أعضاء هيئة  13

14 
ليتكم / قسمكم  إبنتاجهم العلمي من خالل يسهم أعضاء هيئة التدريس  يف جامعتكم/ ك

 1 2 3 4 5 نشر احملاضرات املطبوعات، اتليف كتب  يف املوقع االلكرتوين. 

15 
التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   )دروس منشورة،  تتسم اسهامات اعضاء هيئة 

 1 2 3 4 5 مطبوعات ، مقاالت( ابلنوعية العلمية اجليدة. 

 1 2 3 4 5 ة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم مناسب للعمل. عدد أعضاء هيئ 18

 1 2 3 4 5 الالزمة ألداء أعماهلم. ميتلك أعضاء هيئة التدريس  يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اخلربة  17

 1 2 3 4 5 ميتلك أعضاء هيئة التدريس يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  املهارة الالزمة ألداء اعماهلم 18

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

19 
تسعى جامعتكم/ كليتكم / قسمكم اىل تطوير األداء االكادميي من خالل : تشجيع  

 راسات   الرتبصات قصية والطويلة الستكمال الد
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 متول جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  تكاليف سفر حلضور املؤمترات العلمية  20

 1 2 3 4 5 البحثية متول جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  مشاريع الفرق   21

22 
تضع  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم سياسة تشجع فيها البحث العلمي من خالل اصدار 

 1 2 3 4 5 اجملاالت احملكمة 

23 
تسهم مشاريع التخرج يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  يف وضع حلول بيئية ، اقتصادية ،  

 1 2 3 4 5 اجتماعية 

 1 2 3 4 5 تسهم الكتب واملؤلفات حاليا يف وضع أسس حللول تنمية مستدامة   24

 العبــــــــــــــــــارة
 املوافقـــــــــة درجـــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

 1 2 3 4 5 قسمكم  اشراككم يف اعداد الربامج التعليمية. يتم  يف  جامعتكم/ كليتكم /  25

 1 2 3 4 5 ترتبط الربامج يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   ببيئة املتعلمني وحباجتهم وميوهلم.  26

27 
يتم التخطيط يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم    إلعداد املناهج الدراسية وتصميمها 

 وتغيها. 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 يتناسب احملتوى الدراسي للمناهج مع مستوايت الطلبة. 28

 1 2 3 4 5 تتوافر يف جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  املصادر يف املكتبة ألثراء املناهج.  29

30 
مكتبتكم املصادر الكافية حسب التخصصات املتاحة يف كليتكم ، جامعتكم،  توفر

 1 2 3 4 5 قسمكم.



 املالحق
 

 
417 

 احملور اخلامس: توجهات اجلامعة حنو التنمية املستدامة  

31 
جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  أساليب التقومي وادواته املستخدمة يف تقومي  تتعدد يف  

 1 2 3 4 5 املناهج. 

32 
ة )التنمية تتالئم الربامج يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   مع  رؤية احلديثة للتنمي

 1 2 3 4 5 املستدامة، البيئية، التلوث....(. 

 1 2 3 4 5 يتم استعمال أدوات وأجهزة العرض احلديثة يف القاء احملاضرات.   33

34 
االعتماد على أساليب التقنية احلديثة يف نقل وتداول الربامج التعليمية ) مواقع التواصل، 

 1 2 3 4 5 موقع الكلية ،الربيد االلكرتوين،(. 

 1 2 3 4 5 تتناول توعية الطلبة ابلتنمية املستدامة. توجد يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   مقاييس  35

 العبــــــــــــــــــارة
 درجـــــــة املوافقـــــــــة

موافـق 
إىل حد   موافـق متاما 

 ما 
غي 
 موافـــق

غي موافق  
 متاما 

01 
قسمكم بعقد فعاليات اقتصادية )مؤشرات،  ملتقيات ورش عمل، وغيها  /هتتم  جامعتكم /كليتكم 
 لدعم االقتصاد الوطين( 

5 4 3 2 1 

02 
تطلع العاملني  يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   على أحدث املستجدات االقتصادية من خالل 

 1 2 3 4 5 احلوارات العلمية 

 1 2 3 4 5 كليتكم / قسمكم   لوضع حلول للمشكالت االقتصاديةتوجيه البحث العلمي يف  جامعتكم/   03

04 
يقدم  يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  خدمات الرعاية الصحية ألصحاب املصلحة الداخلية  

 1 2 3 4 5 للطلبة، األساتذة، موظفني

05 
املشكالت  ية تضم طلبة، أساتذة لدراسة تشكل  يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   فرقا حبث

 1 2 3 4 5 االجتماعية وتقدمي احللول املناسبة هلا 

06 
يقدم  يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  خدمات الرعاية الصحية ألصحاب املصلحة اخلارجية  

 1 2 3 4 5 )املؤسسات، أولياء الطالب، افراد اجملتمع( 

 1 2 3 4 5 االحتياجات اخلاصة رات خاص بذوي توفر جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   مم 07

08 
توجيه البحث العلمي يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم    حنو التقليل من مصادر تلوث 

 1 2 3 4 5 البيئة

09 
تقوم  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  ابلقيام بتوعية الطلبة ابحلفاظ على البيئة )محاالت 

 1 2 3 4 5 التشجي، محاالت نظافة اجلامعة( 

10 
تتواصل جامعتكم/كليتكم/قسمكم مع مراكز البحوث العلمية احمللية لالطالع على  

 1 2 3 4 5 املستجدات يف جمال البيئة

11 
تتواصل جامعتكم/كليتكم/قسمكم مع مراكز البحوث العلمية العاملية لالطالع على 

 1 2 3 4 5 املستجدات يف جمال البيئة

12 
كليتكم / قسمكم   لتنمية مهارات  أصحاب املصلحة  م/  تصميم برامج يف  جامعتك

 1 2 3 4 5 الداخلية)الطالب واالستاذة، موظفني( يف احملافظة على البيئة 

13 
تقدم جامعتكم/ كليتكم / قسمكم استشارات مهنية صديقة للبيئة للمؤسسة احمللية من 

 1 2 3 4 5 خالل ورشات علمية 

 1 2 3 4 5 األنرتنت بشكل دائم للطلبة والعاملني فيها  قسمكمتوفر جامعتكم/ كليتكم /  14

 1 2 3 4 5 توفر  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  شبكة حواسيب حديثة لالستخدام يف العملية التعليمية 15

16 
تعمل  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  على تسيي   التواصل بني العاملني ابستخدام  

 1 2 3 4 5 كرتوين، مواقع التواصل االجتماعي( احلديثة) املوقع االلالتكنولوجيا 
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 احملكمني قائمة : 02امللحق رقم 
 

 مؤسسة االنتساب الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 1جامعة سطيف أستاذ بن فرحات ساعد  01
 1جامعة سطيف أستاذ زين الدين بروش  02
 1جامعة ابتنة أستاذ مقري زكية 03
 جامعة بسكرة أستاذ كمال منصوري 04
 جامعة قاملة أستاذ حماضر أ  زراولة رفيق  05
 1جامعة سطيف أستاذ حماضر  أ  رقاد صليحة  06
 جامعة قاملة أستاذ حماضر أ  ة موسىخباخش 07
 1جامعة ابتنة أستاذ اميان بن زاين  08
 جامعة ام البواقي  أستاذ حماضر أ  خليل شرقي 09

 

 : اختبار معامل الفا كرونباخ + اختبار معامل التجزئة النصفية 03امللحق رقم 
 لالستبيان ككلاختبار الفا كرونباج  -

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,968 107 

 اختبار الفا كرونباج حملور مفهوم احلوكمة
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,810 6 

 اختبار الفا كرونباج حملور مبادئ احلوكمة اجلامعات 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,904 34 

 كرونباج حملور معوقات احلوكمة اجلامعات اختبار الفا   
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,848 12 

 اختبار الفا كرونباج حملور جودة خمرجات التعليم العايل 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,936 35 

 1 2 3 4 5 توفر جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   للطلبة اخلدمات املتنوعة عرب صفاحاهتا االلكرتونية 17

18 
تعرض  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم   على صفحتها االلكرتونية دراسات عاملية حديثة يف 

 1 2 3 4 5 التنمية 

19 
كليتكم / قسمكم  جتارب الدول املتقدمة يف التنمية املستدامة )استقبال تعرض  جامعتكم/  

 1 2 3 4 5 خرباء يف هذا اجملال( 

20 
يتوفر يف  جامعتكم/ كليتكم / قسمكم  موظفني مؤهلني وخمتصني ذوي كفاءة عالية يف جمال  

 1 2 3 4 5 التكنولوجية 
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 و االستدامةاختبار الفا كرونباج حملور توجه اجلامعات حن
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,906 20 

 اختبار التجزئة النصفية 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,785 

N of Items 3a 

Part 2 Value ,849 

N of Items 2b 

Total N of Items 5 
Correlation Between Forms ,711 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,831 

Unequal Length ,836 
Guttman Split-Half Coefficient ,786 

a. The items are: مبادى حوكمة الجامعات,  : مفهوم الحوكمة في الجامعة, 1المحور
: معوقات تطبيق حوكمة الجامعات2المحور . 

b. The items are: عوقات تطبيق حوكمة الجامعات, مخرجات جودة التعليم  : م2المحور
 .التنمية المستدامة :Z ,العالي 

Scale Statistics 

 Mean Variance Std. Deviation N of Items 

Part 1 8,6954 2,537 1,59289 3a 
Part 2 5,5436 1,054 1,02686 2b 
Both Parts 14,2390 5,917 2,43239 5 

a. The items are: 2: مفهوم الحوكمة في الجامعة, مبادى حوكمة الجامعات, المحور1المحور  :
 .معوقات تطبيق حوكمة الجامعات 
b. The items are: مخرجات جودة التعليم العالي, Z: المستدامةالتنمية   . 

 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 04امللحق رقم 
Tests of Normality 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

X:447, 478 997, مبادى حوكمة الجامعات 
Y: 316, 478 996, جودة مخرجات التعليم العالي 
Z: 597, 478 997, التنمية المستدامة 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 : اختبار الفرضيات 05امللحق رقم 
 : 01رضية رقم اختبار الف

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

X: 02276, 49758, 3,0296 478 مبادى حوكمة الجامعات 
x1: 03043, 66529, 3,2301 478 الشفافية واالفصاح 
x2: 03203, 70018, 3,1213 478 المساءلة والرقابة االدارية 
x3: 02708, 59203, 2,9047 478 المشاركة 
x4: 03021, 66050, 2,6862 478 االستقاللية والحرية االكاديمية 
x5: 02697, 58956, 3,1411 478 الكفاءة وفعالية االتصال 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

X: 0743, 0151,- 02960, 194, 477 1,300 مبادى حوكمة الجامعات 
x1: 2899, 1703, 23013, 000, 477 7,563 الشفافية واالفصاح 
x2: 1843, 0584, 12134, 000, 477 3,789 المساءلة والرقابة االدارية 
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x3: 0421,- 1485,- 09534,- 000, 477 3,521- المشاركة 
x4:  االستقاللية والحرية

الكاديمية ا  
-10,387 477 ,000 -,31381 -,3732 -,2544 

x5: 1941, 0881, 14106, 000, 477 5,231 الكفاءة وفعالية االتصال 

 

02اختبار الفرضية   
Test of Homogeneity of Variances 

X: ميادىء حوكمة الجامعات 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,863 9 468 ,055 

ANOVA 

 

Test Statisticsa,b 

 X:مبادى حوكمة الجامعات 

Chi-Square 21,249 

df 9 
Asymp. Sig. ,012 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: الجامعة التي تنتمي اليها 

03اختبار الفرضية   
 

 

 

 

 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

X:  مبادى
حوكمة  
 الجامعات 

Equal 
variances 
assumed 

1,130 ,288 1,579 476 ,115 ,07954 ,05036 -,01942 ,17850 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  1,515 228,222 ,131 ,07954 ,05251 -,02393 ,18301 

 

04اختبار الفرضية   
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Y: 0055,- 1022,- 05386,- 029, 477 2,189- جودة مخرجات التعليم العالي 
y1: الطالب الجامعي جودة   -4,639 477 ,000 -,15093 -,2149 -,0870 
y2: 0004,- 1069,- 05363,- 048, 477 1,980- جودة االستاذ الجامعي 

y3: 0181,- 1395,- 07880,- 011, 477 2,552- جودة البحث العلمي 
y4: 0771, 0345,- 02130, 454, 477 750, جودة البرامج التعليمية 

05ختبار الفرضة رقم ا  
Test of Homogeneity of Variances 

Y:جودة مخرجات التعليم العالي   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,316 9 468 ,226 

ANOVA 
Y:جودة مخرجات التعليم العالي   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,244 9 ,472 1,650 ,099 

Within Groups 133,783 468 ,286   

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean االنتماء االداري 

X: مة الجامعات مبادى حوك  04558, 53151, 3,0865 136 نعم 

 02608, 48237, 3,0070 342 ال 
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Total 138,027 477    

 06م اختبار الفرضة رق
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Z: 3519,- 4531,- 40251,- 000, 477 15,625- التنمية المستدامة 

z1: 1666, 0300, 09833, 005, 477 2,829 البعد االقتصادي 
z2: لبعد االجتماعي ا  -11,003 477 ,000 -,32793 -,3865 -,2694 
z3: 6458,- 7712,- 70851,- 000, 477 22,211- البعد البيئيي 

z4: 3354,- 4596,- 39749,- 000, 477 12,572- البعد التكنولوجي 

  07اختبار الفرصة 

Test of Homogeneity of Variances 
   التنمية المستدامة:

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,232 9 468 ,019 

Test Statisticsa,b 

 Z: الجامعة المستدامة 

Chi-Square 51,838 

df 9 
Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: الجامعة التي تنتمي اليها 

 :  01.08اختبار الفرضية رقم 
 االحندار البسيط

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,578 ,334 ,333 ,58108 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: y1: جودة الطالب الجامعي 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 80,614 1 80,614 238,749 b,000 

Residual 160,722 476 ,338   
Total 241,336 477    

a. Dependent Variable: y1: جودة الطالب الجامعي 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

 

 

 

 

 

 االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,638 ,406 ,400 ,55091 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2: االداريةالمساءلة والرقابة, x4:  االستقاللية والحرية
 الشفافية واالفصاح :x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية

 
 
 
 

aCoefficients 

odel 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,346 ,164  2,108 ,036 

X: 000, 15,451 578, 053, 826, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: y1: جودة الطالب الجامعي 
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ANOVAa 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 

98,082 5 19,616 
64,6
33 

b,000 

Residual 143,254 472 ,304   
Total 241,336 477    

a. Dependent Variable: y1: جودة الطالب الجامعي 
b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية

 الشفافية واالفصاح :x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,433 ,160  2,705 ,007 

x1: 179, 1,345 070, 056, 075, الشفافية واالفصاح 

x2:  المساءلة والرقابة
 االدارية 

,029 ,045 ,029 ,650 ,516 

x3: 007, 2,727 136, 060, 164, المشاركة 

x4:  االستقاللية والحرية
 االكاديمية 

,476 ,048 ,442 9,887 ,000 

x5: 054, 1,932 087, 054, 105, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: y1: جودة الطالب الجامعي 

 02.08اختبار الفرضية 
 حندار البسيط: أسلوب اال

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,663 ,439 ,438 ,44411 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: y2: جودة االستاذ الجامعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 73,454 1 73,454 372,428 b,000 

Residual 93,882 476 ,197   
Total 167,336 477    

a. Dependent Variable: y2: جودة االستاذ الجامعي 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,557 ,125  4,440 ,000 

X:  مبادى حوكمة
 الجامعات 

,789 ,041 ,663 19,298 ,000 

a. Dependent Variable: y2: جودة االستاذ الجامعي 

 أسلوب االحندار املتعدد: 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,680 ,462 ,456 ,43667 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, 
x3: المشاركة, x1: الشفافية واالفصاح 

 
aANOVA 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 77,333 5 15,467 81,111 b,000 

Residual 90,003 472 ,191   
Total 167,336 477    

a. Dependent Variable: y2: جودة االستاذ الجامعي 
b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4: االكاديميةستقاللية والحرية اال, 

x3: المشاركة, x1: الشفافية واالفصاح 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,460 ,127  3,632 ,000 

x1: 923, 097, 005, 044, 004, الشفافية واالفصاح 

x2: والرقابة  المساءلة
 االدارية 

,178 ,036 ,211 5,017 ,000 

x3: 000, 3,745 178, 048, 178, المشاركة 

x4:  االستقاللية والحرية
 االكاديمية 

,178 ,038 ,199 4,671 ,000 

x5: 000, 6,780 291, 043, 293, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: y2:عي جودة االستاذ الجام 

 :03.08اختبار الفرضية 
 أسلوب االحندار البسيط 

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,565 ,319 ,318 ,55779 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: y3: جودة البحث العلمي 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 69,377 1 69,377 222,983 b,000 

Residual 148,099 476 ,311   
Total 217,476 477    

a. Dependent Variable: y3: جودة البحث العلمي 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,599 ,158  3,802 ,000 

X: 000, 14,933 565, 051, 766, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: y3: جودة البحث العلمي 

 االحندار املتعدد:أسلوب  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,568 ,323 ,316 ,55850 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 
x1: الشفافية واالفصاح 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 70,248 5 14,050 45,042 b,000 

Residual 147,228 472 ,312   
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Total 217,476 477    
a. Dependent Variable: y3: جودة البحث العلمي 

b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:الرقابة االداريةالمساءلة و, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, 
x3: المشاركة, x1: الشفافية واالفصاح 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,570 ,162  3,520 ,000 

x1: 044, 2,018 112, 056, 114, الشفافية واالفصاح 

x2: 022, 2,300 108, 045, 105, المساءلة والرقابة االدارية 

x3: 001, 3,363 179, 061, 205, المشاركة 

x4:  والحرية االستقاللية 
 االكاديمية 

,161 ,049 ,158 3,311 ,001 

x5: 000, 3,623 175, 055, 200, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: y3: جودة البحث العلمي 

 04.08اختبار الفرضية 
حندار  اال

 البسيط
 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 72,473 1 72,473 309,550 b,000 

Residual 111,443 476 ,234   
Total 183,915 477    

a. Dependent Variable: y4: جودة البرامج التعليمية 
b. Predictors: (Constant), X:جامعات مبادى حوكمة ال 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,648 ,137  4,741 ,000 

X: حوكمة  مبادى
 الجامعات 

,783 ,045 ,628 17,594 ,000 

a. Dependent Variable: y4: جودة البرامج التعليمية 

 ب االحندار املتعددأسلو  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,636 ,405 ,398 ,48162 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية
 الشفافية واالفصاح :x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 74,433 5 14,887 64,179 b,000 

Residual 109,482 472 ,232   
Total 183,915 477    

a. Dependent Variable: y4: جودة البرامج التعليمية 

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,628 ,394 ,393 ,48386 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: y4: جودة البرامج التعليمية 
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b. Predictors: (Constant), x5: ءة وفعالية االتصال الكفا, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 
x1: الشفافية واالفصاح 

 
 
 
 
 

aCoefficients 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,615 ,140  4,399 ,000 

x1: 011, 2,538 132, 049, 123, الشفافية واالفصاح 

x2: 028, 2,199 097, 039, 086, المساءلة والرقابة االدارية 

x3: 005, 2,800 140, 052, 147, المشاركة 

x4:  االستقاللية والحرية
 االكاديمية 

,210 ,042 ,224 4,996 ,000 

x5: 000, 4,994 226, 048, 238, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: y4: جودة البرامج التعليمية 

 08اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,731a ,535 ,534 ,36723 

a. Predictors: (Constant), X: ت مبادى حوكمة الجامعا  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 73,835 1 73,835 547,507 ,000b 

Residual 64,192 476 ,135   
Total 138,027 477    

a. Dependent Variable: Y: جودة مخرجات التعليم العالي 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,551 ,104  5,308 ,000 

X: 000, 23,399 731, 034, 791, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: Y: جودة مخرجات التعليم العالي 

 تعدد االحندار امل
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,746 ,556 ,551 ,36037 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية
 واالفصاح الشفافية :x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 76,731 5 15,346 118,172 b,000 

Residual 61,295 472 ,130   
Total 138,027 477    

a. Dependent Variable: Y: جودة مخرجات التعليم العالي 
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b. Predictors: (Constant), x5: االتصال  الكفاءة وفعالية, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 
x1: الشفافية واالفصاح 

 
 
 
 
 
 

aCoefficients 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,522 ,105  4,993 ,000 

x1: 041, 2,051 092, 036, 075, الشفافية واالفصاح 

x2: 000, 3,644 139, 029, 107, والرقابة االدارية المساءلة 

x3: 000, 4,330 187, 039, 170, المشاركة 

x4: 000, 7,780 301, 031, 245, االستقاللية والحرية االكاديمية 

x5: 000, 6,233 244, 036, 222, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: Y: العالي جودة مخرجات التعليم 

   01.09اختبار الفرضية 
 أسلوب االحندار البسيط 

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,610 ,372 ,371 ,60286 

a. Predictors: (Constant), Y:تعليم العالي جودة مخرجات ال 
b. Dependent Variable: z1:  االقتصادي البعد 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 102,494 1 102,494 282,013 b,000 

Residual 172,996 476 ,363   
Total 275,490 477    

a. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 
b. Predictors: (Constant), Y: التعليم العالي جودة مخرجات 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,560 ,154  3,641 ,000 

Y: 000, 16,793 610, 051, 862, جودة مخرجات التعليم العالي 

a. Dependent Variable: z1:  االقتصادي البعد 

 أسلوب االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,640a ,410 ,405 ,58640 

a. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1: الجامعيجودة الطالب  , 
y2: االستاذ الجامعي جودة    

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 112,839 4 28,210 82,036 b,000 

Residual 162,650 473 ,344   
Total 275,490 477    

a. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 
b. Predictors: (Constant), y4: البرامج التعليمية جودة, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, y2: جودة االستاذ الجامعي 



 املالحق
 

 
427 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,489 ,151  3,240 ,001 

y1:  368, 902,- 044,- 052, 047,- معي الجا جودة الطالب 

y2: 006, 2,734 139, 065, 179, جودة االستاذ الجامعي 

y3: 000, 5,652 264, 053, 297, جودة البحث العلمي 

y4: 000, 6,842 365, 065, 446, جودة البرامج التعليمية 

a. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 

 02.09اختبار الفرضية 
 دار البسيطاالحن

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,579 ,335 ,334 ,53174 

a. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 
b. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 

67,949 1 67,949 
240,3
19 

b,000 

Residual 134,586 476 ,283   
Total 202,535 477    

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 
b. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,605 ,136  4,463 ,000 

Y: 000, 15,502 579, 045, 702, جودة مخرجات التعليم العالي 

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 

 االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,581a ,338 ,332 ,53255 

a. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, y2:  جودة
 االستاذ الجامعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 68,387 4 17,097 60,283 b,000 

Residual 134,147 473 ,284   
Total 202,535 477    

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 
b. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3: العلميجودة البحث, y1:جودة الطالب الجامعي, y2: جودة االستاذ الجامعي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,611 ,137  4,454 ,000 

y1: 002, 3,106 159, 047, 146, جودة الطالب الجامعي 



 املالحق
 

 
428 

y2: 006, 2,735 147, 059, 162, جودة االستاذ الجامعي 

y3: 001, 3,486 172, 048, 166, جودة البحث العلمي 

y4: 000, 3,806 215, 059, 225, جودة البرامج التعليمية 

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 
 
 
 
 

 

 

 03.09اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط:

bSummaryModel  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,608 ,370 ,369 ,55419 

a. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 
b. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 85,806 1 85,806 279,384 b,000 

Residual 146,191 476 ,307   
Total 231,997 477    

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 
b. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,031 ,141  -,222 ,824 

Y: 000, 16,715 608, 047, 788, مخرجات التعليم العالي جودة 

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 

 أسلوب االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,610a ,372 ,366 ,55510 

a. Predictors: (Constant), y4: رامج التعليمية جودة الب , y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, 
y2: جودة االستاذ الجامعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 86,250 4 21,562 69,978 b,000 

Residual 145,747 473 ,308   
Total 231,997 477    

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 
b. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, y2:  االستاذ الجامعي جودة 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,046 ,143  -,321 ,749 

y1: 021, 2,312 116, 049, 113, جودة الطالب الجامعي 

y2: 000, 4,301 226, 062, 266, جودة االستاذ الجامعي 

y3: 030, 2,174 105, 050, 108, جودة البحث العلمي 

y4: 000, 4,904 270, 062, 303, جودة البرامج التعليمية 
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a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 

 04.09اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,595 ,354 ,353 ,55599 

a. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 
b. Dependent Variable: z4:كنولوجي البعد الت 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 80,760 1 80,760 261,252 b,000 

Residual 147,145 476 ,309   
Total 227,906 477    

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 
b. Predictors: (Constant), Y:ي جودة مخرجات التعليم العال 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,349 ,142  2,462 ,014 

Y: 000, 16,163 595, 047, 765, جودة مخرجات التعليم العالي 

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 

 دار املتعدد أسلوب االحن
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,611a ,373 ,368 ,54969 

:a. Predictors: (Constant), y4:جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, 
y2: جودة االستاذ الجامعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 84,983 4 21,246 70,312 b,000 

Residual 142,923 473 ,302   
Total 227,906 477    

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 
b. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, y2: جودة االستاذ الجامعي 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,352 ,142  2,489 ,013 

y1: 040, 2,056 103, 049, 100, جودة الطالب الجامعي 

y2:086, 1,723 090, 061, 105, الجامعي   جودة االستاذ 

y3: 055, 1,925 093, 049, 095, جودة البحث العلمي 

y4: 000, 7,459 410, 061, 456, جودة البرامج التعليمية 

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 

    09اختبار الفرضية 
 أسلوب االحندار البسيط 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,739a ,546 ,545 ,37980 
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a. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 82,655 1 82,655 573,008 ,000b 

Residual 68,662 476 ,144   
Total 151,317 477    

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 
b. Predictors: (Constant), Y: جودة مخرجات التعليم العالي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,318 ,097  3,281 ,001 

Y: 000, 23,938 739, 032, 774, جودة مخرجات التعليم العالي 

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 

 أسلوب االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,746a ,557 ,553 ,37662 

a. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, y2:  جودة
 االستاذ الجامعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 84,224 4 21,056 148,443 b,000 

Residual 67,093 473 ,142   
Total 151,317 477    

a. Dependent Variable: Z:  المستدامة التنمية 
b. Predictors: (Constant), y4: جودة البرامج التعليمية, y3:جودة البحث العلمي, y1:جودة الطالب الجامعي, y2: جودة االستاذ الجامعي 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,305 ,097  3,146 ,002 

y1: 006, 2,740 115, 033, 091, جودة الطالب الجامعي 

y2: 000, 4,194 185, 042, 176, جودة االستاذ الجامعي 

y3: 000, 4,251 172, 034, 143, جودة البحث العلمي 

y4: 000, 8,653 400, 042, 363, جودة البرامج التعليمية 

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 

 01.10اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,556 ,309 ,308 ,63220 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 85,243 1 85,243 213,279 b,000 

Residual 190,247 476 ,400   
Total 275,490 477    
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a. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 
b. Predictors: (Constant), X:كمة الجامعات مبادى حو 

 ار املتعدد االحند
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,566a ,321 ,314 ,62960 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية
:x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية افية واالفصاح الشف  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 88,389 5 17,678 44,596 ,000b 

Residual 187,100 472 ,396   
Total 275,490 477    

a. Dependent Variable: z1: االقتصادي البعد    
b. Predictors: (Constant), x5: صال الكفاءة وفعالية االت  , x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 
x1: الشفافية واالفصاح 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,423 ,183  2,314 ,021 

x1: فية واالفصاح الشفا  ,070 ,064 ,061 1,102 ,271 

x2: 019, 2,360 111, 051, 121, المساءلة والرقابة االدارية 

x3: 000, 3,822 204, 069, 262, المشاركة 

x4: 025, 2,255 108, 055, 124, االستقاللية والحرية االكاديمية 

x5: 000, 4,997 241, 062, 311, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 

 02.10اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,510 ,260 ,259 ,56106 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52,698 1 52,698 167,410 b,000 

Residual 149,837 476 ,315   
Total 202,535 477    

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 
b. Predictors: (Constant), X:لجامعات مبادى حوكمة ا 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,524 ,179  2,936 ,003 

X: 000, 14,604 556, 058, 850, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: z1: البعد االقتصادي 
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1 (Constant) ,648 ,159  4,090 ,000 

X: 000, 12,939 510, 052, 668, الجامعات مبادى حوكمة 

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 

 تعدد االحندار امل

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,524a ,274 ,267 ,55807 

a. Predictors: (Constant), x5: االتصال الكفاءة وفعالية  , x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية
:x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية واالفصاح الشفافية   

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55,535 5 11,107 35,664 ,000b 

Residual 146,999 472 ,311   
Total 202,535 477    

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 
b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 
x1: الشفافية واالفصاح 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,550 ,162  3,399 ,001 

x1:248, 1,155 066, 056, 065, االفصاح الشفافية و 

x2: 114, 1,581 077, 045, 072, المساءلة والرقابة االدارية 

x3: 001, 3,419 189, 061, 208, المشاركة 

x4: 107, 1,613 080, 049, 079, االستقاللية والحرية االكاديمية 

x5: 000, 5,030 251, 055, 278, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: z2: البعد االجتماعي 

 03.10اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,469 ,220 ,218 ,61653 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 51,063 1 51,063 134,336 b,000 

Residual 180,934 476 ,380   
Total 231,997 477    

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,299 ,174  1,719 ,086 

X: 000, 11,590 469, 057, 658, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 

 االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,510a ,260 ,252 ,60307 
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a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية
 الشفافية واالفصاح :x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية

aNOVAA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60,334 5 12,067 33,179 b,000 

Residual 171,663 472 ,364   
Total 231,997 477    

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 
b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:الرقابة االداريةالمساءلة و, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 

x1: الشفافية واالفصاح 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,202 ,175  1,153 ,249 

x1: 605, 517, 030, 061, 032, الشفافية واالفصاح 

x2: 633, 478,- 024,- 049, 023,- المساءلة والرقابة االدارية 

x3: 026, 2,239 125, 066, 147, المشاركة 

x4: 000, 4,148 207, 053, 218, االستقاللية والحرية االكاديمية 

x5: 000, 5,588 282, 060, 333, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: z3:البعد البيئيي 

 04.10اختبار الفرضية 
 اختبار االحندار البسيط

bSummaryModel  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a,521 ,271 ,270 ,59074 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 
b. Dependent Variable: z4:لتكنولوجي البعد ا 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61,793 1 61,793 177,068 b,000 

Residual 166,113 476 ,349   
Total 227,906 477    

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

aoefficientsC 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,411 ,167  2,463 ,014 

X: 000, 13,307 521, 054, 723, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 

 عدد اختبار االحندار املت
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,583a ,339 ,332 ,56476 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, 
x3: المشاركة, x1: الفصاح الشفافية وا  

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 77,360 5 15,472 48,508 b,000 

Residual 150,546 472 ,319   
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Total 227,906 477    
a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 

b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2: االداريةالمساءلة والرقابة, x4:االستقاللية والحرية االكاديمية, x3: المشاركة, 
x1: الشفافية واالفصاح 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,231 ,164  1,408 ,160 

x1: 003, 2,938 161, 057, 168, الفصاح الشفافية وا 

x2: 719, 361,- 017,- 046, 017,- المساءلة والرقابة االدارية 

x3: 218, 1,234 065, 062, 076, المشاركة 

x4: 283, 1,075 051, 049, 053, االستقاللية والحرية االكاديمية 

x5: 000, 8,657 413, 056, 484, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: z4: البعد التكنولوجي 

   10اختبار الفرضية 
 االحندار البسيط

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,629a ,395 ,394 ,43852 

a. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59,781 1 59,781 310,869 ,000b 

Residual 91,536 476 ,192   
Total 151,317 477    

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 
b. Predictors: (Constant), X: مبادى حوكمة الجامعات 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,442 ,124  3,568 ,000 

X: 000, 17,631 629, 040, 711, مبادى حوكمة الجامعات 

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 

 االحندار املتعدد 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,663a ,440 ,434 ,42375 

a. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:  االستقاللية والحرية
 الشفافية واالفصاح :x1 ,المشاركة:x3 ,االكاديمية

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 66,564 5 13,313 74,140 b,000 

Residual 84,753 472 ,180   
Total 151,317 477    

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 
b. Predictors: (Constant), x5: الكفاءة وفعالية االتصال, x2:المساءلة والرقابة االدارية, x4:لحرية االكاديميةاالستقاللية وا, x3: المشاركة, 

x1: الشفافية واالفصاح 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,315 ,123  2,560 ,011 

x1: 033, 2,141 108, 043, 092, الشفافية واالفصاح 

x2: 569, 570, 024, 034, 020, والرقابة االدارية المساءلة 

x3: 001, 3,284 159, 046, 152, المشاركة 

x4: 001, 3,200 139, 037, 118, االستقاللية والحرية االكاديمية 

x5: 000, 8,863 389, 042, 371, الكفاءة وفعالية االتصال 

a. Dependent Variable: Z: التنمية المستدامة 
 

لتحديد مصدر الفروق يف اراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق مبادئ   Mann Whitneyاختبار  :06ملحق رقم  
 احلوكمة تعزى اىل متغي اجلامعة 

 
 

مستوى 
تطبيق مبادئ  

حوكمة 
 اجلامعات 

 مستوى املعنوية  Mann Whithney رقيمة اختبا  اجلامعات  اجلامعة
ماي 08جامعة  

 قاملة 1945
 0.164 5368.000 1باس سطيفجامعة فرحات ع

 0.747 1258.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 *0.048 772.500 بسكرة  خيضر جامعة حممد

 0.291 1604.500 عبد احلفيظ بوالصوف ميلة  املركز

 0.631 1381.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.002 888.000 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة

 *0.007 525.500 العريب بن مهيدي أم البواقي  جامعة

 0.199 288.500 سكيكدة  1955أوت  20 جامعة

 0.09 844.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

عباس   فرحات  جامعة 
 1سطيف

 0.164 5368.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.437 2442.000 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.194 1787.500 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.924 3655.500 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.055 2522.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.054 2244.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  

 *0.041 1261.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.587 704.500 سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 0.345 1951.500 احلاج خلضر ابتنة  جامعة

خمتار  ابجي  جامعة 
 عنابة 

 0.747 12580.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.437 2442.000 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.092 343.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.605 745.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.305 585.500 التبسي تبسة، جامعة العريب 

 0093. 469.000 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 *0.021 237.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.534 147.500 سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 0.226 3950.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

حممد  خيضر جامعة 
 بسكرة 

 *0.048 772.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.194 1787.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.092 343.000 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.291 540.500 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 *0.021 360.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.961 482.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 
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 0.398 255.000 العريب بن مهيدي أم البواقي جامعة 

 0.602 119.500 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.833 365.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

احلفيظ   عبد  املركز 
 بوالصوف ميلة 

 0.291 1604.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.924 3655.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.605 745.000 خمتار عنابة جامعة ابجي 

 0.291 540.500 ة حممد خيضر بسكرة جامع

 0.092 742.500 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.146 688.000 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 0.073 378.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.682 251.500 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.497 596.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

التبسي   العريب  جامعة 
 تبسة، 

 0.361 1381.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.055 2525.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.305 585.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 *0.021 360.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.092 742.500 بوالصوف ميلة املركز عبد احلفيظ 

 *0.001 404.500 2ري قسنطينة جامعة عبد احلميد مه  

 *0.009 262.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.08 128.500 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 *0.039 394.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

احلميد  عبد  جامعة 
 2مهري قسنطينة

 * 0.002 888.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.054 2244.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.093 4691.000 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.961 482.500 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.146 688.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.001 404.500 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.156 307.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.230 134.500 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.612 466.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

بن   العريب  جامعة 
 مهيدي أم البواقي 

 0.007 525.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.041 1261.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.021 237.000 ابجي خمتار عنابة جامعة 

 0.398 255.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.073 378.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.009 262.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.156 307.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 0.140 73.000 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.291 254.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

أوت   20جامعة  
 سكيكدة  1955

 0.199 288.500 قاملة  1945ي ما08جامعة 

 0.587 704.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.534 147.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.602 119.500 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.682 215.500 ميلة املركز عبد احلفيظ بوالصوف 

 0.08 128.500 جامعة العريب التبسي تبسة، 
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 0.230 134.500 2مهري قسنطينة جامعة عبد احلميد 

 0.140 73.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.883 135.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

خلضر  احلاج  جامعة 
 ابتنة

 0.09 844.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.345 1951.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.226 390.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.833 365.500 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.497 596.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة  

 *0.039 394.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.612 466.500 2قسنطينة جامعة عبد احلميد مهري 

 0.291 254.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.883 135.500 كدة سكي 1955أوت   20جامعة 

 SPSS 23 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات 

 

توجه اجلامعات حنو  لتحديد مصدر الفروق يف اراء أعضاء هيئة التدريس حول مستوى  Mann Whitney:اختبار 07امللحق
 االستدامة 

 
 

توجه مستوى  
اجلامعات حنو  

 االستدامة

 مستوى املعنوية  Mann Whitney رقيمة اختبا اجلامعات  اجلامعة
ماي 08جامعة  

 قاملة 1945
 *0.002 4553.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 *0.03 971.000 ابجي خمتار عنابة جامعة 

 *0.01 697.000 بسكرة  خيضر جامعة حممد

 0.815 1764.000 عبد احلفيظ بوالصوف ميلة  املركز

 0.904 1519.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.001 858.000 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة

 0.196 693.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.368 317.500 سكيكدة  1955أوت  20 جامعة

 *0.023 763.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

عباس   فرحات  جامعة 
 1سطيف

 *0.002 4553.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 *0.000 1459.500 امعة ابجي خمتار عنابة ج

 0.457 1937.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.065 3034.500 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.071 2559.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.000 1147.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 0.885 1694.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 *0.035 472.000 سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 0.526 2032.500 خلضر ابتنة جامعة احلاج  

خمتار  ابجي  جامعة 
 عنابة 

 *0.03 971.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 *0.000 1459.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 *0.001 222.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 *0.017 594.500 د احلفيظ بوالصوف ميلة املركز عب

 0.067 511.500 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.702 579.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 *0.033 247.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.277 126.500 سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

 *0.001 232.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

 *0.01 697.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 
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حممد  خيضر جامعة 
 بسكرة 

 0.475 1937.000 1جامعة فرحات عباس سطيف

 *0.001 222.000 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.086 482.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.080 403.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.000 166.500 2ميد مهري قسنطينة جامعة عبد احل 

 0.643 274.000 العريب بن مهيدي أم البواقي جامعة 

 *0.021 68.500 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.933 373.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

احلفيظ   عبد  املركز 
 بوالصوف ميلة 

 0.815 1764.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.065 3034.500 1سطيفجامعة فرحات عباس 

 *0.017 594.500 خمتار عنابة جامعة ابجي 

 0.086 482.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.772 906.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.004 532.000 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 0.685 485.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.488 202.000 سكيكدة  1955وت  أ  20جامعة 

 0.081 499.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

التبسي   العريب  جامعة 
 تبسة، 

 0.904 1519.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.071 2559.000 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.067 511.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.080 403.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.772 906.000 بوالصوف ميلة املركز عبد احلفيظ 

 *0.013 481.000 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  

 0.389 381.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.574 176.000 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.086 422.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

احلميد  عبد  جامعة 
 2ينةمهري قسنط

 *0.001 858.000 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 *0.000 1147.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.702 579.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 *0.000 166.500 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 *0.004 532.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 *0.013 481.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.007 227.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 0.149 125.500 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 *0.000 194.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

بن   العريب  جامعة 
 مهيدي أم البواقي 

 0.196 693.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.885 1649.000 1جامعة فرحات عباس سطيف

 *0.033 247.000 ة ابجي خمتار عنابة جامع

 0.643 274.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.685 485.500 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة 

 0.389 381.500 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.007 227.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 0.269 82.000 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 0.395 264.500 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

 0.368 317.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 
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أوت   20جامعة  
 سكيكدة  1955

 *0.035 472.000 1جامعة فرحات عباس سطيف

 0.227 126.500 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 *0.021 68.500 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.488 202.000 احلفيظ بوالصوف ميلة املركز عبد 

 0.574 176.000 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 0.149 125.500 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة 

 0.269 82.000 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 *0.040 78.000 جامعة احلاج خلضر ابتنة 

خلضر  احلاج  جامعة 
 ابتنة

 *0.023 763.500 قاملة  1945ماي 08جامعة 

 0.526 2032.500 1جامعة فرحات عباس سطيف

 *0.001 232.000 جامعة ابجي خمتار عنابة 

 0.933 373.000 جامعة حممد خيضر بسكرة 

 0.081 499.000 املركز عبد احلفيظ بوالصوف ميلة  

 0.086 422.500 جامعة العريب التبسي تبسة، 

 *0.000 194.500 2احلميد مهري قسنطينة جامعة عبد 

 0.395 264.500 جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 *0.040 78.000 سكيكدة  1955أوت   20جامعة 

 SPSS 23 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات

 



 

  

 


