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ولـي العلمي االفتراضي ا
َّ
 لـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان

 
 

ضمان جاذبية المؤسسات الجامعية في ظل متطلبات 

 الجامعية ومشروع المؤسسةضمان الجودة 

 (يناثالجزء ال)
 

 

 

 
 وال اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء ؤتمر ال يتحمل املركز  ورئيس امل

 وحدهم من يتحملون كامل املسؤولية القانونية عنهاوهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب املداخالت هم 
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 برلين )أملانيا( –املركز الديمقراطي العربي 

 بالتعاون مع

 الجزائر –مغنية بالتعاون مع خلية ضمان الجودة املركز الجامعي 

 فلسطين –جامعة القدس املفتوحة 

 ليبيا –جامعة الجفرة 

 رالجزائ –مغنية املركز الجامعي  –خلية ضمان الجودة 

 

 

 ينظمون املؤتمر الدولي االفتراض ي حول:
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 :هيئة المؤتمر

 :للمؤتمر الشرفية الرئاسة

  فلسطين. –رئيس جامعة القدس المفتوحة  –أ.د يونس مرشد عمرو 

  رالجزائالجامعي مغنية، مدير المركز  –د. نعوم مــــــــراد 

  رئيس جامعة الجفرة. ليبيا. –د. حسن محمد حسن 

  عميد كلية القانون؛ جامعة الجفرة؛ ليبيا. –د. محمد عبدالحفيظ الشيخ 

  برلين. –رئيس المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  –عمار شرعان 

 

 :المؤتمر رئاسة

 رمغنية، الجزائالمركز الجامعي  –مسؤول خلية ضمان الجودة  –بوجنان توفيق  .د 
 

 : للمؤتمر العام المشرف

  رالجزائ مغنية،المركز الجامعي  –د. وهيب وهيبة 
 

 :للمؤتمر والتنظيمية العلمية اللجنة
   لجزائر-المركز الجامعي مغنية ا –أ.د بن مالك سيدي محمد 
  الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –أ.د. بن عامر سعيد 

  الجزائر. –ابو بكر بلقايد تلمسان  جامعة –أ.د. بن منصور عبد هللا 

  المركز الجامعي مغنية الجزائر –أ.د. هواري احمد 

  ليبيا –جامعة الزيتونة  –أ.د. عز الدين على محمد السويس 

  الجزائر. –جامعة باجي محتار عنابة  –أ.د رابعة خليفة 

  الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –أ.د. مكيديش محمد 

  الجزائر -المركز الجامعي مغنية –الزهراء أ.د. صغير فاطمة 

  الجزائر -المركز الجامعي مغنية –ا.د هاملي محمد 

  المملكة االردنية الهاشمية . –جامعة البلقاء التطبيقية  –أ.د مروان النسور 

  الجزائر –المركز الجامعي خميس مليانة  –أ.د. لونيس محمد 

  الجزائر -يةالمركز الجامعي مغن –أ.د. شيبي عبد الرحيم 

  الجزائر. –جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  –أ.د. زينب هارون 

  الجزائر -المركز الجامعي مغنية –أ.د. دواح أحمد 

  ورئيس الجمعيةجامعة تونس  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية –أ. د. بلقاسم بلغيث 

 الجمهورية التونسية –التونسية للجودة في التربية 
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 الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –ة عبد القادر  أ.د بوشيب 

  الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –د. بوجنان توفيق 

   الجزائر -المركز الجامعي مغنية –د. وهيب وهيبة 

   الجزائر -المركز الجامعي مغنية –د.بن عزوز فتيحة 

  الجزائر -المركز الجامعي مغنية –د. تربش محمد 

   الجزائر-كز الجامعي مغنية المر –د. قادري رياض 

   الجزائر -المركز الجامعي مغنية –د. بلحسن محمد 

  الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –د. اوبختي نصيرة 

  الجزائر. –جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان  –د. غماري سهيلة 

  الجزائر. –جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  –د. فالق محمد 

  الجزائر -جامعي مغنيةالمركز ال –د. ميساوي حنان 

  الجزائر -المركز الجامعي مغنية –د. المر سهام 

  الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –د. خديجة عبد الرحيم 

  الجزائر –المدرسة العليا في العلوم التطبيقية تلمسان  –د. مغنفي هشام 

  الجزائر. –جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان  –د. عاشور ثاني يامنة 

 الجزائر. –جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  –رضوان   د. أنساعد 

  الجزائر -المركز الجامعي مغنية –د. فضيل محمد األمين 

  الجزائر-المركز الجامعي مغنية  –د. سحنون نسرين 

  الجزائر. –جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان  –د. حابي عبد اللطيف 

 الجزائر-المركز الجامعي مغنية  -د. كازي ثاني محمد 

  الجزائر-جامعة تيبازة  –د. لونسية محمد االمين 

   الجزائر-المركز الجامعي مغنية -د. كنيش آسية 

 الجزائر. –المركز الجامعي مغنية  -د.بوزيدي خالد 

  الجزائر. -المركز الجامعي مغنية –د بن لباد محمد 

 الجزائر. –جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان  -د.شيادي نصيرة 

  الجزائر. -امعة أبوبكر بلقايد تلمسانج–د.قراري أمينة 

  الجزائر. -جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان –د.خلوف ياسين 

  الجزائر. -جامعة حسيبة بن بوعلي شلف –د.أحمد يوسف 

  الجزائر. -جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان –د.حدوش شروق 

  الجزائر. -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان –د.تلمساني حنان 

  الجزائر. –جامعة المسيلة –د. قليل نبيل 

  الجزائر.  -المدرسة العليا للمناجمنت تلمسان –د. سلهامي سامية 
 

 :النشر مدير

 (ألمانيا)أحمد بوهكو، مدير النشر، المركز الديمقراطي العربي . د 
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 مقدمة:
 

منتظمات االعمال بشكل عام و المؤسسات التعليمية  الزمت االجتماعيةان التطورات االقتصادية و 

 و المنافسةبشكل خاص الى ضرورة تبني مداخل علمية و اطر نظرية حديثة تسمح لها باالستمرار و 

 . اعتماد معايير علمية دقيقة تساهم بشكل كبير في استقطاب االحسن و االجود

تبني  –ان صح القول  -ات التعليمية بتعميماتو لعل من اهم هاته المداخل العلمية التي الزمت المؤسس

معايير ضمان الجودة باعتبارها معايير تقييم دولية تضمن لمؤسسات التعليم التمركز الجيد و االستمرار 

في بيئة االعمال التنافسية , و كذا تحقيق مخرجات علمية و أكاديمية متميزة قادرة على تحقيق القيم 

 .المضافة داخل المجتمع

بيعة النظام التعليمي مثله مثل أي نظام آخر ملزم  بالسير وفق استراتيجية معينة تراعي إن ط

الظروف المحيطة بالنظام، والبناء الثقافي السائد داخله، والمناخ التنظيمي، والتقدم التقني، والمصادر 

جاته متفقة المادية والبشرية المتوفرة، وحاجات الجمهور ورغباته. لذا فإنه يهتم بأن تكون مخر

والمواصفات العالمية لضبط جودة اإلنتاج من خالل السعي الدائم إلى استخدام معايير لقياس الجودة 

 .وضبطها

وضمن هذا اإلطار، يأتي هذا الملتقى كمحاولة علمية تشاركية يهدف من خاللها الى وضع خطة 

ية و بحث الطرق و االساليب وبرامج عمل لتطبيق و تبني معايير ضمان الجودة في المؤسسات التعليم

االستراتيجية التي يبنى عليها هذا التصور العلمي اضافة الى عرض التجارب الوطنية و الدولية الرائدة 

في هدا المجال , و كدا بناء تصور علمي لمشروع المؤسسة الجامعية في ظل تطبيق معايير ضمان الجودة 

الضعف و كدا التحديات و الفرص المتاحة امام هده  الدي يعتمد بشكل كبير على تحديد نقاط القوة و

 . المؤسسات , و بحث الخطط الكفيلة بضمان نجاحه و تطبيقه على ارض الواقع بشكل جيد

كما يسعى المؤتمر الى إتاحة الفرصة امام الباحثين لتبادل المعارف، وإمكانية إجراء بحوث مشتركة 

لتطبيق معايير ضمان الجودة في الجامعة الجزائرية و نظيرتها في الوطن العربي و العالم على حد سواء 

 ل التحديات العالمية الجديدة.و إرساء استراتيجية جديدة لجودة التعليم اإللكتروني و التعليم عن بعد في ظ
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 :أهداف المؤتمر
 

 تأسيسا على ما سبق، يمكن إيجاز أهداف المؤتمر فيما يلي: 

 

 . البحث في مفهوم ضمان الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي 

  تسليط الضوء على واقع االهتمام بتطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر و

 تجارب نظريتها العربية و االجنبية .عرض 

  الكشف عن سبل إعادة ضبط العمليات التعليمية، والتحكم في نوعية مسارات التكوين والبرامج

 الجديدة وأساليب التدريس والتقويم في مؤسسات التعليم العالي على ضوء معايير ضمان الجودة .

 المؤسسة الجامعية في ظل تبني معايير  البحث في السبل و االستراتيجيات الكفيلة ببناء مشروع

 ضمان الجودة و البحث في سبل نجاحه و تطبيقه على ارض الواقع .

  اشراك جميع الفاعلين األكاديميين في مشروع المؤسسة و كدا ضمان الجودة باختالف تركيباتهم

 العلمية و األكاديمية من اجل ضمان نجاح هدا المسعى .

 

 :محاور المؤتمر
البحث و النقاش االكاديمي يهدف هذا المؤتمر الى مناقشة المحاور التالية و المتضمنة مجموعة من إلثراء 

 : االبعاد كاالتي

 العالي العليم مؤسسات في العالي التعليم جودة ضمان معايير تطبيق آليات االول: المحور

 طبيق، والبحث العلمي(اإلبداع والتميز في مؤسسات التعليم العالي )االستراتيجيات، وآليات الت 

 مؤشرات تقييم األداء و نجاعة المؤسسة الجامعية . 

 البعد التخطيطي واالقتصادي للجودة في مؤسسات التعليم 

 التمويل الذاتي و تجديد مصادر التمويل للمؤسسات الجامعية 

 

 العالي التعليم مؤسسات داخل البحثية و التعليمية العملية :جودة  الثاني المحور

  البحوث العلمية و براءات االختراع كمؤشر لجودة المؤسسات التعليم العاليجودة . 
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 جودة الممارسات اللغوية في التعليم العالي و أثرها على مخرجات الجامعة . 

 التعليم االلكتروني و التعليم العالي المفتوح , التعليم عن بعد 

 لجامعيةا المؤسسة حوكمة و الجامعية الحياة جودة : الثالث المحور

 جودة الحياة الطالبية بين التكوين العلمي و الممارسات الجمعوية و الرياضية في الحرم الجامعي . 

 رؤية معمارية لجودة المباني و الهياكل الجامعية : نماذج دولية رائدة . 

  الحماية القانونية لجودة التعليم و العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي. 

 

 في ودوره العالي التعليم في االستراتيجي للتخطيط كنموذج الجامعية المؤسسة مشروع : الرابع المحور

 الجودة ضمان برامج نجاح

 نماذج التقييم الذاتي للمؤسسات الجامعية في ظل مشاريع المؤسسة الجامعية. 

 تقويم نماذج وخبرات معاصرة فـي ضـمان جـودة التعليم الجامعي 

 ة الجامعية بين الرؤية و الرسالةنماذج عالمية لمشاريع المؤسس . 

 التصنيفات العالمية للمؤسسات الجامعية و إشكاليات الترتيب الدولي . 
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املركز الجامعي -مدى مساهمة نظام خلية اإلشراف في تعزيز الجودة التعليمية للطلبة الجامعيين

 -مغنية نموذجا

 د. بن شعيب فاطمة الزهراء،أستاذ محاضر أ

 مسؤول خلية اإلشراف ،املركز الجامعي مغنية

benchaib_fatima@yahoo.fr 

 

 :لخصم

هدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان مدى مساهمة نظام خلية اإلشراف في تعزيز الجودة التعليمية أخذا املركز الجامعي مغنية كنموذج ت

 الذي قام هو اآلخر بتوفير دليل اإلشراف بغية تعزيز اإلشراف وتحقيق مشروع اندماج الطلبة في الوسط الجامعي.

إن اإلشراف باملركز الجامعي مغنية  جاء بنتائج ايجابية وحقق نسب مقبولة فكل الطلبة  ى النتائج التالية :توصلت هذه الورقة البحثية عل

املركز الجامعي مغنية لم املسجلين باإلشراف  أغلبهم ناجحين سواء في الدورة العادية أو االستدراكية أو االنتقال بالديون، وهذا يدل على أن 

 واإلجراءات العملية على مستوى الخلية وإنما ساهم في تعزيز الجودة التعليمية للطلبة.يوفر فقط الدليل لإلشراف 

 خلية اإلشراف،دليل اإلشراف، الجودة التعليمية،املركز الجامعي مغنية:الكلمات املفتاحية

 

 

 تمهيد: 

طور واإلبداع في ظل التوازنات يعد التعليم الجامعي آلية املجتمعات الحديثة في ميدان التنافس بين القوى العاملية للت

والصراعات الحالية وبالتالي االرتقاء باملجتمع املحلي والعاملي وعليه تتميز مؤسسات التعليم العالي في دول العالم املعاصر 

بتفعيل مؤشرات جودة التعليم ببأعلى قدر ممكن لضمان مخرجات مؤهلة وباألخص مبدعة في عملها لتحقيق تنافسية 

وق العمل محليا وعامليا ومن ثمة السير باملجتمع قدما في ركب التنمية املستدامة.وتعتبر الجزائر من الدول عالية في س

السائرة في طريق النمو االقتصادي واالجتماعي والتي حاولت مواكبة الدول املتقدمة في الكثير من اإلجراءات والخطط 

تعليم حيث ترتب عن ذلك انتشار الكثير من املؤسسات الجامعية عبر التنموية بالتركيز على الكثير من اآلليات إحداها ال

التراب الوطني مع توفير التمكين املالي،املادي والبشري مع حداثة األساليب البيداغوجية ومن هنا فإن الجزائر سائرة في 

ده وإنما األمر يتعداه إلى مسار تطبيق معايير جودة التعليم.إذ أن القضية ليست قضية تحقيق التمكين على اختالف أبعا

mailto:benchaib_fatima@yahoo.fr


 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

12 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

تحقيق الكفاية املادية والكفاءة املعرفية ألجل توفير اليد العاملة واملؤهلة واملدربة واألهم املبدعة في مجالها والتي تتمكن 

 من تجسيد التغيير االيجابي والفعال اجتماعيا.

ضمن أولويات لجامعين والذي تم وضعه ومن بين األساليب البيداغوجية اإلشراف واملرافقة البيداغوجية للطلبة ا

 االندماج في الوسط الجامعي وتعزيز نظام الدعم ومكافحة الرسوب والتسرب في السنوات األولى من الدراسة في الجامعة. 

و الذي  2009يناير  3املوافق  1430محرم  06، مؤرخ في 03/09وقد تم إعداد هذا الدليل على أساس األمر التنفيذي رقم  

الذي يحدد كيفيات التكفل  2010يونيو  16مهمة اإلشراف ويحدد كيفية تنفيذها، والقرار الوزاري الصادر في  يوضح

 بمهمة اإلشراف لدى مؤسسات التعليم العالي. 

وإدراكا ألهمية عملية اإلشراف، إن املركز الجامعي مغنية قام بتوفير هذا الدليل يلتزم بتطوير وتشجيع وتعزيز 

جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان أول جامعة في الجزائر تشرع تطبيق نظام اإلشراف منذ سنة ، حيث ان  اإلشراف لديه

على هيئة ملحقة تابعة لها  والتي هي األخرى شرعت في تطبيقه آنذاك واستمرت إلى  1أين كان املركز الجامعي مغنية 2013

 غاية اآلن.

  ومن هذا املنطلق يمكن طرح اإلشكالية التالية:

 ما مدى مساهمة نظام خلية اإلشراف في تعزيز الجودة التعليمية للطلبة باملركز الجامعي مغنية؟

 لإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم تناول هاته الورقة البحثية في النقاط التالية:

 التعريف بنظام خلية اإلشراف .1

 مهام خلية اإلشراف .2

 اإلجراءات العملية لإلشراف على الطلبة .3

 باملركز الجامعي مغنية 2020-2017اط اإلشراف للفترة تقرير نش .4

 باملركز الجامعي مغنية 2020-2017حصيلة نشاط اإلشراف للسنوات  .5

 التعريف بنظام خلية اإلشراف: .1

يمكن دعوة املسجلين لنيل شهادة املاستر أو  إن مهمة اإلشراف يتكفل بها األستاذ الباحث املمارس داخل الجامعة.

 ؤسسة ،عند الحاجة، للقيام بمهمة اإلشراف تحت مسؤولية أستاذ باحث مكلف باإلشراف .الدكتوراه في امل
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اإلشراف هو عمل طوعي تتمثل مهمته في مرافقة الطالب لتسهيل اندماجه في الحياة الجامعية وحصوله على املعلومات 

نظيم .فهو يعتبر جهاز مساعدة للطلبة والت اإلستعدادال يسمح باالرتجال ، فهي مهمة تتطلب  اإلشراف.حول عالم الشغل

الجدد من السنة األولى .انه ال يعوض ال املحاضرات و ال األعمال التطبيقية بل يتمثل في مجموعة من اإلجراءات يقوم بها 

م تحقيقا لهذه الغاية ، فهو دليل يهدف إلى توفير بعض املعلومات لفه .املشرف لدعم و مساعدة الطالب للنجاح في دراستهم

 .1أفضل لدور الوص ي لتحقيق مهمتها في املركز الجامعي مغنية

 مهام خلية اإلشراف .2

  :1فمهام وأنشطة املشرف تتمثل في أربعة جوانب رئيسية وهي .إن مهمة املشرف تختلف عن مهمة األستاذ

 يأخذ شكل االستقبال و التوجيه والوساطة.الجانب اإلعالمي واإلداري:  .أ

شرف األذن الصاغية التي تستمع النشغالته ويد املساعدة إليجاد حلول للمشاكل املصادفة في إن الطالب يجد عند امل:

 الجامعة التي يدخلها ألول مرة.

 " السائد في الجامعة،ل م ديشرح املشرف للطالب نظام ال" -

 مناهج التكوين، -

 وحدات التعليم، واملواد ،  -

 االعتمادات والديون، -

 االنتقال، -

 املواظبة.  -

طالب الذي يدخل ألول مرة الجامعة يجهل هياكلها و كيفية تنظيمها وأدائها وكذلك أساليب و مناهج التدريس و لهذا إن ال:ا

يجب إرشاده و توجيهه  في "املكان والزمان" : مدرجات وقاعات الدروس والتطبيقات، مكتبة ،املصالح اإلدارية على مستوى 

 ية املحلية، الخدمات الجامعية، املركز الطبي ، الضمان االجتماعي ، .....الخ.القسم و الكلية و الجامعة، الجمعيات الطالب

قد يكون للمشرف دور توجيه و إرشاد للطالب عند القيام بإجراءات لدى  مختلف املصالح  الجامعية. سيتم بالتالي توعيته 

 .وتحسيسه إلى دور املفوض أو املمثل الطالبي
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دعم و املرافقة في التعلم وتنظيم العمل الشخص ي للطالب ومساعدته في بناء أخذ شكل التالجانب البيداغوجي:  .ب

 مساره التكويني:

 تدوين الدروس -

 .مراجعة دروسه -

 إعداد التمارين -

 .إعداد األعمال التطبيقية -

  .البحث و مطالعة الكتب -

دوات والدعائم تأخذ شكل تلقين مناهج العمل الجامعي ونصائح الستخدام األ الجوانب املنهجية والتقنية:  .ت

  :البيداغوجيةإلرشاد الطلبة في دراستهم، يمكن للمشرف توجيههم للعمل في مجموعات مصغرة من الطلبة لغرض

 تحضير و مراجعة الدروس           -

 تحضير التطبيقات -

 من املعلومات القيام بالبحوث املرجعية حيث يتعود الطلبة على استخدام أفضل للموارد -

 فرة في املكتبة  واملنشورات ، ....     مطالعة الكتب املتو  -

 استخدام شبكة االنترنت بطريقة عقالنية للبحث عن املعلومات أو املحاضرات -

  .االستماع إلى الطالب وإنشاء معه عالقة ثقةالجوانب النفسية: .ث

 تقديم دعم وإرشادات خاصة بالطالب. 

 .حه في الدراسةتثمين اإلنجازات املحصلة وتشجيع الطالب لتحسينها لضمان نجا 

  .تشجيع وطمأنة الطالب 

 .)التقليل من الشعور بالعزلة لدى بعض الطلبة )مصدر لالنسداد و اإلحباط والتخلي عن الدراسة 

 زرع رؤية متفائلة للمستقبل 

 اإلجراءات العملية لإلشراف على الطلبة: .3
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لى من الطور األول. يتعين على املؤسسة إعالم يجب تنظيم اإلشراف من قبل مؤسسة التعليم العالي لفائدة طلبة السنة األو 

وضع تحت تصرف املشرف وسائل ’ الطلبة بالترتيبات املوضوعة في مجال اإلشراف. تلتزم املؤسسة لضمان نجاح اإلشراف

 معلومات متنوعة يحتاجها الطالب.....(.’ نصوص تنظيمية’ ضمان مهمته )فضاء مالئم

ر كحد أقص ى خالل السنة الجامعية حيث تعقد لقاءات منتظمة طوال هذه الفترة ( أشه09املدة املرجعية لإلشراف هي )

 بين الطالب و املشرف.

احتراما ألخالقيات املهنة يجب على املشرف تجنب أي شكل من أشكال األلفة أو األبوية إزاء الطالب: أن يكون ادن صاغية 

مني للسداس ي. ويتم التركيز بوجه الخصوص على لقاءات النشغاالته  يبرمج معه لقاءات حول مواضيع مختارة و جدول ز 

 حيث يكون الطلبة الجدد في اشد الحاجة إلى الدعم و املتابعة.’ بداية السنة الجامعية

: تخصص اللقاءات الستقبال و إدماج الطلبة في الحياة الجامعية حيث يمكن من خاللها  بالنسبة للثالثي األول  

 للمشرف :

 اإلشراف )ملء استمارة اإلشراف(، توضيح دوره و أهداف 

 وضع الجدول الزمني للقاءات، 

 دراسة القانون الداخلي للجامعة، 

 تحديد طرق االتصال مع الطالب )القاعة، عنوان البريد اإللكتروني،...(، 

 تقديم مخطط الجامعة، 

 و محتواه،“ ل م د”شرح نظام  

 وصف كيفية تنظيم الدراسة في السنة األولى، 

 ات التقييم و االنتقال.تحديد إجراء 

فضل من خالل لقاءات هذه الفترة التركيز على تقييم و تحضيراالمتحانات حيث يمكن يبالنسبة للثالثي الثاني : 

 للمشرف :

 إعداد الطلبة ألسلوب عمل لتحضير االمتحانات، 

 توعية الطالب على أن النتائج تستحق بجدارة و غير قابلة للتفاوض،  
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 ترام قرارات لجنة املداوالت، تعود الطالب على اح 

تحسيس الطالب في استخدام اإلجراءات املنصوصة في القوانين )حق االطالععلى أوراق االمتحان، حق في  

 الطعن...(.

على املشرف أن يأخذ بعين االعتبار الجانب النفس ي للطالب )دعم، التشجيع، إرشاد...(. كما يقوم بمتابعة أداءه و  

 نتائجه.

لى املشرف مساعدة الطالب الكتساب االستقاللية الضرورية لنجاحه من خالل عثي الثالث: البالنسبة للث 

 : الضمان على أنه قادر على

 االستماع والتعلم ،  -

 التحدث ،املخاطبة و الفصاحة.... -

 املسعى والبحث عن املعلومات ،  -

 االندماج في مجموعة عمل ،  -

 تنظيم املهام وفقا لألهداف ،  -

 دراسة في غياب األستاذلا-

 تحديد النقائص و التكفل بها ،  -

 تحليل اإلخفاق  والبحث عن أسبابه واتخاذ تدابير و مناهج جديدة . -

 باملركز الجامعي مغنية: 2020-2017تقرير نشاط اإلشراف للفترة . 4

مع الطلبة سنحاول تلخيص في جدول  بعدما تناولنا كل العناصر املتعلقة باإلشراف واالجراءات العملية لنشاط اإلشراف

 املعطيات املتعلقة باإلجراءات والتي تتمثل فيمايلي:

 قاعة اإلشراف 

 تاريخ انطالق اإلشراف من كل سنة باملركز الجامعي مغنية 

 عدد األساتذة املشرفين  في كل معهد على مستوى املركز الجامعي مغنية 

 ركز الجامعي مغنيةعدد الطلبة املسجلين في اإلشراف بكل معهد بامل 
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 النسبة املئوية للطلبة املسجلين في اإلشراف مقارنة بإجمالي الطلبة املسجلين في السنة األولى. 

 باملركز الجامعي مغنية 2020-2017:تقرير نشاط اإلشراف للفترة 01جدول رقم 

 تاريخ انطالق السنوات املعاهد

 مهمة اإلشراف 

 عدد الطلبة املسجلين عدد املشرفين

 في اإلشراف 

 النسبة املئوية للطلبة 

 1*املسجلين في اإلشراف

 معهد العلوم االقتصادية

 التجارية وعلوم التسيير

2017/ 

2018 

29/10/2017 14 66 31% 

2018/ 

2019 

04/11/2018 11 66 43% 

2019/ 

2020 

10/11/2019 15 116 %43.6 

 معهد الحقوق 

 والعلوم السياسية 

2017/ 

2018 

29/10/2017 11 50 21.40% 

2018/ 

2019 

04/11/2018 12 70 %30 

2019/ 

2020 

10/11/2019 14 80 45% 

 معهد اآلداب

 واللغات األجنبية 

2017/ 

2018 

29/10/2017 09 83 40.48% 

2018/ 

2019 

04/11/2018 10 110 60% 

2019/ 

2020 

10/11/2019 12 120 72% 

 /2017 معهد التكنولولجيا

2018 

29/10/2017 10 67 46.21% 

2018/ 

2019 

01/11/2018 09 60 40% 

2019/ 

2020 

10/11/2019 09 60 45% 

 املصدر: معطيات مقدمة من مصلحة خلية اإلشراف باملركز الجامعي مغنية

إلشراف لتعزيز والذي يبين تقرير حول نشاط اإلشراف يتبين أن املركز الجامعي مغنية بما أنه وفر دليل ا 01من خالل الجدول رقم 

اإلشراف وتحقيق مشروع اندماج طلبة السنة األولى في الوسط الجامعي، هو أيضا خصص قاعة لإلشراف أين يجتمع كل استاذ 
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مشرف مع الطلبة املخصص له سواء بصفة جماعية أو فردية بما أن مهمة اإلشراف تضم الجانب النفس ي أي في حالة ما إن كان 

 كن أن يشغل األستاذ املشرف دور األستاذ املصغي له.الطالب يعاني من مشاكل يم

يتضح أيضا من خالل الجدول أن املركز الجامعي خصص عدد من األساتذة به لإلشراف على الطلبة ، هذا العدد يعتبر مالئم مع 

نوع ما بين أساتذة دائمين .هذا من جهة ومن جهة أخرى فئة األساتذة تت10طلبة إلى غاية 8عدد الطلبة املسجلين أين كل أستاذ يأخذ 

 وأساتذة مؤقتين وطلبة دكتوراه باملركز الجامعي مغنية.

كان ضئيل مقارنة بالسنوات املوالية وهذا راجع إلى  2017/2018بالنسبة للطلبة املسجلين في اإلشراف نالحظ أن في السنة الجامعية 

ور الثانوي إلى الطور الجامعي وهذا هو مشروع خلية اإلشراف. جهل الطلبة بالوسط الجامعي بما أنهم في مرحلة انتقالية من الط

تزايد عد التسجيل راجع أيضا  لقوة التحفيز من قبل مسؤول الخلية الذي يتكفل شخصيا بالتسجيل من خالل توزيع املطويات 

ية لغرض التعريف بفعالية عليهم، والقاء املحاضرات بحضور كل مدراء املعاهد رؤساء األقسام وحتى مدير املركز الجامعي مغن

 اإلشراف ومدى تعزيزه للجودة التعليمية.

 باملركز الجامعي مغنية: 2020-2017حصيلة نشاط اإلشراف للسنوات  .4

وسنحاول استنباط مدى  02بعدما تناولنا كل االجراءات العملية لخلية اإلشراف سنحاول وضع الحصيلة من خالل الجدول رقم 

 لطلبة في الوسط الجامعي ومدى تعزيزها للجودة التعليمية.مساهمة الخلية في ادماج ا

 باملركز الجامعي مغنية 2017/2020: حصيلة نشاط اإلشراف 02جدول رقم 

 عدد الطلبة املسجلين في السنوات املعاهد

 اإلشراف الناجحين 

 في الدورة العادية

 عدد الطلبة املسجلين

 في اإلشراف الناجحين 

 في الدورة االستدراكية

 عدد الطلبة املسجلين 

 في اإلشراف االنتقال

 بالديون  

 نسبة نجاح الطلبة 

 1*املسجلين في اإلشراف

 معهد العلوم

 االقتصادية 

 التجارية 

 وعلوم التسيير

2017/ 

2018 

33 24 6 95.44% 

2018/ 

2019 

29 24 10 95.44% 

2019/ 

2020 

22 30 44 83.45% 

 معهد الحقوق 

 والعلوم السياسية 

2017/ 

2018 

21 27 01 98% 

2018/ 25 31 10 95% 
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2019 

2019/ 

2020 

9 30 25 80% 

 معهد اآلداب

 واللغات األجنبية 

2017/ 

2018 

52 13 00 78% 

2018/ 

2019 

35 43 08 79% 

2019/ 

2020 

27 4 15 69% 

 /2017 معهد التكنولولجيا

2018 

27 07 07 67.2% 

2018/ 

2019 

21 10 08 66% 

2019/ 

2020 

15 12 06 55% 

 املصدر: معطيات مقدمة من مصلحة خلية اإلشراف باملركز الجامعي مغنية

والذي يبين حصيلة اإلشراف باملركز الجامعي مغنية نالحظ أن نسبة النجاح بالنسبة للطلبة  02من خالل الجدول رقم 

اهد فقط خالل السنة الجامعية وهي نسبة مقبولة على مستوى كل املع %95املسجلين في اإلشراف تصل حتى 

وهذا راجع إلى التعليم عن بعد في  %83و  %55أين انخفضت النسبة في كل املعاهد والتي تراوحت بين  2019/2020

 تجربته األولى وعدم تأقلم الطلبة الجامعيين للسنة األولى مع طبيعة هذا التعليم.

نجاح في الدورة العادية والدورة االستدراكية واالنتقال بالديون نسبة النجاح كما هو موضح في الجدول تباينت ما بين ال

حسب كل معهد وحسب كل السنوات،وما يمكن قوله أن معظم الطلبة املسجلين في اإلشراف ناجحين بما أن النسبة 

اءات ، وهذا يدل على أن املركز الجامعي مغنية ليس فقط قام بتوفير دليل اإلشراف وإجر %95و %55تفاوتت ما بين 

عملية من قاعات وتوفير أساتذة مشرفين وإلقاء محاضرات حول اإلشراف، وإنما األشراف حاول إدماج الطلبة في 

 الوسط الجامعي وعزز الجودة التعليمية من خالل نجاحهم.   

 خالصة:

تعليمية أخذا املركز من خالل هاته الورقة البحثية حاولنا أن نبين مدى مساهمة نظام خلية اإلشراف في تعزيز الجودة ال

 الجامعي كنموذج حيث توصلنا إلى النتائج التالية:
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ضمن أولويات االندماج في من بين األساليب البيداغوجية للطلبة الجامعين والذي تم وضعه إن اإلشراف  

 الوسط الجامعي وتعزيز نظام الدعم ومكافحة الرسوب والتسرب في السنوات األولى من الدراسة في الجامعة.

إدراكا ألهمية اإلشراف، إن املركز الجامعي مغنية قام بتوفير هذا الدليل يلتزم بتطوير وتشجيع وتعزيز اإلشراف  

جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان أول جامعة في الجزائر تشرع تطبيق نظام اإلشراف منذ سنة لديه ، حيث ان 

لها  والتي هي األخرى شرعت في تطبيقه آنذاك أين كان املركز الجامعي مغنية على هيئة ملحقة تابعة  2013

 واستمرت إلى غاية اآلن.

املركز الجامعي تتواجد به خلية اإلشراف وتقوم بمهامها بكل الجوانب اإلعالمية واإلدارية، املنهجية والتقنية،  

 الوساطة وحتى الجانب النفس ي.

قاعة لإلشراف وأساتذة من مختلف الفئات  املركز الجامعي يباشر اإلشراف كل سنة مع انطالق الدروس بتوفير 

 دائمين مؤقتين وطلبة الدكتوراه.

املركز الجامعي مغنية يخصص مسؤول لخلية اإلشراف بكل معهد من مهامه تسجل الطلبة لإلشراف عليهم من  

 قبل األساتذة وإلقاء املحاضرات بحضور مدراء املعاهد ورؤساء األقسام وحى مدير املركز.

ملسجلين في اإلشراف يتزايد من سنة الخرى وهذا راجع لجهل الطلبة للوسط الجامعي والذي يعتبر عدد الطلبة ا 

 ضمن مشروع تحقيق املؤسسة الندماج الطلبة في الوسط الجامعي.

اإلشراف جاء بنتائج ايجابية وحقق نسب مقبولة فكل الطلبة املسجلين باإلشراف  أغلبهم ناجحين سواء في  

 االستدراكية أو االنتقال بالديون. الدورة العادية أو

املركز الجامعي مغنية لم يوفر فقط الدليل واإلجراءات العملية على مستوى الخلية وإنما ساهم في تعزيز  

 الجودة التعليمية للطلبة. 

 

 املراجع:

  2009يناير  3املوافق  1430محرم  06، مؤرخ في 03/09األمر التنفيذي رقم. 
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The Algerian Higher Education System, Between Reform Attemps and Quality 

Challenges  

 yahoo.fr12kadrilouiza@قدري لويزة، جامعة لعربي التبس ي تبسة، 

 tebessa.dz-farid.rahem@univامعة لعربي التبس ي تبسة، ، جراهم فريد

 ملخص

الّتعليم العالي الذي يعد من أهم ميادين الحياة التي تستأثر الجودة فيها باهتمام تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على خدمة 

ب العالقة املباشرة بين جودة الّتعليم العالي والنمو املجتمعي بصفة عامة، والنمو االقتصادي بصفة قطاعات املجتمع كافة، وذلك بسب

خاصة، فالرهانات الحالية متعلقة بالجانب النوعي للمعرفة أكثر من الجانب الكمي لها، إذ أصبحت إشكالية قدرة تلك املؤسسات على إنتاج 

حتميا؛ والجزائر كغيرها من البلدان العربية تحاول جاهدة مواكبة تحقيق كل ما سبق. وخلصت مخرجات تعليم عالي ذات جودة عالية أمرا 

ه رغم املساعي الحكومية لتطبيق إدارة الجودة وضمانها إال أن واقع املمارسة يعكس وجود فروق جوهرية بين التنظير الدراسة إلى أن

ديد من التحديات الواجب تجاوزها والعمل بجدية لتنفيذ هذه االستراتيجية والنصوص القانونية وواقع التعليم الذي الزال يواجه الع

 للنهوض بقطاع التعليم العالي.

 .الجودة إدارةالتعليم العالي، الجودة، جودة التعليم العالي، مخرجات التعليم العالي، خدمة :الكلمات املفتاحية

 

Abstract  

This paper aims to identify the higher education service that is one of the most important fields of life in which the 

quality of all sectors of society is due to the direct relationship between the quality of higher education and community 

growth in general, and economic growth in particular.Current bets are related to, the qualitative side of more than the 

quantitative aspect and the problem has shed the capacity of these institutions to produce high-quality education outputs, 

which are inevitable and Algeria as other trying to keep up with all the above. This study has concluded that despite 

government efforts to implement quality management of higher education, but that the practice reflects the existence of 

substantial differences between the legal text and the reality, which is still engulfed in many challenges to overcome and 

work hard to implement the strategy for the advancement of the higher education sector. 

Keywords: Higher Education Service, Quality, High Education Quality, Higher Education Outputs, Quality management. 
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 تمهيد

تعتبر خدمة التعليم من أهم الخدمات العامة التي تسعى الدول إلى تحقيق الجودة فيها،كما أنه يعد 

 مليادين مختلفا في عاليا، واملتخصص تكوينا البشري املكون  املال برأس الشغل سوق  التعليمية،يمد املنظومة آخرمرحلةفي

 االقتصادي النمو يحقق والذي والعاملية املحلية ة واالقتصاديةالتحوالت التكنولوجي مع التكيف على والقادر واملؤهل

بجانب أكبر  الجودة العالم،وحظيت دول  معظم في كبير العالي حظيت باهتمام التعليم تطوير املرجو، كما أن عملية

 «.عصرالجودة»االعصر  هذ على يطلقون  املفكرين جعل الذي الحد منهذااالهتمام إلى

 إشكالية الدراسة 

ثل مخرجات أي نظام الغاية األساسية لوجوده، وتعكس مخرجات مؤسسات التعليم العالي مدى متانة تم

النظام التعليمي ومدى تطور أو تأخر املجتمع، والجزائر ال تختلف في توجهاتها ومبادئها الراسخة حول ضرورة تبني 

سوق العمل من جهة والتطور املجتمعي نتيجة منظومة تعليمية ذات جودة تمكنها من املوائمة بين احتياجات طلبتها و 

الدور الذي تلعبه الجامعات من جهة أخرى، وعلى ضوء كل ذلك تتبلور اإلشكالية التي نود إثارتها في هذا املوضوع على 

 النحو املوالي:

 كيف سعت الجزائر من خالل اإلصالحات املختلفة لتحقيق الجودة املطلوبة في منظومة التعليم العالي؟  

 وقصد اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة تم تقسيم البحث وفق املحاور التالية:

 املحور األول: مدخل حول خدمة التعليم العالي والجودة ضمـــن هــــــذا املفهـــــــوم؛

اقع منظومة التعليم العالي الجزائرية وأهم متطلبات تحقيق الجودة؛  املحور الثاني: و

 تطبيق ضمانالجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  املحور الثالث: تحديات

 أهداف الدراسة

 حاولنا من خالل الدراسة تحقيق ما يلي:

 السعي للكشف عن املفاهيم األساسية لخدمة التعليم العالي عامة ووفق نظرة املشرع الجزائري خاصة؛ -

 يير العملية التعليمية؛استكشاف مفهوم الجودة بقطاع التعليم العالي وتبيان مؤشرات ومعا -

 التعرف على مختلف األسباب الحقيقية الدافعة لالهتمام بضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي؛ -

ابراز أهم اإلصالحات املطبقة على مستوى النظام التعليمي الجزائري وتسليط الضوء على تجربة تبني مفهوم  -

 الجودة وأبرز التحديات التي تواجه تطبيقها.

 ة الدراسة أهمي

 تكمن أهمية الدراسة في: 

 الحداثة النسبية ملوضوع الدراسة على الصعيد العربي والعاملي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة؛ -

 معرفة أهم مؤشرات ومعايير جودة العملية التعليمية؛ -

 تسليط الضوء على جهود السلطات الجزائرية بغية تحقيق الجودة باملؤسسات الجامعية؛ -

 ن أهم املحطات التشريعية إلصالح املنظومة التعليمية بالجزائر.الكشف ع -

 الدراسات السابقة 
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تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم ″،أطروحة دكتوراه تحت عنوان (2014رقاد صليحة سنة ) -

وحدات آفاق ومعوقات"، اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي استهدفت أعضاء  ،العالي الجزائرية

خاليا الجودة بالجامعات الجزائرية الواقعة بالشرق الجزائري، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود جملة من 

املعوقات التي تحد من تطبيق نظام ضمان الجودة، وفي مقدمتها عدم وضوح سياسة تطبيق نظام الجودة وعدم 

 بيق نظام الجودة.حرص اإلدارة العليا للجامعة على متابعة مدى التقدم في عملية تط

مساهمة إدارة املعرفة في تحسين جودة التعليم العالي  ″، أطروحة دكتوراه تحت عنوان2014حرنان نجوى سنة -

، إذ بينت الدراسة مدى الترابط املوجود بين إدارة املعرفة وجودة التعليم ″دراسة عينة من جامعات الجزائر

نقل املعرفة واملعايير كمؤشرات التخطيط االستراتيجي  العالي، من خالل مجموعة عناصر التوليد، الخزن،

 والبرامج وطرق التعليم تسيير اإلدارة.

،"دراسة تحليلية لواقع ضمان جودة التعليم في جامعة القدس".  2004دراسة يوسف أحمد أبو فارة سنة  -

التربية ودائرة ضبط ورقة علمية أعدت ملؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج 

النوعية في جامعة القدس املفتوحة في مدينة رام هللا، وقد كان الهدف من الدراسة، تبيين أهمية ضمان جودة 

التعليم العالي كمدخل يقود إلى التبني الكامل ملفاهيم إدارة الجودة الشاملة بجامعة القدس وقد كشفت نتائج 

تركز على تحقيق ضمان جودة التعليم العالي، وأن جامعة القدس ال  الدراسة، أن ممارسات اإلدارة العليا ال

 تتبنى نظاما فاعال لتحقيق جودة التعليم العالي.

  املفهوم هذا ضمن والجودة العالي التعليم خدمة حول  مدخل: األول  املحور 

  العالي التعليم خدمة مفهوم

 الفنية، الكوادر إعداد في مساهمته خالل من ذلكو  املجتمعات، مرتكزات أهم أحد العالي التعليم خدمة تعتبر

 خالل من ونشرها واستخدامها املعرفة تطوير في دوره إلى إضافة املختلفة، املجتمع ملنظمات واملهنية األكاديمية

  ومنه املجتمع خدمة أساليب وتطوير مجاالته في املتخصصين وإعداد العلمي، البحث

 معاهد كليات، جامعات، كانت سواء العالي، التعليم منظمات تمارسها التي التعليم أشكال كل" أنها على عرفت

 العالي، والتعليم الثانوي  التعليم تعقب تعليمية مستويات في ذلك، غير أو أكاديميات أو وطنية أو عليا ومدارس

 إحداث غرضب املعرفة نشر خالله من ويمكن الطلبة، إلى العالي التعليم منظمات تقدمه تعليمي ونظام نشاط

 ؛" لذلك الالزمة واملادية البشرية االحتياجات توفير يتطلب وهذا وتنموية، سلوكية تغييرات

 تتم التي للبحث، املوجه التكوين أو والتكوين الدراسات أنواع كل" بأنه العالي التعليم اليونسكو منظمة عرفت كما

 للتعليم كمؤسسات بها، معترف أخرى  تعليمية مؤسسات أو جامعية، مؤسسة مستوى  على الثانوية املرحلة بعد

 ؛" للدولة الرسمية السلطات قبل من العالي

 طرف من الثانوي، بعد ما مستوى  على يقّدم للبحث التكوين أو للتكوين نمط كل"  أّنها على الجزائري  القانون  وعرفها

 ،" العالي التعليم مؤسسات فطر  من عال مستوى  على تقني تكوين يقّدم أن ويمكن العالي، الّتعليم مؤسسات

 التعليم مؤسسات" أن إلى 40 املادة وكذلك منه 38 املادة أشارت الجزائري، العالي للتعليم التوجيهي القانون  وحسب

 معاهد تنشأ أن يمكن كما الجامعة، عن الخارجة واملعاهد املدارس الجامعية، املراكز الجامعات، من تتكون  العالي

 " .العالي بالتعليم املكلف الوزير مع مشترك بتقرير أخرى، اريةوز  دوائر لدى ومدارس
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 :العالي التعليم خدمة في الجودة 

 جميع وتحليل دراسة بإمكانها التعليمية املؤسسة أن غير للجودة، األساسية األبعاد عدد في الباحثين آراء تتباين

ز يهتم وما أكثر، يميةالتعل العملية يناسب ما وترى  الباحثون، يتناولها التي األبعاد
ّ
 به وتأخذ الطالب، عليه ويرك

ز
ّ
 . املسار بداية على يدها وضعت قد تكون  بذلك وهي عليه، وترك

 جودة تقويم على منهما كل يعمل عندما األبعاد، من حزمة على يركزان العمل وسوق  جامعي الطالب من كال إن      

   مداخل عدة من تعريفها يمكن أنه إلى العالي الّتعليم في الجودة لمجا في البحث أدبيات تشير كما املستلمة، الخدمة

 : اآلتي النحو على أهمها نذكر

 العمليات على التأثير خالل من الجودة ضمان يحاول  (: الداخلية الكفاءة) الغايات مع املواءمة بمعنى الجودة    

 املعتمدة، واألهداف الغايات أفضل بشكل تحقق لجعلها املتاحة املوارد إلى بالنظر املؤسسة، داخل تجرى  التي

 إشهار ضرورة من املدخل هذا به يتميز مما الرغم وعلى الداخلية، بالكفاءة الجودة املدخل هذا يوازي  وبذلك

 نظر وجهة االعتبار بعين األخذ عدم عليه يعاب أنه إال دقيق، بشكل وتحديدهما وأهدافها لغاياتها املؤسسة

 الشأن أصحاب وسائر حكومات التشغيل، مؤسسات أصحاب طلبة، كانوا سواء العالي عليمالتّ  من املستفيدين

 .ككل املجتمع من املعنيين

 ملدخل املوجهة االنتقادات إثر على املدخل هذا ظهر: املصلحة وأصحاب املستفيدين رض ى تأمين بمعنى الجودة  

 أو املؤسسة، عناصر مجمل إلى والنظر الخارج نحو وجهبالت املدخل هذا يهتم الداخلية، الكفاءة منظور  من الجودة

 املجتمعية، االحتياجات مع مالءمتها مدى لقياس واألهداف الغايات تقييم ذلك في بما املنظور، هذا من البرنامج

 الحتياجات مالءمتها ومدى املخرجات جودة ليشمل الّتقييم، نطاق وتوسيع الطلبة نظر وجهة من العمليات وتقييم

 .العمل سوق 

 متطلبات تحديد من الّتعليمي، النظام ومخرجات مدخالت على بالتركيز التميز فكرة تقوم: التميز بمعنى الجودة

 يخضع التي واالمتحانات املقررات صعوبة فيها، الطلبة لقبول  القياسية الشروط مثل منها، التخرج أو إليها الدخول 

 العالي الّتعليم مؤسسة أّن  اعتبار على العالي، الّتعليم في السائد لتقليديا املفهوم هو املدخل هذا ويعتبر الطلبة، لها

 .خاصة وطبيعة عال مستوى  وذات يميزها، ما لها مؤسسة

 مؤسسات احترام ككل واملجتمع الحكومية للسلطات املدخل هذا يضمن :األدنى الحد معايير  تأمين بمعنى الجودة 

 على يعتمد بأنه جهة، من املداخل بقية عن املدخل هذا ويتميز الجودة، لباتمتط من األدنى للحد العالي، الّتعليم

 تجرى  بأن املدخل هذا يقض ي ثانية، جهة ومن احترامها، والواجب واضح بشكل مسبقا املحددة املعايير من سلسلة

 املجتمعية الثقة لتأمين العالي الّتعليم مؤسسة عن مستقلة خارجية جهات إشراف تحت الجودة ضمان عمليات

 . وبنتائجها العمليات بهذه

 في للجودة"  يلي ما على ونص 1998 أكتوبر في باريس في انعقد :للتعليم اليونسكو  مؤتمر  في عليه اإلنفاق تم   ملا وفقا

 البرامج الّدراسية، املناهج مثل وأنشطته الّتعليم وظائف جميع على يشمل أن ينبغي األبعاد، متعدد مفهوم الّتعليم

 الداخلي الذاتي الّتعليم للمجتمع، الخدمات توفير واألدوات، واملرافق املباني الطلبة، العلمية، البحوث عليمية،التّ 

 "  .دوليا بها معترف للجودة مقارنة معايير وتحديد

 شامل تعريف تحديد ويصعب األبعاد، ومتعدد نسبي مفهوم هو الجودة مفهوم أن يتضح عرضه سبق  ما كل من

 تشير الواقعي بمعناها فالجودة حس ي، واآلخر واقعي أحدهما مترابطان، معنيان له أن كما الجميع عليه قيتف جامع
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ي املعنى أما عليها، متعارف حقيقية مقاييس بتطبيق الّتعليمية املؤسسة التزام إلى  ردود على فيركز  للجودة الحس ّ

 في فالجودة  الّتعليمية، الخدمة وفعالية كفاءة وى بمست رضاهم مدى عن ويعّبر الّتعليمية، الخدمة متلقي أفعال

 بل العاملية واألبحاث الجامعية، الشهادات حاملي عدد في الكمي الجانب حيث من فقط ليس العالي، التعليم خدمة

 .  وتطوره والوطن املجتمع لخدمة املؤهل البشري  الرأسمال هذا وجودة نوعية

 مية:مؤشرات ومعايير جودة العملية التعلي-3

لعل السبب الرئيس ي باالهتمام بمؤشرات ومعايير جودة العملية التعليمية هو رفع مستوى وتحسين 

، التي كان أهم سماتها هو التركز على الزبون، مما يدعوا 2008املخرجات، وهذا ما تؤكده املواصفات القياسية االيزو 

ضاء الزبون الذي يقدم له املنتج أو الخدمة، والجدول مؤسسات التعليم العالي إلى تبني أساليب واضحة ملعرفة مدى ر 

 املوالي يلخص أهم مؤشرات ومعايير جودة الخدمة التعليمية.

 :مؤشرات ومعايير جودة العملية التعليمية01الجدول 

 حسب ألبرت

Albert  
 حسب جوزيف جورن

Joseph M. Juran 
 حسب لي هارفي

Lee Harvey 
 الهيكل التنظيمي 

 ةالبيئة املحيط 

 املدخالت 

 العمليات 

 املسؤولية 

 التمويل 

  اإلصالح التعليمي والتربوي 

 العوامل االقتصادية واالجتماعية 

 الفعالية اإلدارية للعملية التعليمية 

 فعالية التدريس 

 اإلنجاز 

 املستوى النوعي للخريج الجامعي 

 البحوث العلمية للتدريس 

 سمعة وشهرة هيئة التدريس 

 ؤسسة التعليمعدد الطلبة املوجودين في م 

 تكلفة كل طالب في العملية التعليمية 

 معدل الطالب لكل تدريس 

 القبول وانتقاء الطلبة 

 .حجم املؤسسة التعليمية 

 مؤشرات أكاديمية عامة 

 الثقة باملؤسسة التعليمية 

 الخدمات املقدمة الى املستفيدين 

 .املؤشرات التنظيمية 

دراســـــــة ، إدارة املعرفـــــــة فـــــــي تحســـــــين جـــــــودة م رجـــــــات مؤسســـــــات التعلـــــــيم العـــــــالي دور عبدددددددد الدددددددرحمن ادريدددددددس البقيدددددددري أبدددددددوجلح، املصـــــــدر:

، بحددددددددث لنيددددددددل درجددددددددة دكتددددددددوراه الفلسددددددددفة فددددددددي إدارة األعمددددددددال، جامعددددددددة حالــــــــة معــــــــم الجامعــــــــات الحكوميــــــــة الســــــــودانية بو يــــــــة الخرطــــــــوم

 االلكتروني  ينظر الرابط، 84ص: ،2015-2013السودان للعلوم والتكنولوجيا،

.:00 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12962,vu le 23/02/2020 a 15 
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العمل  سوق  للطلبة، والفوائد املزايا من لعالي العديدا الّتعليم خدمة جودة أهداف تحقيق عن ينجم

  1الفوائد: لتلك استعراض يلي وفيما والتنظيمي، اإلداري  النظام العاملين، التدريس، هيئة أعضاء

   العمل وسوق  الطلبة محور  4-1

 مباشرة؛ تخرجه الحصول على عمل بعد الخريج، ولعل أهمها فرصة رغبات وطموحات تلبية 

 املطلوبة. املطلوبة، وباملواصفات البشرية املوارد من لعملا سوق  حاجة سد 

 وذلك من خالل: التدريس:  هيئة أعضاء محور  4-2

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12962,vu%20le%2023/02/2020%20a%2015 :00.
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 تقنيات املعلومات، واستخدام الحديثة، العلمية املصادر من املزيد على االطالع خالل من كفاءته تطوير 

 ومتطلبات حاجات مع لتتناسب ة،املناهج الجديد بمتطلبات لإليفاء العلمية املستجدات آخر على لالطالع

 العمل؛ وسوق  الطلبة

 املناسب التنظيمي املناخ توفير متطلبات من تعّد  والتي عليها، يحصل قد التي واملعنوية املزايا املادية 

 التدريسية؛ ألداء مهامه

 الطالب لذهن إيصالها في بشكل يسهم املحاضرات، وعرض تقديم في جديدة وتقنيات أساليب تعلم 

 أفضل؛ لبشك

 تؤدي إلى:  العالي الّتعليم خدمة في الجودة تحقيق :العاملين محور  4-3

 الّتعليمي؛ املنتج جودة تفرضها التي الجديدة، لإليفاء باملتطلبات العاملين أداء كفاءة رفع  

 كيفية على مثل تدريبهم أعمالهم، مجال في الكافية الخبرة على للحصول  العاملين لتدريب فرص توفير 

 االلكترونية االلكترونية واملكتبة االدارة مثل جديدة مفاهيم تبني وكيفية الجديدة، التقنيات تشغيل

 واملعنوي؛ املادي بالنفع عليهم سيعود ذلك وكل

 بما يلي: جيد يتسم تنظيمي ومناخ تنظيمية ثقافة خلق األهداف تحقيق يتطلب :والتنظيمي اإلداري  املحور  -4-4

 والعاملين بالشكل التدريس هيئة وأعضاء والعمادة الجامعة رئاسة بين والتفاعل التعاون  من نوع إيجاد 

 الطلبة؛ أهداف تحقيق يخدم الذي

 الوقت املناسبة وفي القرارات التخاذ املعلومات من وأقسامها الكلية حاجات يلبي معلومات نظام استخدام 

 املناسب؛

 وهذا املستقبل في يحدث ما بموجبها تستقرأ لتيا واستراتيجيتها، العالي الّتعليم مؤسسة ورسالة رؤية تحديد 

 والبقاء؛ التطور  لها يحقق أن شأنه من

 والتكلفة. الهدر لتقليل الوقائية واملعالجة املستمر التحسين شعار رفع 

عليم خدمة جودة أمعاد -5
 
 .العالي الت

ناق االستجابة والتجسيد ( أن للجودة خمسة أبعاد أساسية هي الضمان، االعتمادية، االعتkotlerيرى الباحث )

( فإن للجودة أربعة أبعد أساسية هي التفوق، تحقيق و/أو تجاوز التوقع Massyاملادي، أما من وجهة نظر الباحث )

 مؤسسة إدارة على ينبغي الخدمة، لجودة أبعاد عشرة فقد حدد )Lovelock(ما الباحث  1والقيمة ومواءمة املواصفات 

 1منها، ويمكن تبيينها وفق الجدول املوالي:  بعد كل بتحقيق الكفيلة الخطط يذوتنف صياغة العالي الّتعليم

عليم خدمة جودة أمعاد :02 جدول 
 
 .العالي الت

 البيان املؤشر

 

 الجوانب امللموسة

 املادية والتسهيالت الخارجي والتصميم واملرافق املظهر جاذبية  -

 .دمةالخ أداء في املستخدمة واملعدات األجهزة حداثة -

 .اإللكترونية واملوارد االتصاالت توفر-

 .الخدمات ملقدمي الالئق املظهر -

 .املحددة املواعيد في الخدمة بتقديم العالي الّتعليم مؤسسة التزام - ا عتمادية

 بشكل الخدمة تقديم الّتعليمية و الخدمات تقديم عملية حيث من للطلبة قطعتها التي الوعود بتقديم العالي الّتعليم مؤسسة التزام-

 أخطاء(. حدوث صحيح )عدم
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 .لطلباتهم الفورية واالستجابة الطلبة مساعدة في املطلوبة والرغبة الخدمة تقديم في السرعة - ا ستجابة

 .والشكاوى  االستفسارات على الفوري الرد -

 

 الضمان

 .التعامل والثقة في باألمان الشعور  -

 .كالش من الّتعليمية الخدمة خلو  -

 .الّتعليمية الخدمة لتقديم الالزمة واملهارات األكاديمية املعّرفة التدريسية الهيئة أعضاء امتالك -

 واللطف في التعامل. والتعاطف الخلق وحسن باألدب الخدمات مقّدمي تحلي - التعاطف

 .الطلبة وتوقعات احتياجات ومعّرفة فهم -

دراسة ميدانية -آفاقه ومعوقاته  دة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية،تطبيق نظام ضمان الجو  : صليحة رقاد،املصدر

 ،1رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، منشورة في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف بمؤسسات التعليم العالي للشرق الجزائري،

 43، ص:2014-2013السنة الجامعية 

تمثل أساسا واقعيا ألبعاد جودة التعليم فإنه    Lovelockومع افتراض أن األبعاد التي يقترحها الباحث 

ينبغي على إدارة املؤسسة التعليمية، صياغة وتنفيذ الخطط الكفيلة بتكريس وتحقيق كل بعد من هذه األبعاد، بدرجة 

 عالية من الفاعلية مع االلتزام الكامل لتحقيقها على أرض الواقع والعمل بها.

 

اقع منظو     واهم متطلبات تحقيق الجودة  مة التعليم العالي الجزائريةاملحور الثاني: و

التعليم العالي في الجزائر هو نظام تعليمي وتكويني تملكه وتسييره الدولة، وهو مجاني إذ أن الطالب ال يشارك سوى 

بمركزية كبيرة بمبلغ رمزي كحقوق التسجيل، لذلك وجب تعميمه في جميع إرجاء البالد، كما تتميز املؤسسات الجامعية 

 في التسيير. 

 أهم اإلصالحات في منظومة التعليم العالي الجزائرية -1

لقد مرت املنظومة التعليمية بالجزائر بعدة مراحل بينت تطورها منذ االستقالل حتى وقتنا الحاضر وتعد جامعة 

 العربي التبس ي بتبسة واحدة من مؤسساتها. 

 1نبذة تاري ية حول الجامعة الجزائرية: 1-1

م، أما  1909تبر الجامعة الجزائرية من أقدم الجامعات في الوطن العربي، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى سنة تع

م، من معهد الحقوق وكانت منذ تأسيسها تابعة  1920م، وتخرج أول طالب منها سنة 1877جذورها األولى فترجع إلى سنة 

الفرنسية، وكان هدفها األساس ي تعليم وتثقيف أبناء الفرنسيين  لوزارة التربية الفرنسية، وخاضعة لقوانين التعليم العالي

 من املثقفين الجزائريين، دون الجماهير الشعبية الجزائرية من أجل االستعانة بهم لتنفيذ سياستها االستعمارية.

انعقاد ومع رياح التغيير التي حملها االستقالل، شهدت الجامعة الجزائرية مجموعة من اإلصالحات، لعل أهمها 

م الذي حدد من خالله االختيارات الوطنية الكبرى للتعليم، املتمثلة في  15/012/1962اللجنة الوطنية بتاريخ 

م وقسنطينة سنة 1966ديمقراطية التعليم والتكوين العالي والتكنولوجي، والتعريب كما تم أنشاء جامعة وهران سنة 

م فقد عرفت تكوين املنظمة  1973م، أما سنة  1970بحث العلمي سنة م، كما تم تكوين وزارة التعليم العالي وال1967

 الوطنية للبحث العلمي.

(،  1998-1970لقد شهد التعليم العالي في الجزائر عدة إلصالحات، وكان أهمها على االطالق مرحلة اإلصالح )

التعليم بالجزائر،  كما شهدت سنة استراتيجية شاملة ملستقبل التي جاءت بوثيقة اإلصالح  فاعتبرت ميثاق حددت فيه 

، مستندة على ذلك بين احتياجات 2000وضع الخريطة الجامعية التي سعت الى تحديد آفاق التعليم الى سنة  1984

 بين التخصصات  العلمية واإلنسانية من جهة أخرى  التوازن  جهة، وبين تحقيق االقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من
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 1999املؤرخ في شهر أبريل  99-05ف تلك اإلصالحات البد وأن يستوقف عند القانون التوجيهي إن املتتبع أيضا ملختل

والذي يمثل لحظة هامة وفارقة لتطوير منظومة التعليم العالي حيث مثل أيضا خالصة كل ما استحدث منذ االستقالل،  

التي كشفت نتيجة  1يكلية أو التنظيميةبعد جملة من النقائص سواء من الناحية اله 2004لتأتي رياح التغيير سنة 

التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية  في مخططها الخاص بإصالح منظومة التعليم العالي التي 

كشفت عن عجز النظام الكالسيكي  ملجاراة للتطورات السريعة سواء االقتصادية أو التكنولوجية أو االعالم واالتصال 

الذي يتضمن إحداث شهادة   2004نوفمبر  21املؤرخ في   04/371دفع بالجزائر إلى تطبيق املرسوم التنفيذي رقم مما 

 1الليسانس نظام جديد:

فهو نظام  ،1املنبثق من برنامج بولون األوروبي LMDإن تلك السنة كانت سنة التغيير الجذري باالنتقال إلى نظام 

تعليم الجامعي بأوروبا  إذ طبق في الدول األوربية بكل من فرنسا،  إنجلترا، إيطاليا وأملانيا  مرتبط بسياسة بولونيا إلصالح ال

لتوحيد نظام التعليم العالي بأوروبا ويعتمد هذا األخير على فلسفة التقييم املستمر، والجودة والحركية والشهادات ذات 

هودا حثيثة وعقد عدة ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، إلرساء املقروئية الجلية واملعترف بها عامليا، وتطلب هذا االمر ج

 1هذا النظام من ثالث اطوار رئيسية وهي: ويتكون  1قواعده وفهمه واإلحاطة بشكله ومضامينه 

  طور الليسانس يشمل مجموعة من الوحدات التعليمية موزعة على عدد من التخصصات حيث يتكون هذا

تين أولهما تكوين قاعدي متعدد التخصصات وتتمثل ثانيهما في تكوين سداسيات تتضمن مرحل 06الطور من 

متخصص يندرج ذلك ضمن غايتين الغاية األولى ذات طابع منهي لتمكين الطالب من االندماج املباشر في عالم 

 الشغل أما الثانية فهي أكاديمية تمكنه من مواصلة الدراسة في الطور املاستر.

  سداسيات وهو طور مفتوح لكل الطلبة  04من الوحدات التعليمية موزعة على طور املاستر يشمل مجموعة

الجامعيين الحاصلين على شهادة الليسانس بغية تمكينهم من اكتساب تخصص دقيق في حقل معرفي محدد 

 للمرور إلى مستويات عالية من املهارة 

  من بين أهدافه تحسن املستوى عن طريق سداسيات  06طور الدكتوراه يمثل املرحلة األخيرة في الدراسة ويشمل

 البحث وتعميق املعرف في تخصص محدد 

جاء كحل لبعض املشاكل التي يتخبط فيها النظام التعليمي مثل الرسوب والبقاء طويال في  LMDان نظام 

الجامعة كما أن النظام يدعم فكرة تعبئة كل  1الجامعة وصعوبة نظام التقويم واالنتقال ونوعية وكفاءة التأطير

ومواردها لخدمة الطالب ببيداغوجية نشطة يشرف فيها الطالب على تكوينه وهي دعم دائم ودليل ونصيحة مرافقة له 

طيلة مساره التكويني كما انها بمثابة مشروع جامعة يشمل االنشغاالت الجهوية واملحلية والوطنية على املستوى 

  1االقتصادي، العلمي، االجتماعي والثقافي.

 توجه نحو تطبيق الجودة في نظام التعليم العالي الجزائري وأهم متطلباتهال  1-2

التوجهات الحالية للجامعة الجزائرية، الضرورة امللحة لضمان الجودة والنوعية، كتوجه يمكن أن  إن من بين أهّم         

رجم في السير نحو تطبيق نظام ضمان الجودة،
َ
 ة، من بينها خاليا ضمان الجودةباالعتماد على آليات ووسائل متعدد ُيت

فة باملساهمة في بناء وتطوير هذا النظام
ّ
 .املكل

 1لجزائر:با العالي التعليم قطاع في الجودة ضمان تطبيق مشروع 
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نجع للنهوض بقطاع التعليم لقد أدركت السلطات الجزائرية حتميو تطبيق الجودة كونها الطريقة األ 

ورغم كونه لم ينص صراحة على ذلك إال انه حمل في  2008هي للتعليم سنة وقد تجسد ذلك بصدور القانون التوجي

ها بإنشاء املجلس الوطني مطياته مضامينها لعل أهمها فتح مؤسسات خاصة للتعليم العالي مع ضرورة مراقبتها وتقيي

 كان ، والذي2008جوان الجودة في شهر  ضمان حول  دولي مؤتمر قامت بتنظيم في العالي التعليم للتقييم كما أن  وزارة

 عمل فرقة خلية أو فانبثقت الجزائرية، الجامعية املؤسسات في الجودة ضمان تطبيق دراسة إمكانية بمثابة انطالق

 ترسيم تم 2010ديسمبر  31 الدوليين، وفي الخبراء ببعض البداية في مدعمة املشروع، في بالتفكير الوزارة طرف من كلفت

 عملها تباشر والتي العلمي، العالي والبحث التعليم في الجودة ضمان لتطبيق الوطنية اللجنة إنشاء بقرار الفرقة عمل

 على املختارة، والسهر املؤسسات في الجودة ضمان تمثلت أساسا في إعداد برنامج تطبيق مهام من لها ما أسند وفق

 تنفيذه. متابعة

  :الجزائر في العالي التعليم مؤسسات في ضمان الجودة تطبيق متطلبات -2

  1يلي: ما متطلبات التطبيق اهم من

 مع بما يتماش ى العالي التعليم وبرامج ملناهج الشامل والتطوير التحسين بضرورة الوصية الوزارة واقتناع دعم -

 العاملي؛ املستوى 

 الطالب، ومختلف في املتمثلين الخارجيين العمالء ويشمل رضاه، تحقيق على والعمل بالعميل التوجه -

 االساتذة هم الداخلين الذين العمالء الى اضافة العليا، واملعاهد الجامعات معها تتعامل التي سساتاملؤ 

 القطاع؛ هذا ضمن العامليين وكافة واالداريين والباحثين

بمؤسسات  العاملين ملختلف الجودة وثقافة قواعد ارساء خالل من وهذا املؤسسة، وثقافة مناخ العمل تهيئة -

 وتصرفاتهم وافكارهم والتأثير اإليجابي على سلوكياتهم، املشروع هذا إقامة بهدف الجزائري، التعليم العالي

 املسعى؛ هذا إلنجاز القوي  تضامنهم وضمان

 القياس؛ على قادرة معايير نظام، واعداد انشاء خالل من وهذا والجودة واالنتاجية االداء قياس -

 نحو املؤسسة فعاليات جميع اشراك قصد مختلفة واقسام وظائف من اعضاء يضم حيث للجودة عمل فرق  انشاء -

 الجودة؛ مسعى إلنجاح الالزمة الجهود بذل

 املستمر، الجماعي، والتدريب العمل فكر على يرتكز نظام اقامة خالل من وهذا البشرية للموارد الفعالة االدارة -

 الكفاءات تسير على والعمل عمل،فرق ال بأداء املكافآت وربط املستمر، التحسين خطط وضع في واملشاركة

 .واملعارف واملواهب

 جودة التعليم العالي بالجزائر على ضوء املرجع الوطني لضمان الجودة -3

 الجودة ضمان نظام لتطبيق الوطنية اللجنة لجزائر؛با العالي التعليم قطاع في مركزيا على إدارة الجودة تشرف

 تتبع هيئة ، وهي2014ديسمبر 29املدددؤرخ في  2004طنية بموجب القدددددرار رقمالو  اللجنة وتأسست الجامعات الجزائدددرية في

 املالئمة اإلجراءات وضع هي الرئيسية اللجنة العلمي، ومسؤولية والبحث العالي التعليم بوزارة العامة لألمانة مباشرة

 الجودة تحقيق ضمان إجراءات يذلتنف الجامعية املؤسسات ومرافقة العالي، ودعم التعليم قطاع في األداء لتحسين

إضافة إلى  بالجزائر، العالي التعليم مؤسسات كل في الجودة خاليا ضمان عن املباشر املسؤول هي 1CIAQES*(وتعتبر
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وضع  1تكوين مسؤولي خاليا ضمان الجودة على كيفية تحقيق إدارة الجودة الشاملة وفقا ملفاهيم التخطيط االستراتيجي

 1دة، واعتمادها كوسائل لقياس األداء وتعميم عملية التقويم الذاتي وفقا للمعايير املعتمدة.معايير لقياس الجو 

 :-قراءة في الدليل- الدليل الوطني للجودة -3-1

تم إنشاء الدليل املرجعي الوطني متضمنا املقاييس واملعايير املتعلقة بضمان الجودة، ليقدم أول        

يتراوح عددها بين ثالثة وسبعة  سبعة مجاالت كل واحدة منها مجزأة إلى حقول،، ويحتوي الدليل على 2004مرة سنة 

، وإلبراز محتوى الدليل يمكن االستعانة بالجدول 1تمثل املجاالت والحقول، النشاطات عادة في املؤسسات الجامعية

 املوالي:

 يم العاليتركيبة الدليل الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعل 07الجدول رقم 

 األدلة املعايير املراجع الحقول  املجا ت الترقيم

 108 49 23 07 التكوين 01

 55 32 17 03 البحث العلمي 02

 181 53 27 05 الحكامة 03

 71 25 14 04 الحياة الجامعية 04

 38 19 17 05 الهياكل القاعدية 05

 40 19 11 03 التعاون مع املحيط االجتماعي واالقتصادي 06

 70 22 14 04 العالقة مع املحيط االجتماعي واالقتصادي 07

 563 219 123 31 املجموع

 ، ينظر 21إلى  06تلخيص الطلبة بناًء على معطيات الدليل الوطني لضمان الجودة ص ص: املصدر:

 vu le10/03/2021 a 21 /mesrs.dz-http://www.ciaqes 00: الرابط اإللكتروني ملوقع اللجنة 

 1الجامعة: مستوى  على ومهامها الجودة ضمان ب لية التعريف -3-2

 باملؤسسة وتشرف الكليات كل يمثلون  وأعضاء، الخلية مسؤول من تتكون  هيئة هي *CAQالجودة  ضمان خلية

 معهد أو كلية كل في وتتأسس .الجامعة مدير للسيد مباشرة بالجامعة، وتتبع الجودة ضمان نظام تطبيق مركزيا على الخلية

 .الجودة ضمان خلية يترأسها عضو الجودة، ضمان وحدة

 الجودة: ضمان خلية مهام 

 1 يمكن عرض أهمها فيما يلي:

 املؤسسة؛ في الجودة إدارة ثقافة تنشر 

 املؤسسة؛ في الجودة إدارة تقود 

 األنشطة؛ كل في الجودة وحدات ترافق 

 دة؛الجو  مسؤولي تكوين 

 الصلة؛ ذات الالزمة واإلحصائيات املعنية باملعلومات الجهات كل وإعالم التواصل 

 الجودة؛ معايير تطبيق لضمان الداخلية، واملراجعة الذاتي التقييم إدارة 

 للجامعة؛ التشغيلية والخطط العامة االستراتيجية الخطة إنشاء 

 العالي؛ يمالتعل في الجودة لضمان الوطنية املرجعية معايير تنفيذ 

 للجودة والتحضير للتقييم الخارجي. الداخلي التقييم نظام تطبيق 

http://www.ciaqes-mesrs.dz/
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 وظائف خلية الجودة 

 1اآلتية: الوظائف في الجزائر في العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان خاليا أدوار تلخيص ويمكن

 الجودة ضمان مرجع ضوء في الجامعية والحياة البحث، التكوين، الحوكمة، ملجاالتالداخلي:  التقييم وظيفة 

 العالي؛ التعليم في الجودة ضمان نظام لتطوير الوطنية طرف اللجنة من إعداده تم الذي

 الداخلي؛ التقييم تقرير خاًصة املختلفة التقارير ونشر الجودة، ضمان نظام وأهداف مهامها حول  :اإلعالم وظيفة  

 ة؛الجود ضمان مجال في ألعضائها :املستمر التكوين وظيفة 

 والخارجي. الداخلي املستويين على :ا تصال وظيفة 

 الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية املحور الثالث: تحديات تطبيق ضمان

 1 يمكن ابراز بعض من التحديات لتطبيق الجودة باملؤسسات الجزائرية من خالل النقاط التالية 

 ريهم املنهي وتحسين وتطوير املعلومة الالزمة حول الجودة؛صعوبة بناء نظام معلومات فعال حول الطلبة وتطو  -

نقص وضعف التكوين املتعمق واملتخصص بضمان الجودة لجميع أعضاء هيئة التدريس ولجميع العاملين  -

 واملسؤولين في مؤسسات التعليم العالي؛

 بل غير املتخصصين؛صعوبة نشر املعلومات وإنجاز التقارير التي تكون في بعض األحيان صعبة الفهم من ق -

قصور برامج ومناهج التعليم العالي مواكبتها لحاجات املجتمع والتطورات املعاصرة، التوازن بين التخصصات   -

 العلمية والتطبيقية والنظرية والتدريب املستمر وخدمة املجتمع؛

 افتقار املكتبات الجامعية البحثية املصادر الحديثة واملميزة؛ -

 العالي والبحث العلمي على الجامعات. هيمنة وزارة التعليم  -

النظام  قبل املطالبة بتحقيق الجودة في املؤسسات الجامعية بات لزاما على كل الفاعلين في املجال االعتراف بأن       

التعليمي العام والتعليم الجامعي الجزائري تحول بين تكاملهما فجوة رئيسية وهي التحول املفاجئ في أساليب التعليم 

 على التلقين واإللقاء املباشر بخالف أسلوب التعلم الجامعي املعتمد على و 
ً
التعلم، فالتعليم العام يرتكز أساسا

  1التحاضر، وعليه تختلف العالقة بين الطرفين سواء بين الطالب واألستاذ الجامعي أو بين التعليم والتعلم. 

 في العالي التعليم نشاطات ونوعية جودة وتحسين ضمان آليات بحث نحو التوجه أن كما يتضح من خالل بحثنا

 بين االعتبار، فمن بعين أخذها القطاع على القائمين على تفرض والتحديات، الصعوبات من جملة الجزائر، تواجهه

عن مشهد التعليم العالي في الجزائر، عامل مقاومة املشروع التغييري، “ ةغياب ثقافة التقييم والجود” التحديات هذه

 
ّ
لفين الفاعلين وتكوين تدريب لةق

ّ
 في اإلمكانيات املسجلة النقائص عن فضال اآللية، هذه إجراءات بتطبيق املك

 الضرورية. واملادية التنظيمية

 الخاتمة

 الجامعة، وبالتالي سياسة في معلنا هدفا يكن عنصر " الجودة" لم أن يدرك الجزائر، في العالي التعليم ملسار إن املتتبع      

 تغيير مشروع يعد الجودة ضمان نظام تطبيق مشروع أن الجامعية، كما املؤسسة وفعالية نجاعة قياس مؤشر يكن مل

 آثارها من للتقليل الجامعيين، الفاعلين لدى املقاومة عنصر مع التعامل الجديد إدارته تستدعي التنظيمي، املستوى  على

 املشروع، إال ان  هذا األخير حظي بكثير هذا إلنجاح الجماعية شاركةالفعال وامل االتصال استراتيجيات اعتماد طريق عن
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 التطوير إلى الحاجة فإن ذلك ومع املرجوة منه، األهداف لتحقيق أجل تطوير كفاءته وتحسينه الجهود، من من

 لبالد.في ا التنموية األهداف تحقيق في لإلسهام الالزمة الجودة ىالوصول إل مستمرة، بغية تزال ال والتحسين

 :ومن النتائج املتوصل إليها نقترح جملة من التوصيات تتمثل أهمها فيما يلي

  وضع خطط لدراسة وتحليل أهم محاور الجودة بالتعليم العالي )محور هيئة التدريس، محور الطالب، محور هياكل

 ؛يمي محور جودة االنفاق(الّتعل والكتاب الوسائل، الّتعليمية املباني برامج التعليم على مستوى الكلية، جودة

   تقريب كل األطراف املعنية لتقديم اإلقتراحات للنهوض بالقطاع مع ضرورة تبني مفهوم الجودة كآلية للوصول

 ؛لنموذج مؤسسة جامعية ذات جاذبية تتكامل مع املحيط املجتمعي وتدعمه وتلبي إحتياجات األسواق فيه

 وهذا من خالل تفعيل دور خاليا ضمان الجودة التي تتولى تقويم تنفيذ عملية تقويم دورية للمؤسسات الجامعية ،

 وضبط سياسات الجودة ملواكبة متطلبات التنمية واملجتمع املحلي؛

 دراسة إحتياجات سوق العمل من املتخرجين في االختصاصات املختلفة؛ 

 أسلوب املقارنات املرجعية لتشخيص الفجواة وتحسين اآلداء تطبيق. 

 باللغة العربية أو : املراجع

 الكتب: 

 

 املذكرات واألطروحات 

حرنان نجوى، مساهمة إدارة املعرفة في تحسين جودة التعليم العالي، دراسة عينة من الجامعات الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل  -

 .2014-2013شهادة دكتوراه الطور الثالث في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 

صليحة، تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، آفاقه ومعوقاته، دراسة ميدانية بمؤسسات  رقاد -

، السنة 1التعليم العالي للشرق الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، منشورة في العلوم االقتصادية، جامعة سطيف

 .2014-2013الجامعية 

 :الجرائد الرسمية 

ه، 1419ذي الحجة عام  18، املوافق لد 1999أفريل  04، املؤرخ في 02، املادة 99/05انون رقم الق -

 .24املتضمنالقانونالتوجيهيللتعليمالعالي، الجريدةالرسمية، العدد رقم 

 ،  24/11/2004، الصادرة بتاريخ 75الجريدة الرسمية، العدد  2004نوفمبر  21املؤرخ في  04/371املرسوم التنفيذي رقم  -

 اقع ا لكترونيثانيا  ة: املو

، دراسة تطبيقية على جامعة فرحات عباس، سطيف، أطروحة إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في مجال التعليم العاليباشيوة حسين،  -

http://dspace.univ-كتروني ، ينظر الرابط اإلل2016-2015ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه في اإلدارة التربوية، السنة الجامعية 

.à 21 :30  setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/635y , vu le 28/04/2021 

، املؤتمر الدولي التاسع، االعتماد ″ل م د″األكاديمي،تجربة الجزائر للتعليم العالي وفق نظام  بخوش الصديق،جودة التعليم العالي ومعايير االعتماد -

 ، إسطنبول، تركيا، ينظر الرابط 2016نوفمبر  26-25األكاديمي ومعايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، أيام 

مؤسسات التعليم بين الواقع واملأمول، املجلة الجزائرية املالية العامة، العدد الرابع،  بودالل علي، مسعودي عبد الكريم، الجودة الشاملة في -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30879، ينظر الرابط اإللكتروني 2014ديسمبر 

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/635y%20,%20vu%20le%2028/04/2021
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/635y%20,%20vu%20le%2028/04/2021
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/635y%20,%20vu%20le%2028/04/2021
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لوطني الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات في التعليم خامرة الطاهر، خامرة بوعمامة، اإللكتروني في قطاع التعليم العالي، الدوافع واملعوقات، امللتقى ا -

p://manifest.univhtt-، ينظر الرابط اإللكتروني 2011مارس  10-09العالي، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، عدد خاص، ورقلة، أيام،

.:00 , vu le 17/03/2020 a 15sociales-et-humaines-sciences-des-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9 

املركز الديمقراطي العربي،العدد الثاني، مارس  اصدارات،، مجلة العلوم السياسية والقانون ،أهمية إدارة الجودة في الجامعة الجزائريةدريسنبيل -

 =16a  22/02/2020, vu le 44390https://democraticac.de/?p :00.الرابط اإللكتروني ، ينظر2017

، مجلة سعيدة، أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي لتحقيق جودة مخرجاته، مع اإلشارة إلى إصالح التعليم العالي بالجزائر رحيش -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121832vu le، العدد األول، ينظر الرابط اإللكتروني 04آفاق علوم الغدارة واالقتصاد، املجلد 

.a 21:00 29/4/2021 

مجلة العلوم اليةخالياضمانالجودةفياملساهمةفيبناءوتطويرنظام ضمانجودةالتعليمالعاليفيالجزائر،تقييمفعسمير بن حسين،  -

، ينظر الرابط االلكتروني 2015، مارس18االجتماعية واالنسانية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي )الجزائر(،العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37358 .00: 20a  03/03/2021vu le ,  

، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث إدارة الجودة الشاملة وضمان جودة التعليم العالي في الجزائرطواهرية منى ،  -

ينظر  2018، أوت ،24والدراسات التربوية والنفسية، املجلد الثامن، العدد 

 à 13 https://journals.qou.edu/index.php/nafsia/article/view/2119/1505 vu le  22/04/2021:00طااللكترونيالراب

دراسة حالة معم ، رفة في تحسين جودة م رجات مؤسسات التعليم العاليدور إدارة املععبد الرحمن ادريس البقيري أبوجلح،  -

، بحث لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، جامعة السودان للعلوم الجامعات الحكومية السودانية بو ية الخرطوم

 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12962,vu leااللكتروني  ينظر الرابط، 2015-2013والتكنولوجيا،

.:00 a 15 23/02/2021 

 ،امللتقىالوطنياألولحولتقويمالتعليمالعاليالجزائروإدارةالجودةالشاملةكمدخللجودةم رجاتهعليعبدهلل،لخضرمداح، -

دورالجامعةالجزائريةفياالستجابةملتطلباتالشغلومواكبةالتطلعاتالتنميةاملحلية،كليةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيير،جامعةزیان 

.vu le fr/citations?user=BupvBx4AAAAJ&hl=arhttps://scholar.google,،ينظر الرابط 2010 /05/20-19 عاشور،الجلفة،

.:00 a 15 17/03/2021 

، حتمية تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائركيحلي عائشة سلمة، منى مسغوني، ملياء عماني،  -

، مجلة األصيل للبحوث نموذج إنشاء خلية ضمان جودة التعليم العالي في الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

، ينظر الرابط اإللكتروني 2019االقتصادية واإلدارية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد الثاني، ديسمبر 

.:00 , vu le 03/03/2021 a 18https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80919 

، املجلة الجزائرية للدراسات السياسية، متطلبات وتحديات تطيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليعدن، نصيرة م -

a  z/en/article/81688vu le 05/01/2021https://www.asjp.cerist.dاملجلد الرابع، العدد الثاني، ينظر الرابط اإللكتروني 

21:00. 

اقع ضمان جودة التعليم في جامعة القدس يوسف أحمد أبو فارة، - ، ورقة علمية أعدت ملؤتمر النوعية في دراسة تحليلية لو

رام هللا في الفترة التعليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس املفتوحة في مدينة 

 html, vu le 14098https://hrdiscussion.com/hr.26/03/2021 16 :00.، ينظر الرابط اإللكتروني  5/7/2004-3الواقعة 

 /mesrs.dz-http://www.ciaqes 

 /mesrs.dz-http://www.ciaqes 

 https://www.researchgate.net/publication/311208340_jwdt_altlym_alaly_wmayyr_alatmad_alakadymy_tjrbt_alj

:00 vu le 29/04/2021 a 22 zayr_lltlym_alaly_wfq_ttbyq_nzam_%27%27lmd 

http://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales
http://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales
http://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales
https://democraticac.de/?p=44390
https://democraticac.de/?p=44390
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121832%20vu%20le%2029/4/2021
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121832%20vu%20le%2029/4/2021
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121832%20vu%20le%2029/4/2021
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37358
https://journals.qou.edu/index.php/nafsia/article/view/2119/1505%20vu%20le%20%2022/04/2021
https://journals.qou.edu/index.php/nafsia/article/view/2119/1505%20vu%20le%20%2022/04/2021
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12962,vu%20le%2023/02/2021%20a%2015 :00.
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12962,vu%20le%2023/02/2021%20a%2015 :00.
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12962,vu%20le%2023/02/2021%20a%2015 :00.
https://scholar.google.fr/citations?user=BupvBx4AAAAJ&hl=ar
https://scholar.google.fr/citations?user=BupvBx4AAAAJ&hl=ar
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80919
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81688vu%20le%2005/01/2021
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/81688vu%20le%2005/01/2021
https://hrdiscussion.com/hr14098.html,%20vu%20le%2026/03/2021%2016 :00.
http://www.ciaqes-mesrs.dz/
http://www.ciaqes-mesrs.dz/
https://www.researchgate.net/publication/311208340_jwdt_altlym_alaly_wmayyr_alatmad_alakadymy_tjrbt_aljzayr_lltlym_alaly_wfq_ttbyq_nzam_%27%27lmd
https://www.researchgate.net/publication/311208340_jwdt_altlym_alaly_wmayyr_alatmad_alakadymy_tjrbt_aljzayr_lltlym_alaly_wfq_ttbyq_nzam_%27%27lmd
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 , vu le m'hammed/1413949502-bendine-m'hammed-https://www.semanticscholar.org/author/bendine

:00 03/03/2021a 19 

 qua-cel-universite/705-c-ed.dz/index.php/8elou-https://www.univ .:00 voir le 03/03/2021a 19,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.semanticscholar.org/author/bendine-m'hammed-bendine-m'hammed/1413949502
https://www.univ-eloued.dz/index.php/8-c-universite/705-cel-qua
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 معايير الجودة في البحوث العلمية األكاديمية التاري ية في الجامعة الجزائرية

Quality standards in historical academic scientific research at the Algerian University 

 د. رفيق تلي

 أستاذ محاضر قسم أ

 الجزائر-جامعة سعيدة

rafiq.telli@univ-saida.dz 

 

 ملخص: 

العلمي ركنا أساسيا في حياة األمم والشعوب، وجزءا رئيسيا من وظائف الجامعة، وهو ركيزة من  يمثل البحث

ركائز املعرفة اإلنسانية في كافة ميادين الحياة، اذ يمثل أحد مقاييس الرقي والحضارة في العالم. وخاصة ذلك البحث 

لبحوث العلمية نجد البحث العلمي األكاديمي التاريخي العلمي الذي يحمل الجودة والتمّيز ما بين البحوث العلمية. ومن ا

وحتى يكون ذا جودة ال بّد من إحتوائها على مجموعة من املعايير واملتمثلة في خصائص معينة ومقاييس محّددة ال بّد من 

ه جّيد.
ّ
 توفرها حتى نقول عنه أن

 رية، الجودة، املعايير.البحث العلمي، البحث التاريخي، الجامعة الجزائالكلمات املفتاحية:  -

 

Abstract:  

Scientific research is an essential pillar in the lives of nations and peoples, as well as a key part of the 

university's functions. It is one of the pillars of human knowledge in all fields of life, representing one of 

the measures of progress and civilization in the world, especially the one that carries quality and 

excellence among the other scientific researches, includinghistorical academic scientific research. In order 

to be of quality, it must contain a set of criteria of specific characteristics and specific standards that must 

be provided in order to say that it is good. 

Keywords: Scientific research, historical research, Algerian University, quality, standards. 
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 مقدمة:

يعتبر علم التاريخ من العلوم اإلنسانية الذي يدرس جهود اإلنسان في املاض ي في مظاهرها املختلفة، إذ يسجل املاض ي       

الذي يظهر الصراع بين البشر والتفاعل بين الفرد واألحداث في بيئة ما، وبعدد التبدالت التي نشأت عنها، وهذا ما يجعل 

املة بحياة اإلنسان في كل أبعادها، فهو يعكس استمرار الوجود اإلنساني عبر الزمن التاريخ علما يحيط إحاطة ش

بمنجزاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية، وما تركته هذه املنجزات من تأثيرات في تطور الحضارة في 

قبل. وهو بذلك من العلوم املهمة التي املاض ي وما يترتب عنها في الحاضر وما ينبئ بنتائجها على ضوء ما سيقع في املست

تدرس بالجامعة الجزائرية، وال زال البحث العلمي األكاديمي في مجال علم التاريخ فيها )الجامعة الجزائرية( مستمرا وقائما 

 يبحث في جميع الفترات التاريخية معتمدا على معايير الجودة في إنجاز وإعداد البحوث والدراسات التاريخية في شتى

 املجاالت. ومنه طرحنا اإلشكاليات التالية:

 ما املقصود بمصطلح الجودة في البحث العلمي؟ -

 ما أهمية الجودة في إعداد البحوث العلمية؟ -

 ما هي مكانة الجودة في رفع سمعة الجامعة الجزائرية؟ -

 ما هي معايير أهداف البحث العلمي في البحوث التاريخية؟ -

 ة في البحوث العلمية األكاديمية التاريخية؟ما هي معايير الجود -

 : املفاهيم األساسية للدراسةتحديد  -1

 البحث العلمي: -1-1

هو منهاج حياة الباحث، وهو أداته، ووسيلته لغزو الحياة، والتعرف عليها أيا كانت محورها، وأيا كانت جوانبها، 

راستها ومعرفة أسبابها وكيفية التوصل لحلول للقضاء وأيا كانت عقباتها، فكل عقبة أو مشكلة هي بحث جديد يجب د

عليها أو معالجتها وتعميم تلك النتائج كلما ظهرت املشكلة من جديد، ولكي يصبح البحث علميا على الباحث أن يلتزم 

هد بخطوات وأدوات وطرق املنهج العلمي في البحث حتى يصل إلى نتائج أكثر دقة وهذا األسلوب يساعد على تركيز الج

، 1992)الخضيري،  واختزال وقت الباحث وحصره في نطاق البحث املطلوب ويتيح له بالتالي مجاال أكبر لإلبداع واالبتكار

. ويقصد بالبحث العلمي كذلك االستقصاء الذي يتميز بالتنظيم الدقيق ملحاولة التوصل إلى املعلومات أو (10صفحة 

و عالقات جّيدة والتحقق من هذه املعلومات واملعارف املوجودة وتطويرها باستخدام طرق ومناهج موثوق في معارف أ

مصداقيتها، ولقد حرص اإلنسان منذ أن خلقه هللا على وجه األرض منعما عليه مميزا له بنعمة العقل أن يحس وُيدرك 

ك كله استخدم اإلنسان وسائل متنوعة وطرائق متعددة ويفكر ويتذكر ويعي ويفهم ويسأل ويجيب ويفعل ويبحث، وفي ذل

ومناهج شتى الكتساب املعرفة واكتساب الحقائق، اختلفت في درجة دقتها وتباينت في مستوى جودتها وتعددت وتنوعت 

 .(15، صفحة 2000)إبراهيم،  في مدى موضوعيتها ومصداقيتها

منهجية لالكتشاف والتفسير العلمي واملنطقي للظواهر واالتجاهات واملشاكل. وينطلق من  ويعتبر البحث وسيلة

فرضيات يمكن التأكد منها بإتباع سبل تحقيق أهداف يمكن قياسها بقوانين طبيعية أو اجتماعية يحتكم الناس إليها 

يريا أو تحليليا، ومن مهمة الباحث أن ويستهدف الوصول إلى نتائج تحقق رغبات الباحث سواًء كان البحث نظريا أو تفس

 .   (16، صفحة 2000)إبراهيم،  يحدد أهدافه ومنهجه بوضوح لكي يصل إليها بأقصر الطرق 

 البحث التاريخي: -1-2

يد بإتباع مجموعة من هو الطريقة التي يتعّين على الباحث أن يلتزمها في بحثه؛ حيث يتقتعريف منهج البحث:  -1-2-1

 القواعد العامة التي تهيمن على سير البحث، ويسترشد بها الباحث في سبيل الوصول إلى الحلول املالئمة ملشكلة البحث

 .(16، صفحة 1996)خضر، 
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علم التاريخ تماما، ويمكن تلخيصه فيما للمنهج التاريخي تعريفات متكاملة ومتقاربة، مثل منهج البحث التاريخي: -1-2-2

بعه الباحث في جمع معلوماته عن األحداث والحقائق املاضية، وفحصها ونقدها وتحليلها والتأكد 
ّ
ه الطريق الذي يت

ّ
يلي: إن

من صحتها، وعرضها وترتيبها وتفسيرها واستخالص التعميمات والنتائج العامة منها، قصد فهم أحداث املاض ي واملساعدة 

في تفسير األحداث واملشاكل الجارية وتوجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل، وبالتالي فهو أداة أو وسيلة علم التاريخ في 

تحقيق ذاته، وهو عبارة عن منهج وثائقي غير مباشر يعتمد على املصادر األخرى أي أّن هذا املنهج اإلسترجاعي يستخدم 

ذات الطابع املعرفي بهدف إعادة البناء التصوري للماض ي، حسب خطة  للحصول على أنواع من البيانات واملعلومات

مضبوطة يقوم فيها الباحثون بتحليل واستخالص مضامين مادة األحداث التاريخية الغنية التي تثري أفكارهم وخبراتهم 

 . (63، صفحة 2014)عميرة،  وتساعد في تطوير املناهج العلمية التي يستخدمها الباحثون اآلخرون وتعميمها

 التاريخ: -1-3

ته. وهي تعني الشهر، في اللغات تعريف التاريخ لغة:  -
ّ
التاريخ في اللغة العربية مأخوذ من أّرخ، أّرخ الكتاب، وأّرخه: وق

أّرخ الكتاب: حّدد تاريخه السامية القديمة، كاللغة األكدية، واللغة البابلية، واللغة األشورية. في املعجم الوسيط: 

 تاريخ: هو تعريف الوقت -تأريخا–.وأرخ (128، صفحة 2016)نعيجة،  والحادث ونحوه: فّصل تاريخه وحّدد وقته

 .(187، صفحة 1992)مسعود، 

 تعريف التاريخ اصطالحا: -

خبر عن االجتماع اإلنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال، ون:"تعريف ابن خلد -

بات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من امللك والدول 
ّ
مثل التوّحش والتآنس والعصبيات وأصناف التقل

م والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلو 

، 2004)خلدون، ديوان املبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ذوي السلطان األكبر،  بطبيعته من األحوال"

 .(47صفحة 

ين سعيدوني: - املاض ي في مظاهرها املختلفة، إذ يسجل املاض ي التاريخ هو دراسة جهود اإلنسان في  تعريف ناصر الد 

الذي يظهر الصراع بين البشر والتفاعل بين الفرد واألحداث في بيئة ما، وبعدد التبّدالت التي نشأت عنها، وهذا ما يجعل 

 التاريخ علما يحيط إحاطة شاملة بحياة اإلنسان في كل أبعادها، فهو يعكس استمرار الوجود اإلنساني عبر الزمن

بمنجزاته السياسية واالجتماعية واإلقتصادية والفكرية، وما تركته هذه املنجزات من تأثيرات في تطور الحضارة في 

املاض ي وما يترتب عنها في الحاضر وما ينبئ بنتائجها على ضوء ما سيقع في املستقبل. ويضيف ناصر الدين سعيدوني في 

الحاضر، حوار بين األجيال، وحوار بين اإلنسان والزمان. وحوار بين املؤرخ تعريف التاريخ: التاريخ هو حوار بين املاض ي و 

والقارئ باعتباره ذاكرة العصور التي تناقلتها األجيال. ولكونه التجربة املدونة للجنس البشري التي يمكن االستفادة منها في 

 .(13-12، الصفحات 2000)سعيدوني،  أي ميدان من امليادين

التاريخ علم يبحث فيه عن حوادث البشر في الزمن املاض ي، وهو من أهم العلوم التي يفتقر إليها تعريف قاسم بزنك:  -

ه عرف أمور جنسه يعرف نفسه
ّ
 .(22، صفحة 1990)بزنك،  اإلنسان ألن

الواسع هو كل ش يء حدث في املاض ي...ويجب أن نفرق بين التاريخ كعلم وكمادة التاريخ بمعناه تعريف هنري جونسون: -

دراسة تعلم في املدارس، فالتاريخ كعلم من أقدم العلوم، وقد يكون أقدمها جميعا على حين أن التاريخ كمادة دراسية قد 

 .  (01، صفحة 1965ونسون، )ج يكون من أحدث العلوم دخوال في مناهج املدارس

الجودة قد تعني صفة أو درجة تفوق يمتلكها شخص ما أو ش يء ما، كما تعني درجة اإلمتياز. أو تعني الدرجة  الجودة:-1-4

 العالية من النوعية أو القيمة.
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زمة والجودة لغة: بمعنى الش يء الجيد وتطلق على من كل عمل أجاده؛ فالجودة لغة هي ما يعبر عن صفة مال 

ومرتبطة بالوصوف الجيد، وتعني بشكل عام بعض الدرجات أو املؤشرات التي يمكن من خاللها تحديد الش يء أو فهم 

 بنيته. وتتضمن الجودة الشاملة في العادة مجموعة مركبة من النوعيات الفردية، ويتضمن عادة رتبة من اإلمتياز والنقاء

 .  (271، صفحة 2018)فشار، 

والجودة اصطالحا: تعني الوفاء بجميع املتطلبات املتفق عليها بحيث تنال رضا العميل ويكون املنتج ذو جودة 

 .(08، صفحة 2013)السيد،  عالية وتكلفة اقتصادية مقبولة

 املقصود بمصطلح الجودة في البحث العلمي:  -2

املعهد الفدرالي األمريكي الجودة "هي تأدية العمل الصحيح بشكل صحيح من أول مرة مع االعتماد على  لقد عرف

تقييم العميل في مدى التحسن في األداء". ووفقا ملا تم االتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم والذي أقيم في باريس في 

هوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم ينص على أن الجودة في التعليم العالي مف 1988أكتوبر

وأنشطته مثل: املناهج الدراسية، البرامج التعليمية، البحوث العلمية، الطالب، املباني واملرافق واألدوات، توفير 

، 2012)بخوش،  الخدمات للمجتمع املحلي، التعليم الذاتي الداخلي، تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليا

 .  (149صفحة 

وتعتبر الجودة أحد أهم الوسائل واألساليب لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء بمستوى أدائه في العصر الحالي 

ه عصر الجودة، فلم تعد الجودة ترفا ترنو إليه املؤسسات التعليمية أو بديال
ّ
تأخذ به  الذي يطلق عليه بعض املفكرين بأن

أو تتركه األنظمة التعليمية، بل أصبح ضرورة ملحة تمليها حركة الحياة املعاصرة، وهي دليل على بقاء الروح وروح البقاء 

لدى املؤسسة التعليمية. إن تحقيق ثقافة الجودة في التعليم واملعرفة ال يمكن أن تقارن أبدا مع مبدأ الجودة في اإلنتاج 

الزراعي، ألن األسس التي تتحكم بالقياسات واملواصفات لكل منها تختلف كثيرا بعضها عن الصناعي أو التجاري أو 

البعض اآلخر. إن التعليم واملعرفة قيمتان وركيزتان تعتمدان على العقل والفكر بشكل أساس ي، ولذلك فإنهما يرتبطان 

. إن ثقافة الجودة وبرامجها تؤدي إلى اشتراك بالجانب الفكري والروحي عند اإلنسان أكثر من ارتباطيهما بالجانب املادي

كل املسؤولين في إدارة املؤسسة التعليمية والطالب وأعضاء هيئة التدريس ليصبحوا جزءا من برنامج ثقافة الجودة 

 وبالتالي فالجودة تعني القوة الدافعة املطلوبة لدفع التعليم الجامعي بشكل فعال ليحقق أهدافه ورسالته املنوط به من

 .(150، صفحة 2012)بخوش،  قبل املجتمع واألطراف العديدة ذات االهتمام بالتعليم الجامعي

 أهمية الجودة في إعداد البحوث العلمية: -3

مكن مما ال شك فيه أن أهمية جودة البحوث العلمية تستمد في جوهرها من أهمية البحوث العلمية ذاتها، إذ ال ي

تصور وجود أمة وال ديمومتها من دون جهود البحث العلمي، وال نغالي إذا قلنا بأن الفضل في كل ما وصلت إليه اإلنسانية 

من حضارة وتقدم ورقي يعود إلى البحث العلمي، ولكن ليس أي بحث علمي، ذلك ألن البحث العلمي ليس اختصاص من 

إنه ميدان متفرد في شكله ومضمونه وطبيعته يشمل جميع مناحي  بين االختصاصات وليس فرعا من فروع العلم بل

الحياة. وتعد مسألة ضمان جودة البحوث العلمية ضرورة وطنية وقومية أكيدة وليس كما يتصور البعض على نحو 

ي إطار خاطئ في أّنها تمثل نوعا من االنفاق الخدمي الذي ليس له مردود مادي ملموس أو أنها تحصيل حاصل للتفاعالت ف

 .(131، صفحة 2012)الطائي،  منظومة البحث العلمي

إن الحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعلم لهي اليوم أشد منها في أي وقت مض ى، فالعلم والعالم في سباق محموم 

تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان، وتضمن له  للوصول إلى أكبر قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة من العلوم التي

التفوق على غيره. وإذا كانت الدول املتقدمة تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي الجيد فذلك يرجع إلى أّنها أدركت أن عظمة 

عليه وال األمم تكمن في قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية. وتزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول 
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، 2018)فشار،  سيما املتفوقة منها، ألنها كلها أصبحت تدرك مدى أهمية البحث العلمي في استمرار تقدمها وتطورها

 .(274صفحة 

إن ضمان جودة البحوث العلمية يشكل األساس لجميع أنواع التنمية التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية 

)الطائي،  لسياسية والثقافية التي يحتاجها الوطن العربي، ذلك الرتباط أولويات البحث العلمي بأولويات خطط التنميةوا

 . (131، صفحة 2012

جليا في يسعى البحث العلمي إلى تزويد املجتمع باملعرفة والعلم واملساهمة في تقديم الحلول ملشكالته ونرى ذلك 

البحث العلمي ومراكزه املختلفة، سواء ما يكون في هيئة قسم للبحوث داخل أحد األجهزة لخدمة مجال أو تخصص هذه 

، 2018)فشار،  األجهزة لهذه املراكز التي تقوم ببحوث علمية دقيقة تتناول فيها قضايا ومشكالت هامة وإيجاد العالج لها

 .(275-274الصفحات 

 مكانة الجودة في رفع سمعة الجامعة الجزائرية: -4

تبرز أهمية الجودة في سالمة أهدافها الرامية إلى تحسين أهداف البحث العلمي، الرامي بدوره إلى مالءمة 

ت العلمية مستجدات البحث في مجال تخصص الطالب الباحث. وكيف يتم ذلك في مختلف العلوم أمام زحمة االكتشافا

التي ترمي إلى حفظ سالمة اإلنسان أو تأمين سبل رخائه وترفيهه، بغّض النظر عن العوارض الجانبية التي يمكن أن تطرأ، 

وإذا ما طرأت فينبري باحث آخر إلى اكتشاف الطارئ أن يتصدى له غيره، ويعتبر ذلك سبقا بحثيا يحسب له ميدانا 

لك للباحث في العلوم اإلنسانية. فمعايير الجودة ليست قيودا تعيق العملية تجديديا في العملية البحثية. وليس ذ

اإلبداعية في الرقابة املقروضة على الجودة البحثية، وال ترتبط بجهة جامعية ثانية باستثناء عملية التنسيق فيما بين 

مواصفات عاملية موحدة تضبط الجامعات لضرورة رصد األبحاث املختارة، إذ كانت مطروقة أو غير مطروقة، واليجاد 

 .(14، صفحة 2014)عثمان،  عملية البحث على األقل من حيث الشكل واملنهج

إن أهداف البحث العلمي في العلوم اإلنسانية وغيرها من  معايير أهداف البحث العلمي في البحوث التاري ية: -5

غير أنه في أهداف التأليف ومقاصده مراتب يمكن حصرها في سبع مسائل كما وردت في  العلوم تصب في خدمة اإلنسان،

 مقدمة ابن خلدون:

استنباط العلم وتتبع مسائله: وذلك باستنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه، وفصوله وتتبع مسائله، أو  -1

 لتعم املنفعة به.استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم املحقق، ويحرص على إيصاله بغيره، 

اإلبانة واإلفهام:" بأن يقف الباحث على كالم األولين وتأليفهم فيجدها مستغلقة على اإلفهام، ويفتح هللا له في  -2

 فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره".

 التصويب وإبعاد الشك "بأن يعثر املتأخر على غلط من كالم املتقدمين ممن اشتهر فضله، ويستوثق في ذلك -3

 بالبرهان الواضح الذي ال مدخل فيه للشك، فيحرص على إيصال ذلك ملن بعده".

إتمام نقص أو إلحاق فكرة:" بأن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام  -4

 موضوعه".

تظمة، فيقصد املطلع إعادة ترتيب املادة العلمية:" بأن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها وال من -5

 على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في بابها".

استقالل علم واحد في اختصاص واحد من سائر الدراسات بجمع املادة العلمية:" بأن تكون مسائل العلم  -6

 مفرقة في أبوابها في علوم أخرى فيتنبه بعض الفضالء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله".
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يص األبحاث واملطوالت العلمية، بهدف االختصار واستغالل الوقت لدى القارئ، وايصاله إلى الفائدة من تلخ -7

أقرب طريق:"بأن يكون الش يء من التأليف التي هي أمهات للفنون مطوال مسهبا فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك 

 .(733-731، الصفحات 2001، )خلدون  باإلختصار واإليجاز"

 معايير الجودة في البحوث العلمية التاري ية في الجامعة الجزائرية: -6

هي عبارةعن مجموعة مقاييس محددة للمقارنة والحكم في ضوئها على مدى تحقيق األهداف تعريف معايير الجودة: -6-1

 .(03)درويش، د.ت، صفحة  الخاصة بالجودة، والتي تقاس بها درجة إتقان العمل

هي عباراتتصف سلوكا أو نشاطا قابال للقياس يظهر من خالله مقدار ما تحقق من معايير مؤشرات الجودة:  -6-2

 الجودة، حيث إن لكل معيار عددا من املؤشرات.

لبحث العلمي نستطيع من خاللها تمييز هي مؤشرات ومقاييس معتمدة من الجهات املعنية باجودة البحث العلمي:  -6-3

 .(04)درويش، د.ت، صفحة  البحوث الجيدة من غيرها

 معايير الجودة في البحوث العلمية األكاديمية التاري ية: -6-4

 معايير جودة عنوان البحث: -6-4-1

فينبغي أن يكون جديًدا مبتكرا، الئقا باملوضوع، عنوان البحث هو مطلع البحث، وأول ما يصافح نظر القارئ، 

مطابقا لألفكار بعده؛ فهو الذي يعطي اإلنطباع األول في عبارة موجزة، تدل بمضمونها على الدراسة املقصودة بها. وأهم 

 املعايير الواجب توافرها في عنوان البحث: 

 يكون محدًدا مفصًحا عن غاية البحث. -

 ديدا دقيقا.يحدد ميدان املشكلة تح -

 يتضح منه حدود املوضوع وأبعاده. -

 يخلو من كلمات يمكن حذفها. -

 .(10)درويش، د.ت، صفحة  يتضمن الكلمات املفتاحية األساسية -

 ومن أهم املعايير الواجب توفرها في مقدمة البحث:معايير جودة مقدمة البحث:  -6-4-2

 لعام إلى الخاص أثناء التعريف بموضوع البحث.االنتقال من ا -

 توضيح أهمية البحث. -

 ربط موضوع البحث بالتخصص الدقيق من حيث حدود البحث.-

 تحديد مسوغات اختيار املوضوع وأسبابه. -

 تحديد أهداف البحث. -

 تحديد مشكلة البحث. -

 تحديد مناهج البحث املعتمدة. -

 عرض خطة البحث املعتمدة. -

 ض أهم املصادر واملراجع ونقدها.عر  -

 توضيح مدى اطالع الباحث وخبرته في مجاله. -

 ذكر أهم الدراسات السابقة في املوضوع. -

 تمتاز مقدمة البحث بقلة االقتباسات من دراسات وأبحاث سابقة. -

 من أهم املعايير الواجب توفرها في مشكلة البحث: معايير جودة مشكلة البحث: -6-4-3

 ز املشكلة باألصالة.تمتا -
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 تكون املشكلة قابلة للبحث. -

 تصاغ بعبارات واضحة محددة ال ابهام فيها. -

 تساهم املشكلة التي يبحث فيها إضافة معرفة علمية جديدة. -

 تنسجم مع العادات والقيم السائدة في املجتمع. -

 تصاغ بأسلوب ال يسبب انقساما فكريا. -

 . (12-11)درويش، د.ت، الصفحات  واضحة املعالمتعكس املشكلة أسئلة بحثية  -

أهداف البحث هي الغايات من أجلها قام الباحث ببحثه والنتائج التي يرغب في معايير جودة أهداف البحث:  -6-4-4

 الواجب توافرها في أهداف البحث: التوصل إليها، وتتحدد عن طريق تحديد املشكلة وأسئلة الدراسة، ومن أهم املعايير

 محددة بدقة وقابلة للتطبيق. -

 متسلسلة مع خطوات البحث.  -

 إمكانية قياس مدى تحقيقها. -

هي الفوائد العلمية التي سيضيفها البحث، ومن أهم املعايير الواجب توافرها في معايير جودة أهمية البحث:  -6-4-5

 أهمية البحث ما يلي:

 ملعرفة جديدة.إضافة البحث  -

 ندرة الدراسات حول هذا البحث. -

 .(15-14)درويش، د.ت، الصفحات  تحديد الجهات املستفيدة من البحث -

 هي الحدود املكانية أو الزمانية أو النوعية ملجال البحث، ومن أهم املعايير نذكر:معايير جودة حدود البحث:  -6-4-6

 يد حدود البحث الزمانية واملكانية والنوعية وفقا لطبيعة البحث والتخصص.تحد -

 تحديد مسوغات تلك الحدود على حسب عنوان البحث. -

 تكون حدود البحث مناسبة للمّدة املقررة إلجراء البحث. -

 معايير جودة مصطلحات البحث:  -6-4-7

 قها.استخدام املعاني الدقيقة للمصطلحات واملفاهيم وتوثي -

 بيان االختالف بين ما هو مألوف من املفاهيم وما يقصده الباحث. -

 شمول املصطلحات ملفاهيم البحث الرئيسية. -

 صياغة املصطلحات بعبارات واضحة ومحددة ودقيقة. -

 توحيد فهم املصطلح بين الباحث والقارئ. -

 معايير جودة اإلطار النظري للبحث: -6-4-8

 ات العلمية املحلية والعاملية ذات العالقة بالبحث.االستفادة من األدبي -

 تميزه بالحداثة في موضوعاته. -

 اإلنتماء ملوضوع البحث. -

 توثيق اإلقتباسات أثناء الكتابة. -

 معايير جودة الدراسات السابقة البحث: -6-4-9

 االستفادة من الدراسات العلمية املحلية والدولية ذات العالقة بالبحث. -

 الدراسات حديثة. تكون  -

 تكون الدراسات منتمية ملوضوع البحث. -
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 إظهار نواحي النقص والقصور في الدراسات السابقة. -

 توخي املوضوعية والحيادية في عرض الدراسات السابقة. -

 توضيح جوانب االستفادة من االستعراض النقدي للدراسات السابقة. -

 معايير جودة إجراءات البحث: -6-4-10

 ضيح منهجية البحث.تو  -

 تناسب املنهجية التي اتبعها الباحث مع طبيعة البحث. -

 تحديد الظاهرة التي قيد الدراسة. -

 .(20-17)درويش، د.ت، الصفحات  تحديد أدوات البحث الالزمة للبحث -

 معايير جودة نتائج البحث:  -6-4-11

 ضح.عرض النتائج بشكل وا -

 استخدام لغة البحث في تحليل النتائج. -

 الربط بين النتائج واملشكلة بدقة وإحكام. -

 االنتهاء بخالصة توضح أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. -

 التوصل إلى مقترحات للقيام بدراسات أخرى. -

 استفادة املجتمع من نتائج البحث. -

 معايير جودة مراجع البحث:  -6-4-12

 جود قائمة من املصادر واملراجع التي استفاد منها الباحث.و  -

 حداثة املصادر واملراجع بما يتفق مع طبيعة البحث. -

 أصالة املصادر واملراجع بما يتفق مع طبيعة البحث. -

 تنوع املصادر واملراجع العلمية مع االستفادة من املراجع األجنبية. -

 راجع حسب معايير الجهة العلمية الناشرة.اإللتزام بنظام توثيق املصادر وامل -

 ترتيب املصادر واملراجع أبجديا. -

 .(27-24)درويش، د.ت، الصفحات  أن يتوخى الباحث في ذلك األمانة العلمية، فال يثبت إال املراجع التي استخدمها فعال -

 معايير ومكونات أخالقيات البحث: -6-4-13

 الحقيقة واملصداقية. -

 املهنية واملسؤولية. -

 اإلنفتاحية. -

 الحرية البحثية. -

 الدقة واألمانة العلمية. -

 اليقظة واالنتباه. -

 املوضوعية. -

 .(9، صفحة 2014)عبيدو،  احترام حقوق امللكية والنشر -

 معايير تتعلق بالباحث: -6-4-14

 الباحث في العلم املقرونة باالندفاع نحو العمل املؤدي إلى الشعور بلذة االكتشاف.رغبة  -
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سالمة ذائقته النقدية والتحليلية، بأن يتمتع بمقدرة نقدية، وذلك بالعمل على تدريب نفسه على السماع واملناقشة  -

 والتحليل وعدم التسليم بكل ما يقرأ، وأن يكون الشك حافزا عنده إلى اليقين.

 معرفة نوافذ الدخول والخروج إلى املوضوع ومنه، باستثمار يصّب في مصلحة اإلشكالية املطروحة. -

ه وترحاله، وفي  -
ّ
أن يكون متفرغا للبحث، بمعنى أن يعطي جزءا من وقته لبحثه، وأن يكون بحثه هاجسا يالحقه في حل

 معظم أوقاته.

 ينجر الطالب وراء التخمين وإطالق رأيه جز  -
ّ
 افا.أال

 أال يأخذ بكّل اآلراء التي يقتبسها أو يقرأها ويتركها دون مناقشة أو تدخل منه. -

 عدم التسليم برأي، أو تبني رأي وفق هواه، فعليه أال يحذف رأيا يخالف مذهبه. -

- .
ً
 أن ينقل اإلقتباس مجتزءا

 يلجأ إلى نص مأخوذ من ك -
ّ
م باقتباس منقول عن منقول، بمعنى أال

ّ
 يسل

ّ
تاب ويسلم به كما هو دون التثبيت منه في أال

 .(16-15، الصفحات 2014)عثمان،  الكتاب األصل

 اتباع املعايير القياسية في جمع املعلومات وتحليلها وتفسيرها الحقيقي باستخدام األدوات والطرق الالزمة. -

 التاريخ والعلوم املرتبطة بمجال التخصص. أن يكون ذو خلفية جيدة في مجال تخصص -

 أن يكون ذو مقدرة على التطور مع مستحدثات العصر من أجهزة وطرق بحث وكتابة ومناقشة.-

 يكون ممتلك ملهارات اللغتين العربية واألجنبية ملوضوع دراسته. -

بحث بأمانة عن تفسير علمي لنتائجه يتطلع على العديد من املصادر العلمية املتعلقة بموضوع بحثه باستمرار وأن ي -

 دون تحيز أو اإلخالل بأخالقيات البحث العلمي.

 أن يمتلك مهارة سؤال نفسه. -

 أن يكون ذو عقلية تحليلية مميزة في أقسام البحث العلمي وبصفة خاصة في أقسام الكتابة العلمية. -

لتفاصيل عند الحاجة وكذلك قدرته على تفسير النتائج أن يعمل على محاولة تجميع الصورة النهائية لبحثه بمزيد من ا -

)عبيدو،  واملالحظات، فال ينظر إلى ما هو موجود لديه من نتائج لكن يتطلع إلى العوامل وراء الحصول على تلك النتائج

 . (42-39، الصفحات 2014

 خاتمة:

األكاديمي في مجال علم التاريخ في الجامعة الجزائرية وحتى يكون ذا جودة ال بّد  وفي األخير نقول بأن البحث العلمي

من إحتوائها على مجموعة من املعايير واملتمثلة في خصائص معينة ومقاييس محّددة ال بّد من توفرها في البحث العلمي 

ه جّيد وذا جودة، إضافة إلى مدى أّن ا
ّ
لبحث املقدم حّقق األهداف الخاصة بالجودة، األكاديمي التاريخي حتى نقول عنه أن

 والتي تقاس بها درجة إتقان العمل.

 قائمة املراجع: 

 بيروت: دار العلم للماليين. الرائد معجم لغوي عصري.(. 1992جبران مسعود. ) -

مجلة العلوم االجتماعية لعلمي. (. انعكاس األداء التنظيمي في جودة الحث ا2012حمداوي عمر وأحمد بخوش. ) -

 (.08)العددواإلنسانية

 بيروت: دار الكتب العربية. معايير الجودة البحثية في الرسائل الجامعية.(. 2014رياض عثمان. ) -

 (. بيروت: دار الفكر.1)املجلد  مقدمة ابن خلدون (. 2001عبد الرحمن بن خلدون. ) -

 املبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم ذوي السلطان األكبر.ديوان (. 2004عبد الرحمن بن خلدون. ) -

 لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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 اململكة السعودية. أزمة البحث العلمي في الوطن العربي.(. 1996عبد الفتاح خضر. ) -

طين: مجلس البحث العلمي، وزارة التربية فلس دليل معايير جودة البحث العلمي.عطا حسن درويش وآخرون. )د.ت(.  -

 والتعليم العالي.

جودة البحث العلمي ) األخالقيات، املنهجية، اإلشراف( وكتابة الرسائل والبحوث (. 2014على ابراهيم على عبيدو. ) -

 االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. العلمية.

مجلة (. معايير الجودة املتبعة في إعداد البحوث والرسائل الجامعية. 2018فاطمة الزهراء فشار وعطاء هللا فشار. ) -

 السنة العاشرة(. 2018جوان  31)العدد دراسات وأبحاث

 بيروت: دار الفكر اللبناني. التاريخ ومنهج البحث التاريخي.(. 1990قاسم بزنك. ) -

 هومة للطباعة والنشر والتوزيع.الجزائر: دار  منهجية البحث التاريخي.(. 2014محمد بن عميرة. ) -

 األسس العلمية لكتابة رسائل املاجيستر والدكتوراه.(. 1992محمد عبد الغني بحوص ومحمد أحمد الخضيري. ) -

 القاهرة: مكتبة األنجلومصرية.

ملجلة ا(. نحو استراتيجية فاعلة لضمان الجودة في البحث العلمي بالوطن العربي. 2012محمد عبد حسين الطائي. ) -

 (.10)العددالعربية لضمان جودة التعليم الجامعي

 عمان: مؤسسة الوراق. أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية.(. 2000مروان عبد املجيد إبراهيم. ) -

السعودية: ورشة عمل مقدمة إلى وحدة البحث العلمي  .-أداء وارتقاء-جودة البحث العلمي (. 2013منى توكل السيد. ) -

 والدراسات العليا بكلية التربية في الزلفي في يوم البحث العلمي.

 الجزائر: دار القصبة للنشر. أساسيات منهجية التاريخ.(. 2000ناصر الدين سعيدوني. ) -

)العدد مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة(. الرواية ومقاربة التاريخ )السردية التاريخية(. 2016نور الدين بن نعيجة. ) -

04.) 

 )ترجمة وتقديم أبو الفتوح رضوان، املترجمون( القاهرة: دار النهضة العربية. تدريس التاريخ.(. 1965هنري جونسون. ) -
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 معوقات تطبيق مؤشرات الجودة وا عتمادية في كليات التربية واملتطلبات الالزمة لتحقيقها

 بغداد // قسم العلوم التربوية والنفسيةد. نوال ابراهيم محمد /فلسفة تربية / جامعة 

 ملخص البحث

هدف البحث الحالي الكشف عن معوقات تطبيق مؤشرا ت الجودة الشاملة واالعتمادية في كليات التربية واملتطلبات الالزمة لتحقيقها وقد 

 طرح البحث تساؤالت عدة لتحقيق هدفه بعد تحديد مشكلته وهي :

 االعتمادية وفلسفتها ومتطلباتهاما مفهوم مؤشرات الجودة و  -1

 ما عالقة مفاهيم ومعايير الجودة الشاملة باالعتمادية  -2

 ماهي مؤشرات الجودة واالعتمادية ومتطلباتها في كلية التربية  -3

 ما معوقات تطبيق مؤشرات معايير الجودة واالعتمادية في كلية التربية: -4

ؤالت وتوضيح مؤشرات الجودة واالعتمادية وهي من مفاهيم إدارة وضمان الجودة هذا امليدان ويحاول البحث الحالي إلجابة عن هذه التسا

الفلسفي والعلمي الذي انبثق من الفلسفات االقتصادية وتطبيقاتها في ميدان الشركات تحول في القرن املاض ي الى ميدان مؤسسة التربية 

من اجل تحسين جودة املخرجات التعليمية، وقد دخلت دولنا العربية كافة في هذا امليدان والتعليم في دول العالم املتقدمة والنامية والفقيرة 

يات ومنها العراق، ومن طبيعة تخصص الباحثة التربوي واملنهي والعلمي في كلية التربية / كانت الرغبة في تناول هذا املوضوع  السيما ان كل

,ملا تطلع به من دور تربوي واكاديمي تخصص ي للفروع العلمية واإلنسانية التي تضنها  التربية احدى املؤسسات املهمة في التعليم العالي

جدت واالهداف التربوية ,فضال عن  مسؤوليتها  ورسالتها في تنمية املتعلم الشاملة في جوانب شخصيته املختلفة  , ونظرا لهذه األهمية فقد و 

ذا املوضوع علما ان كل جامعة وكلية لها خصوصيتها ورسالتها وهدفها الختالف البيئات من كثير من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت ه

دافها مجتمع الى اخر في سياسته التعليمية والتربوية  ,تم تعريف مفاهيم , الجودة الشاملة ومؤشراتها واالعتمادية ,  وثم تناول فلسفتها وأه

,ثم بيان  مؤشرات الجودة متطلبات الجودة واالعتمادية ومتطلباتها  التي بلغت احدى عشر  ومتطلباتها وعالقة مؤشرات الجودة باالعتمادية

 (  40(   .  ) 2012محورا لكليات التربية التي اقرت من قبل ضمان الجودة واالعتمادية في وزارة التعليم العالي )

 ديمية املحور االول: اهداف الكلية ورسالتها ورؤيتها للتخصصات العلمية واألكا

 املحور الثاني: القيادة والتنظيم اإلداري 

 املحور الثالث: املوارد املالية والفنية

 املحو الرابع: أعضاء هيئة التدريس

 املحور الخامس: شؤن الطلبة

 املحور السادس : الخدمات الطالبية

 املحور السابع : البرامج االكاديمية

 املحور الثامن : البحث العلمي 

 ع :  خدمة املجتمع التعليمية والتربوية املحور التاس

 املحور العاشر: التقويم

لتطبيقها في كلية التربية، تناولت املحاور كل جوانب العملية التعليمية والتربوية في مؤسسة التعليم الحادي عشر: االخالقيات الجامعية 

 ق وحسب كل محور العالي في العرق، تم توضيحها بصورة تفصيلية   والكشف عن معوقات التطبي

 تطبيق مؤشرات الجودة واالعتمادية  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

تطمح كليات التربية العريقة   من خالل تبني ضمان الجودة الشاملة لتحقيق االعتمادية في مؤسسات التعليم العالي " إلى 

مية الدولية. ورفع مستوى جودة التعليم الجامعي رفع جودة برامجها وإعادة النظر فيها، للحصول على االعتمادية األكادي

من خالل تعرف األسس واألنظمة واملعايير املتعلقة بجودة التعليم الجامعي، واالطالع على تجارب الجامعات العربية 

ت والعاملية في هذا املجال، والخروج بالتوصيات واملقترحات الالزمة   بحيث تتوازى برامجها مع برامج أعرق الجامعا

 في العقد االخير 
ً
العاملية واملنظمات الدولية التي تمتلك حق أعطا االعتمادية". فقد أصبح مفهوم الجودة الشاملة شعارا

من القرن العشرين بعد ان شاع استخدامه بوصفه فلسفة ادارية في املصانع واملؤسسات االنتاجية. واملؤسسات 

العالي بما تتضمنه من جامعات ومراكز بحثية هي في وظيفتها مؤسسات التعليمية. ومما ال شك فيه ان مؤسسات التعليم 

، فال بد 
ً
 للعمل مستقبال

ً
انتاجية عن طريق الخزين العلمي واملعرفي واملعلوماتي واملهاراتي للمتعلم، ليصبح املتعلم سوقا

يات التربية احدى املؤسسات ( . وتمثل كل 2011,590من مراعاة متطلبات هذا السوق عند اعداده. )العساف والصرايرة: 

املهمة في التعليم العالي ,ملاتطلع به من دور تربوي واكاديمي تخصص ي للفروع العلمية واإلنسانية التي تضنها واالهداف 

التربوية ,فضال عن  مسؤوليتها  ورسالتها في تنمية املتعلم الشاملة في جوانب شخصيته املختلفة ، وبموجب هذا االتجاه 

التربية  لديها مسؤولياتها مضاعفة في اعداد مدرسين يمتلكون القدرة والفاعلية الالزمة الداء مهاتهم العلمية  فان كليات

والتعليمية، وهذا يتطلب تعريفهم  باهداف هذه الكلية ورسالتها والرؤية الخاصة بها  واملتعلقة بعناصر العملية التعليمة 

لعلمي وخدمة املجتمع والتدريس ومهاراته والكفايات االدائية  لتكوين كافة  وكذلك وظائفها األساسية في البحث ا

مخرجات تعليمية ذات جودة واتقان عالية   من الطلبة يكونوا على بينة مما يطلب منهم في مجال مهنتهم لذا ينبغي لنا 

ة الشاملة ملواكبة الثورة االهتمام بتحسين عمليتي التعلم والتعليم عن طريق تطوير كليات التربية والوصل الى الجود

 ومن اجل النهوض بواقعها االداري والعلمي  . وقد تمثلت معايير ومؤشرات الجودة 
ً
املعلوماتية والتقنيات االكثر تطورا

واالعتمادية في كليات التربية في الجامعات العراقية بإحدى عشر محور تناول   مختلف جوانب العملية التعليمية 

ات املحيطة بها والتي تمثل مجمل عناصرها واملتطلبات الالزمة لتحقيقها، تم صياغتها من قبل لجان والعوامل واالمكاني

علمية وتربوية وفنية وقيادية تحملت مسؤوليتها، وخالل الشروع بالعمل لتطبيقها برزت كثير من املعوقات يحاول البحث 

 الحالي تناولها.   

 مشكلة البحث وتساؤ ته: 

بحث في  تعرف معايير الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي، في كليات التربية , والتعليم الجامعي لكون تتجلى مشكلة ال

التعليم الجامعي بمكانته العلمية يسهم في ارساء دعائم مستقبل االجيال الواعدة ، ويسهم في تطوير املجتمع وذلك 

ط اجتماعي متغير فهي تواجه تغيرات مستمرة داخلية بتذليل ما يعترضه من مشكالت ، وبما أن الجامعة تقع في وس

وخارجية ، مما يؤثر على ممارستها وربما بعث هذا التأثير املخاوف والتساؤالت لدى  لدى الباحثين في التخصصات 

املختلفة املتطلعين إلى مستقبل يواكب التطورات االجتماعية والتنموي املحيطة وما تتطلبه من مهمات متجددة ، حول 

نوعية برامج الكلية وطرق أدائها والجودة النوعية لألساتذة واملكتبات واملعامل والخدمات املساندة االخرى والتي تشكل 

جودتها بيئة تعليمية فاعلة تسهم في تحقيق اهدافها ونوعية التعليم املحقق لتلك االهداف إلقبال الشديد على كليات 
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امللتحقين بالكلية , مما أدى إلى طرح كثير من التساؤالت حول طرق التدريس  التربية في العرق ، تزايدت أعداد الطلبة

والكتاب الجامعي، والخدمات الطالبية والجودة النوعية، ألعضاء هيئة التدريس مدى فاعلية اإلرشاد األكاديمي في 

ون ازدحام األعداد في قاعات الكلية، ومستقبل الخريجين النوعي واملهارات املطلوبة في سوق العمل للخريجين، وذلك لك

الدرس يؤدي إلى اختالل في النسبة بين الطالب واملعلم، ويؤدي في النهاية إلى تدن مستوى التعليم وكفاية الطالب 

 في كل املهن والخدمات واملنتجات، 
ً
األكاديمية، وقد يؤثر في إحداث مشكالت متعددة أخرى اذا كانت الجودة مطلبا

 في العملية التعليمية بوصفها ام املهن والبد من مراعاتها للتطورات التي يشهدها العالم في فالحاجة تكون اكثر ال
ً
حاحا

 لكل 
ً
ميادينه املختلفة، خاصة ان كليات التربية تعد اللبنة االساسية لتزويد املجتمع بقادته التربويين، بوصفهم مصنعا

وسطة واالعدادية وهؤالء الطلبة يتفرعون في تخصصات مختلفة املهن الن مخرجاتها تتعامل مع الطلبة في املرحلتين املت

( .  وتواجه مؤسسات التعليم العالي   21ص  2011عن طريق قبولهم في كليات تعدهم ملهن مختلفة    ) العجرش  :     

تعليم العالي األساس االكاديمية والبحثية في  مجتمعنا اليوم  تحديات كبيرة في ظل العوملة واالنفتاح التعليمي، إذ يعد ال

تحدد سمات املستقبل ومكانتنا  في خريطة العالم “، وأن جودة أداء التعليم العالي ”في ارتقاء املجتمعات وتطورها

 لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة  -العلمية، مما يتطلب الحرص من خالل مؤسساته املعنية 
ً
إلى االرتقاء والتطوير، سعيا

جات األكاديمية والبحث العلمي وبذل الجهد املطلوب لالرتقاء بجودة التعليم العالي، وقدرة الشاملة لضمان جودة املخر 

جامعاتنا على اكتساب خصائص التجدد واالبتكارات املعاصرة التي أصبحت من متطلبات العصر الجديد، عصر 

ت االرتقاء بها، إلى جانب االهتمام  ، وبلورة فهم متكامل لجودة أداء الجامعات، وآليا”املعلوماتية واالنفتاح املعرفي 

بتطوير متطلبات  الجودية االعتمادية  ، وتذليل تحديات تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في جامعتنا ، إضافة إلى 

نقل الخبرات والتجارب العربية واألجنبية لالستفادة منها في مؤسساتنا التعليمية، ومن املؤكد فأن  تنفيذه سيصطدم 

عة من املعوقات منها ما هو متعلق بكيفية قيادته وإدارته وأخرى مرتبطة بمقاومات مختلفة فردية وجماعية على بمجمو 

السواء. فاألهم في ذلك هو التعرف عليها، قياس مدى حدتها  وأهميتها النسبية وذلك من أجل التقليل من أثرها كعائق في 

ضبط وتحديد عوامل نجاح تطبيق مشروع ضمان الجودة في مؤسسات وجه املشروع التغييري ، ومن هذا املنطلق يتعين 

التعليم العالي التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة من أهم ركائز اقتصاد ومجتمع املعرفة ، حيث تسهم 

ل ممارسة مؤسسات التعليم العالي بدور أساس ي في تعظيم القدرة املعرفية للمجتمع بحثا واستخداما وتطبيقا من خال

وظائفها من تدريس )نشر املعرفة(، وبحث إال أن نجاح هذه املؤسسات، في إعداد علمي )إنتاج املعرفة(، وخدمة املجتمع 

)تطبيق املعرفة( الرأس املال البشري املؤهل لإلنتاج، و تطوير القدرات االبداعية له، والرفع ممن مستوى تأهيله ل تلبية 

نمية املستدامة ، في جميع مجاالته االجتماعية، البشرية، االقتصادية والثقافية، مختلف حاجات املجتمع من الت

يتطلب منها ضرورة االهتمام بقضية ضمان جودة التعليم العالي ، خاصة وأن  النجاح في   تطبيقها مفهوما وممارسة 

العاملية  كاالعتراف بالشهادات   يشكل اللبنة األساسية لتطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة والوصول نحو االعتمادية

 الجلبي :       (   او التراخيص العمل واالجازات      2010(       98ص

وتبرز ضرورة ومسوغات الجودة الشاملة في التعليم العالي في إن إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تساعد وبشكل منظم 

والتحديث في النظام التعليمي فقد أشار العديد من الباحثين  اإلدارات واملؤسسات التعليمية على إحداث عملية التغير
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على أن املنافسة بين الجامعات سوف تزداد خالل السنوات القادمة، وأنها يمكن أن تحد من التحديات التي تواجهها 

جية فاملجاالت الجامعات املتمثلة في: غياب التنافسية في األسواق العاملية لخريجي الجامعات الوطنية. وتدهور اإلنتا

العديدة لخريجي الجامعات الوطنية. مع تزايد البطالة بالخرجين من الجامعات الوطنية زيادة املعروض من الخرجين 

( ويعد تطبيق املواصفات القياسية الدولية والعمل للحصول  28:   ص  2007الجامعيين عن الطلب عليهم. )الخطيب، 

يق إدارة الجودة الشاملة من خالل التأكيد على التحسينات املستمرة .وفق على شهادة املطابقة من اهم خطوات تطب

دليل الجودة الي قامت بتطبيقه  الجامعات العراقية للحصول على شهادة الجودة واالعتمادية وتحقيق شروطها .) وزارة 

 ( .  1ص  2008التعليم العالي والبحث العلمي , 

ا ( في الكلية ساهم في تحقيق الجودة الشاملة TOM(  حيث اظهرت بان تطبيق )   2006ا ماكدته دراسة الفتالوي )  وهذ

 وتهيئة البيئة املناسبة من خالل تحقيق الجودة الشاملة على املدخالت املتثلة بالطلبة   لألهداف املرجوة 

احثين في القيام ببحث وهذا ما تسعى اليه الجامعات العراقية لتحقيقه السيما كليات التربية مما استدعى رغبة الب

امكانية تطبيق معايير الجودة ومؤشراتها واالعتمادية ومعرفة الظروف والعوامل والكشف عنها التي تعد معوق لتطبيقها 

( التي اشارت الى إمكانية تطبيق إدارة  2009وتاثير ذلك على اركان العملية التعليمية جميعا. من ذلك دراسة )علوش : 

(  2014, ( وبينت دراسة) الجبوري  2009:جة متوسطة , وكذلك النتائج نفسها في دارسة )فارسالجودة الشاملة بدر 

حاجة موظفي الجامعة في قسم املوراد البشرية الى انموذج تدريبي لتطويرهم في ضؤ مؤشرات ومعايير الجودة والتحول 

( فقد حددت متطلبات إدارة  2005سة )الكناني  من األنماط التقليدية في اإلدارة الى األساليب األكثر تطورا . اما درا

ابن رشد وابن الهيثم في جامعة بغداد ووجدت فروق متباينة بين الكليات في نوع 0الجودة الشاملة في كليتي التربية 

 املتطلبات وعددها وقد برر الباحث هذه النيتجة بسبب اختالف التخصصات وتباينها ومتنوعة

 حدود البحث ومنهجيته:

االتجاهات التربوية السائدة في اوقات مختلفة دد منهجية البحث الحالي باملنهج الوصفي املسحي التحليلي الستقراء تتح 

تحليل وضع خطط وبرامج للنهوض بعملية التربية والتعليم، بعد لغرض رسم السياسات التربوية ومستقبل التعليم او 

  الحالي يمثل الطرح النظري . ونظرا الن البحث  ( 78 -77: ص   1981نام االدبيات والوثائق االساسية.    )الزوبعي والغ

وتحليل األدبيات واملصادر في   مجال ادارة الجودة واالعتمادية وفلسفته املتعلقة في النظام التعليمي املعتمد على مسح 

من أجل اإلجابة عن وتفسيره  ومراجعته   )كليات التربية( . وكذلك تحليل املصادر املتعلقة باألدب التربوي املدّون 

االستنتاجات ذات الداللة بالنسبة واشتقاق تحليل تساؤالت فالبحث يتجاوز جمع البيانات ووصف الظواهر إلى 

 من الدراسات.النوع ملثل هذا للمشكلة التي يعالجها البحث، انه من أكثر املناهج العلمية مالءمة 

 الي وحدوده تتحقق من خالل توضيح تساؤالت البحث االتية: اذن منهجية البحث الح

 ما مفهوم مؤشرات الجودة وا عتمادية وفلسفتها ومتطلباتها-1

  أوال: تحديد املفاهيم:
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املعوقات:   كل  تحد وأشكال يمثل عائق من شأنه أن يعيق أو يحد من عملية تطبيق نظام ضمان الجودة في ، كليات  -1

علق األمر بالجانب القيادي على مستوى  الوزارة والجامعة او الكلية أو الجانب االداري والتنظيمي على التربية سواء ت

املستوى املؤسسة أو الجانب السلوكي لألطراف املعنية بتطبيق نظام ضمان الجودة والخاص بجانب مقاومة تطبيق 

 النظام .

ي يتوقعها العميل ) املستفيد من الخدمة(،أو تلك املتفق عليها هي درجة استيفاء املتطلبات الت ( Qualityالجودة )  -2

 ( 1 5,ص 2011معه. )التميمي :

بأنها تكامل  "   ISO -تعرفها املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي )اآليزو  (Comprehensive   Qualityالجودة الشاملة   -3 

(  1 5,ص  2011تياجات ومتطلبات محددة )  التميمي :املالمح والخصائص ملنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية اح

وهي مجموعة املبادئ والسياسات والهياكل التنظيميدة املتميدزة باستخدام كافدة املوارد املادية والبشرية املتاحدة بغدرض 

 ( 23,ص 2003تحسدين األداء والخددمات املقدمدة. )الزواوي : 

يوفر وسيلة بسيطة موثوقة لقياس االنجاز او للكشف عن التغيرات املرتبطة املؤشر: عامل او متغير كمي او نوعي 4- 

بالت, 2008بالتدخل االنمائي او للمساعدة على تقدير اداء متدخل انماني )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق, 

 ( 8ص

قة الستقصاء الظواهر باملقاييس املؤشرات الكمية: معطيات ومعلومات معروضة بشكل أرقام واحصاءات وهي   طري -5

 ( 8, ص 2008)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 

نظام ضمان الجودة: هو مجموعة من اآلليات التي تستخدم بانتظام على مستوى املؤسسة أو البرنامج للتأكد من -6

متعاملين معها بتقديم خدمات تلبي احترامها للحد األدنى من االلتزام، وهذا ما يسمح باالستجابة للمطالب الشرعية لل

 حاجاتهم وتوقعاتهم

( االعتراف الرسمي 24ص2004االعتماد: يعرفه كل من ) الجلبي :      Standard Accreditatioاالعتماد األكاديمي: 7-

أهدافها  بأهلية املؤسسة التعليمية أداء مهامها، وأنها استوفت الشروط واملعايير املطلوبة، وأصبحت قادرة على تحقيق

بالجودة النوعية الالزمة في كافة برامجها األكاديمية املتخصصة، وأنها تستطيع االستمرار في النمو والتطوير".  وقد أشار 

، ) Thomas & Billing( ,2000بيلنغ وتوماس    
ً
 معينا

ً
 تعليميا

ً
إلى ان مفهوم االعتماد األكاديمي بأنه: االعتراف بأن برنامجا

ة، وصل ملستوى معياري محدد. وتعرفه حياكة، بأنه: "عملية تبدأ بالتقييم الذاتي للمؤسسة ككل، أو أو مؤسسة تعليمي

في جزء من أجزائها، ومطابقة هذا التقييم بتقييم خارجي تقوم به لجان خارجية يعمل بها متخصصون، وتتم هذه 

 (.54ص     2004)   0العملية في ضوء معايير موضوعية. حياكة. 

 تعرف  الباحثة ث الحالي وفي البح



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

50 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

االعتمادية بانها عملية التأكد من توافر مؤشرات  في جوانب العملية التعليمية بداء من الرسالة واالهداف   -1

واالمكانيات املادية والفنية ومرورا بالعملية الصفية ولالصفيه واملشاركة املجتمعية وانتهاء بمخرجات التعليم ومددى 

 يير مدع معدايير الجدودة التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .مطابقدة هدذه املعدا

اما مؤشرات مفهوم الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية التربية / جامعة بغداد، فهو مجموعة املواصفات القياسية  -2

شاملة من خالل التأكيد على الدولية والعمل للحصول على شهادة املطابقة من اهم خطوات تطبيق إدارة الجودة ال

التحسينات املستمرة. وفق دليل الجودة الي قامت بتطبيقه الجامعات العراقية للحصول على شهادة الجودة واالعتمادية 

 وتحقيق شروطه.

وزارة والبرنامج،والتخصص ي   )، االعتماد املؤسس يويرى الكثير من الباحثين أنه يوجد ثالثة  أنواع من االعتماد، هي 

 (.  1( : ص2008لتعليم العالي والبحث العلمي،ا

 ما  فلسفة  ومؤشرات الجودة وا عتماد األكاديمي واهدافه في مؤسسة التعليم العاليثانيا: )أ( 

ان فلسفة معاير ومؤشرات الجودة واالعتمادية تنطلق من تقويم النشاط  املؤسس ي العلمدي واملوجده نحدو النهدوض  

ؤسسدات التعلديم والبرامج الدراسية وهو أداة فعالة ومدؤثرة لضدمان جدودة العمليدة التعليميدة واالرتقداء بمسدتوى م

ومخرجاتهدا وتطويرهددا  , وهو بيان باملستوى املتوقع الذي وضعته هيئدة مسدئولة أو معتدرف بهدا بشدأن درجدة أوهدف معين 

 منشدود مدن الجدودة " 
ً
وينسب اليوم االهتمام بالجودة  ((  Excellenأو التميدز"  " Qualityيراد الوصول إليه ويحقدق قددرا

 Wilim  Edward Demingومؤشراتها لتحقيق االعتمادية فلسفة وفكرا وتطبيقا للعالم األمريكي )وليام ادوارد ديمنينج ) 

رة التكامل في املؤسسة ككل الذي قاد حركة إدارة الجودة الشاملة في اليابان  ووضع مجموعة من األفكار تدور حول فك (

ان املوظفين  هم الذين  (   Demingص ( . وادرك )1,   2011وذلك من اجل إيجاد كفاية في منتجها النهائي .) التميمي : 

للجودة )خطط , نفذ , افهم , تصرف ( وحملت  (Demingيتحكمون بالفعل  في  عملية اإلنتاج, وابتكر ما يسمى بدائرة )

املالح الرئيسية ملا يطلق عليه إدارة الجودة الشاملة التي يرجع أساسها الى اعتماد منظومة عمل  (   Demingمبادئ ) 

متكاملة يتم رفع كفايتها بحيث يصبح املنتج او الخدمة امرا ناتجا عن الجودة املستخدمة في العمل . اما االعتماد في 

هو حافز ) Harold & David, 2000يدد وهارولددد وديفيد ورينجيت )كما   أشدار    ديف ducation in Accreditationالتعليم 

على االرتقاء بالعملية التعليمية، ما يسمى بدائرة االعتماد   الذي هو تأكيد وتشدجيع املؤسسدة التعليميدة علدى اكتسداب 

 " Standards Basicشخصدية وهويدة مميزة منظومدة معدايير أساسدية   
ً
 متفقدا

ً
 عليه من الجودة، وليس  طمسا تضدمن قددرا

واالعتماد ال يهتم فقط باملنتج النهائي للعملية التعليميدة ولكدن يهدتم بدنفس القدر بكل جوانب · للهوية ا لخاصة بها. 

 (45,ص     2003ومقومات املؤسسة التعليمية. الزواوي : 

 )ب(: اهداف ا عتمادية:ثا
ً
 نيا

ماد األكاديمي  يتضمن , تصميم املناهج التدريس ي ووسائل تحسين الظروف املادية ان وضع معايير دقيقة وعملية لالعت

والعلمية االجتماعية والبحثية لألستاذ الجامعي. والبحث في تطوير العالقة وتفعيلها بين الجامعات وخدمة املجتمع. 
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ائل متعددة لصناعة مداخيل وكذلك تطوير أساليب التدريس وتمتين عالقتها بالتكنولوجيا.  والبحث في ايجاد بد

 الجامعات.  والبد ان تكون متضمنة اهداف فلسفة االعتماد األكاديمي ومؤسساته ومجاالته ونظمه االتي :

 التأكد من ان املؤسسة حققت الحد االدني من املعايير..1

 مقبول.2
ً
 ة.مساعدة الطلبة الجدد على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامجا

مساعدة مؤسسات التعليم العالي في تحديد الساعات املقبولة عند انتقال الطلبة من مؤسسات التعليم العالي  نتيجة .3

 الضغوط الخارجية والداخلية الطارئة  

 تطوير اهداف التحسين الذاتي ملؤسسات التعليم العالي الضعيفة والحث على الرقي باملعايير..4

 في التخطيط والتقييم املؤسس ي. اشراك اعضاء الهيأة.5
ً
 التدريسية والعاملين جميعا

 وضع معايير للتراخيص واالجازات املهنية للرقي بمحتويات هذه التخصصات..6

 .(88، ص 2008توفير مصدر )ضمن مجموعة مصادر( للحكم على االهمية في املعونات الحكومية )مجيد، ).7

 ا عتمادية  ثانيا )ج ( متطلبات الحصول على معايير 

ان املعيار في االعتماد هو بيان املستوى املتوقع الذي وضعته هيئة مسؤولة ومعترف بها با يشأن درجة وهداف معينه يراد 

 من الجودة او املتميز. ) عبد الكريم :  
ً
 منشودا

ً
.(  ومن خالل االطالع على 221: ص  2005الوصول اليه ويحقق قدرا

لجودة ومؤشراتها كإحدى برامج االعتمادية، فان معايير االعتماد نوعان: )عامة وخاصة( االدبيات الخاصة بميدان ا

العامة: تخص اداء املؤسسة بصورة شاملة، والخاصة: تتعلق باملواد الدراسية واعضاء الهيأة التدريسية والطلبة. وتهدف 

مؤشرات السيطرة الكمية الواردة فيها )عدد معايير االعتماد العامة والخاصة الى تامين مستوى من الجودة التي تعكس 

الساعات لكل مجال من املواد الدراسية، وعدد اعضاء الهيأة التدريسية لكل مجال من التخصص، وعدد العناوين من 

الكتب لكل مادة دراسية.... الخ( من دون ان توفر اطارا لعملية التحسين املستمر، ولذا فان عملية االعتماد يمكن ان 

رصة للتقويم والتطوير للجامعات عندما ال تنظر لها الجامعات على انها مجرد تحقيق مطالب وشروط وارقام تكون ف

 (  ولتحقيق هذه االهداف  فان هنالك   متطلبات للحصول على االعتمداد األكاديمي من أهمها:92: ص 2009)الثقفي : 

ة املجتمع الذي تعمل فيه على أن تكون هذه األهداف تحدد املؤسسة التعليمية والتربوية اهدافا بما يالئم حاج-1

 مناسبة لالعتماد األكاديمي.

يكون لها مجلس أمناء يعمل كأداة مستقلة لرسم السياسات العامة ويكون أعضائه ممثلون للمصالح العامة ومن -2

 قادة املؤسسات التعليمية.

التعليميدة ومعه عدد كاف من املوظفين واإلداريين إلدارة يكون لها عميد أو رئيس تنفيذي يكون مسؤوال عن املؤسسدة - 3

 أمور املؤسسة.
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 تحدد سياسات القبول بما يالئم األهداف املعلنة، وحسدب كدل تخصدص ومستوى الشهادات التي تمنحها للطلبة.- 4

 ان تكون مناهج التقويم املستخدمة وأساليبه في االعتماد األكاديمي حديثة. –5

 اإلمكانيات التي تؤكد إن أهداف االعتماد األكاديمي التي   يمكن أن تتحقق.أن   تتوافر 6-

 ان   تكون معايير التقويم معروفة وموافق عليها من املعنيين باالعتماد.7-

 ص(98, 2008ان   يتوافر عدد كاف من الكادر التدريس ي من ذوي الخبرة في املؤسسة. )مجيد : - 8

 الجودة الشاملة با عتمادية: ما عالقة مفاهيم ومعايير -2  

 تحقيق متطلبات الجودة الشاملة أي التخطيط االستراتيجي لتبني نظام الجودة 
ً
ان الوصول الى االعتماد يتطلب اوال

الشاملة ومن ثم تطبيق متطلبات هذا النظام والعمل على تحسينه وتطويره باستمرار حتى الوصل الى االعتماد، وكذلك 

 بمبادي ادارة الجودة التي تبدو متداخلة في مضمونها ومخرجاتها.  ) عبد الكريم : يرتبط فكر االعتما
ً
 وثيقا

ً
د وارتباطا

ص (  .   ويتداخل   مفهوم االعتماد كثيرا مع مفاهيم ومصطلحات أخرى كمفهوم ضمان الجودة، ومراقبة   218,  2005

)وهذا ال يعني إن أحدهما بديل عن اآلخدر مدن  0واالعتدراف. الجودة، واملراجعة األكاديمية، واملساءلة والتقويم الخارجي 

الناحيدة العلمية، فلكل مصطلح مقوماته وإجراءاته وهي تهدف جميعا إلى تطوير مؤسسدة التعليم ونظامها، وذلك ألن 

 جميعها تشترك في العناصر اآلتية:  

 ويم.اعتماد معايير الضبط وضمان الجودة والتي تستخدم ألغراض التق -أ

 تطبيق هذه املعايير على برنامج من البرامج التعليميدة أو علدى مؤسسدة تعليمية. -ب

 (97, ص 2009تطوير وتحسين البرامج أو املؤسسة، وذلك في ضوء نتائج التقويم. )الثقفي : -ت

شروط حددت ومن خالل االطالع على الدراسات العربية واالجنبية وجدنا ان لكل نظام تعلمي اهداف ومتطلبات و 

 بموجبه نظام الجودة واالعتمادية الذي يستدعي توفير املتطلبات اآلتية:

 إعادة النظر في رسالة وأهداف وغايات واستراتيجيات الجامعة.-أ

مراجعة املعايير واإلجراءات املتبعة للتقدويم والتعدرف علدى حاجدات الطالب، أي ماهية البرامج والتخصصات التي ترى  -ب

 أنها ضدرورة لتلبية حاجات الطلبة وتلبي رغباتهم الحالية واملستقبلية.الجامعة 

 إعادة النظر في كيفية توظيف واستثمار أعضاء هيئدة التددريس بكفداءة وفاعلية. -ت

 إعادة الهيكلية والتنظيم على نحو يتماش ى مع واقع املناهج الدراسية. -ث

 قها مع متطلبات السدوق وتلبية حاجات املجتمع. مراجعة محتوى املناهج والتعرف على مدى تواف -ج
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تطوير طرائق التدريس ووسائل التقويم مما يؤدي إلى التطوير املتواصل للقدرات واملهارات، وهذا بالضرورة يؤدي إلى -ح

 ( 98,ص 2009تحقيق قيمه عالية لألعمال التي تقوم بها الجامعات. )الثقفي : 

 -ملة: متطلبات تحقيق إدارة الجودة الشا

 دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.-1

 ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع األفراد كأحد الخطوات الرئيسة لتبني إدارة الجودة الشاملة.-2

التقويم املتطورة  تنمية املوارد البشرية لدى املعلمين أو املشرفين األكاديميين وتطوير وتحديث املناهج وتبني أساليب-3

 مع تحديث الهياكل التنظيمية إلحداث التجديد التربوي املطلوب.

 مشاركة جميع العاملين في الجهود املبذولة لتحسين مستوى األداء.-4

 التعليم والتدريب املستمر لكافة األفراد.-5

يون الذين هم عناصر املجتمع املحلي، التعرف على احتياجات املستفيدين الداخليين وهم الطالب والعاملون والخارج-6

 مع إخضاع تلك االحتياجات ملعايير قياس األداء والجودة.

 تعويد املؤسسة التربوية بصورة فاعلة على ممارسة التقويم الذاتي لألداء.-7

 تطوير نظام للمعلومات لجمع الحقائق؛ ألجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة.-8

 ، وهو من مضامين العمل الجماعي والتعاوني بعيدا عن املركزية في اتخاذ القرارات.تفويض الصالحيات -9

املشاركة الحقيقية لجميع املعنيين باملؤسسة في صياغة الخطط واألهداف الالزمة لجودة عمل املؤسسة. )عقيلي  :  -10

 ص  (  58,  2001

 لتربية :ماهي مؤشرات الجودة وا عتمادية  ومتطلباتها في كلية ا: 3

ان كلية التربية احدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وقد اصبح لها دليال يتضمن مؤشرات الجودة   

واالعتمادية حالها حال جميع الكليات في الجامعات العراقية واملستمد من دليل الجامعات العربية املنظمة العربية 

( للحصول على شهادة الجودة واالعتمادية  بعد تطبيق املواصفات      2012في )لضمان الجودة في التعليم الذي صدر 

 املعتمدة وتحقيق شروطها  واملتضمن  املحاور اآلتية:

 املحور ا ول : اهداف الكلية ورسالتها ورؤيتها للت صصات العلمية وا كاديمية

ك مصادر وموارد وبنى ارتكازية مناسبة لتحقيق بماقيه التخصص التربوي والنفس ي ووجود رؤية ورسالة مؤسسية المتال

الرسدالة واألهدداف التعليمية. ووجود نظام لتوثيق أعمال الطلبة املرتبطة باألهداف التعليمية، ودالئل على أن املؤسسة 
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 تحقق أهدافها. مع وجود ضمانات تؤكد قدرة املؤسسة على االستمرارية. وتحقيق هذا الهدف بحاجة الى مطالب عدة

 منها: 

 تحديد الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية ووضعها في دليل الكلية وتوزيعها على اقسام الكلية كافة -1

 توافر الرسالة لتقيق اهداف املؤسسة في جميع برامجها األكاديمية بما يليق -2

 يمية تتفق مع رسالتها. بمستواها بوصفها مؤسسة تعليم عاٍل، وأن تكون لديها أهداف تربوية وتعل

امتالك املصادر واملوارد )العلمية، املعرفية، الفنية، املالية، االدارية( املناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليمية. -3

 وبيان مقدرتها على أنها ستستمر في تحقيق رسالتها وأهدافها. يتطلب ذلك مايلي 

ملوارد الكلية البشرية واملادية لالستفادة منها في وضع السياسات وخطط أنشاء قاعدة بيانات ومعلومات الكترونية -1

 التحسين 

 العمل مع عمادة الكلية وكافة الفروع والوحدات والشعب اإلدارية لتهيئة الكلية وأعدادها للحصول على االعتمادية -2

 اذ اإلجراءات التي تضمن تحقيقها تبني معايير أكاديمية معتمدة للبرامج الدراسية التي تمنحها الكلية واتخ-3

التواصل والتفاعل مع كافة الجهات املعنية بقضايا تقييم وتقويم األداء وضمان الجودة من خالل عمادة الكلية وقسم -4

 ضمان الجودة واألداء الجامعي في جامعة بغداد.

ت واملهرجانات الثقافية والندوات والدورات متابعة األنشطة الفصلية للكلية من مشاركة امللكات في املعارض واملؤتمرا-5

 وإرسال هذه األنشطة الى الجامعة ونشرها على املوقع االلكتروني للكلية والجامعة

 املشاركة في الندوات واملؤتمرات والدورات املتعلقة بتقويم األداء الجامعي-6

العلمي واملتضمنة )امللف التقويمي لألداء املؤسس ي،  تعميم امللفات التقويمية الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث -7

ملف تقويم أداء القيادات العليا، ملف تقويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية، ملف تقويم أداء املوظفين، ملف التقييم 

 الخ( ومتابعة تامين الحصول على املعلومات الدقيقة بشأنها وتوحيدها.… الذاتي 

بادل الخبرات العلمية بين فروع الكلية، إضافة الى أقامه عالقة تعاون مع الكليات املناظرة الحرص على خلق ثقافة ت-8

 من خالل املؤتمرات واملهرجانات والندوات واملعارض

 أعداد ملف جودة أداء الكلية سنويا )األداء املؤسس ي للكلية(-9

الكلية ووضع خطط التحسين املستمر بشكل انجاز دراسات تحليلية تخص جميع الجوانب العلمية واإلدارية في -10

ألعضاء الهيئة التدريسية، وحثهم على  (Google Schoolarدوري ومتابعة تطبيقها.  بوضع متابعة موقع الباحث العلمي )

 تفعيل هذا املوقع 
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 املحور الثاني : القيادة والتنظيم ا داري:: من ابرز املتطلبات الواجب  

 جودة الشاملة من قبل االدارة.االلتزام القانوني بال1. 

 مناخ العالقات االنسانية الطيبة بين الطلبة واعضاء هيأة التدريس وادارة القسم وادارة الكلية.0 2

 اختيار القيادات االدارية وتدريبهم بموجب معايير قياسية في ضوء الحاجة والتخصص.•3

لتهوية واملقاعد والصوت واملكتبات واملختبرات والورش والتمويل االمكانات املادية للكلية: وتتضمن املباني واالضاءة وا 40

 وتتضمن جودة االمكانات املادية واملؤشرات االتية

مرونة املباني واالمكانات املتوفرة فيه وكفاءتها في استيعاب اعداد الطلبة بموجب وحدات قياسية ملا يحتاجه الطالب  5.

خرى.الواحد من مساحات في قاعة املحاضرة وامل
ُ
 ختبر واملكتبة ووحدات املرافق الخدمية األ

 توافر مصادر تخصصية من كتب ومجالت بينها الباحثان في الفصل السابق.•6

حجم االعتماد املالي بما يتناسب وسياسة الجودة الشاملة، فالتمويل  الجيد يساعد الكلية في اداء مهامها االساسية • 7

 (182 -181ص  2004ليمات: من دون تعثر، ويقلل من مشكالته )ع

 املحور الثالث : املوارد املالية والفنية: في هذا املحور  بد من توفير املتطلبات ا تية: 

مرونة املباني واالمكانات املتوفرة فيه وكفاءتها في استيعاب اعداد الطلبة بموجب وحدات قياسية ملا يحتاجه الطالب  •1 

خرى.الواحد من مساحات في قاعة املحاض
ُ
 رة واملختبر واملكتبة ووحدات املرافق الخدمية األ

 توافر مصادر تخصصية من كتب ومجالت بينها الباحثان في الفصل السابق.•2

حجم االعتماد املالي بما يتناسب وسياسة الجودة الشاملة، فالتمويل  الجيد يساعد الكلية في اداء مهامها االساسية •3

 ( 182- 181, ص 2004الته )عليمات، من دون تعثر، ويقلل من مشك

 املصادر املالية: االستعداد املالي للكلية، والنزاهة املالية، والسجالت املالية وتنظيمها، والتدقيق املالي املستمر•4

يقصد بجودة عضو هيأة التدريس امتالكه لكفايات  املحور الرامع : أعضاء هيئة التدريس: اعضاء هيئة التدريس: 

واد الدراسية وخصائص الطلبة وتخطيط التعلم وادارة الصف وتقويم الطلبة والعالقات االنسانية ولتحقيق تتصل بامل

 جودة عضو هيأة التدريس يتطلب االتي:

 الكفايات االكاديمية والتعليمية.-أ

 مواصلة البحث العلمي والتأليف في مجال تخصصه وقدرته على التوجيه واالرشاد للطلبة.-ب

 يع في طرائق التدريس ووسائل التقويم.التنو -ت

 املشاركة في العمل االداري.-ث
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 املشاركة في خدمة املجتمع. -ج

 ( 231, 230, ص    2010التطوير املنهي والعلمي املستمر )الحريري، واخرون     -ح

ة ومن املكونات التي من اجلها يعد الطلبة احد املحاور املهمة للعملية التعليمية االساسي املحور الخامس : شؤن الطلبة:

 وقالة للقياس 
ً
انشأت الكلية، وان جودة التعليم تستدعي وصول املتعلمين الى مستويات تعليمية محددة وطنيا

 وهي كما ياتي:
ً
 موضوعيا

قاءا، انتقاء الطلبة من قبل الكلية فقد اثبتت التجربة ان الكليات التي تنتقي طلبتها تتميز على الكليات االقل انت-أ

 وضرورة مراعاة ميول الطلبة للتخصص في االقسام العلمية.

 لإلنساني1    /40. للتخصص العلمي و20/1نسبة عدد الطلبة لعضو هيئة التدريس من  -ب

 متوسط تكلفة الطالب.-ت

 الخدمات التي تقدمها الكلية للطالب: كالخدمات الصحية واالقسام الداخلية واملعونات -ث

 اصالت واالرشاد والتوجيه.املالية واملو 

نسبة الطلبة املتخرجين من الكلية الى مجموع املقبولين ضمن املدة النظامية ونسبة الذين التحقوا منهم في الدراسات -ج

 العليا.

 بأسلوب يضمن -ح
ً
ارتباط قبول الطلبة بحسب االقسام والتخصصات بمتطلبات احتياج البلد على ان يكون مخططا

بالكم والكيف ضمن سقف زمني محدد ومرتبط بسياسات البلد االقتصادية واالجتماعية )   مجاهد      تدفق الخريجين 

 (.52-51:     ص 2006

 على املؤسسة التعليمية ان تعمل على : املحور السادس : الخدمات الطالبية : 

تلك االحتياجات )بناءا على نتائج  تحديد االحتياجات األساسية للطلبة وتوفر الخدمات والبرامج املناسبة لدراسة-1

 االستقصاءات العلمية. 

توفر الكتيبات التعريفة االرشادية للخدمات الطالبية املقدمة على ان تتضمن معلومات دقيقيه بشأن )املؤسسة -2

ء هيئة التدريس التعليمية، الرسالة، البرامج الدراسية , وانواعها , املقررات , الدرجات العلمية ,الشهادات, أسماء اعضا

,اإلداريين , أعضاء مجلس الجامعة , متطلبات القبول والتسجيل , الرسوم الدراسية , قواعد منح الدرجات العلمية , 

 األنظمة االكاديمية وكافة السياسات التي تهم الطالب 

ألساتذة ملمارسة تخصص وحدة لإلرشاد النفس ي والتربوي من اجل مساعدة الطلبة على النمو والنجاح وتهيئة ا-3

 الوظائف االرشادية 

 توفر املؤسسة وحدة التنمية الطالبية )الفنية، العلمية، الثقافية، الرياضية وغيرها -4
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والتي تؤدي الى صقل شخصية الطالب الجامعي، ورفع مستوى تحصيله الدراس ي واشراكه في الحياة الجامعية 

 (19واملجتمعية. )مجيد، ومحمد: ص

 االمن املريح للطلبة في املدن الجامعية توفر السكن -5

 توافر أماكن خاصة ومريحة للطلبات في األقسام والكليات املختلفة 6-

 توفر صندوق للقروض واملساعدات املالية والعينية للطلبة املحمتاجين 7-

ن الداخلي , املطاعم , تستطلع اراء الطلبة بشكل دوري في الخدمات التكميلية في املؤسسة )األنشطة الرياضية ,السك-8

 مواقف السيارات وغيرها . 

 توفر الخدمات الالزمة ملساعدة الطلبة على التفاعل مع زمالئهم والبيئة االكاديمية -9

 توفر الخدمات لدعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وملساعدتهم على االنخراط بالحياة االكاديمية والتفاعل معها -10

 ادية واملعنوية للطلبة املتميزينتوفر الحوافز امل-11

 األدوات املطلوب توفرها هي : 

 نماذج لبعض الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات الطلبة -1

 الدليل االرشادي للمؤسسة -2

 مهام وواجبات وحدة اإلرشاد النفس ي والتربوي -3

 مهام وواجبات وحدات الخدمات الطالبية وتنمية ابداعهم   -4

 ائح الجزاءات الطالبية لو -5

واملتضمن  أ املفردات الدراسية والكتاب ,ولتحقيق  جودة املناهج الدراسية :البد من  املحور السامع : البرامج ا كاديمية:

 تحقيق املطالب االتية : 

م الخطط الدراسية: ويوضح فيه عدد الساعات الدراسية، وجود اهداف معلنة للتخصص وتحديد مخرجات التعل.1

 للخطة الدراسية، وتوزيع مفردات املقرر على اشهر السنة ووسائل التقويم واملصادر املساندة واالساسية للمقرر.

اعضاء الهيئة التدريسية والكوادر املساعدة: توفير عضو هيأة تدريسية لكل مجال من مجاالت التخصص االساسية .2

 (.  وكذلك الحال ملشرفي املختبرات وفنيها.   20هيئة التدريسية )على االقل، على ان يراعي نسبة الطلبة الى اعضاء ال

الكتب والدوريات واملعاجم والدوريات: يجب توفير خمسة عناوين مختلفة على االقل لكل مادة من مواد الخطة .3

ص يضمه الدراية وتوفير عشر دوريات بنوعيها الورقي وااللكتروني في مجال القسم وخمس دوريات في مجال كل تخص

 القسم، ويجب توفر العدد الكافي من املعاجم واملوسوعات واملراجع الالزمة للتخصص.
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 في الحصة  20املختبرات واملشاغل واملرافق الخاصة: يجب توافر املختبرات بمساحة جيدة يسع كل مختبر ).4
ً
(طالبا

فر طابعتين وناسخة اقراص مدمجة الواحدة مع توافر اجهزة الحاسوب بواقع جهاز لكل خمسة من الطلبة مع توا

وجهاز عرض )داتو شو( وخط انترنيت بسعة ال تقل عن وضرورة االستمرارية في حداثة االجهزة بحثية ال يزيد العدد 

 الزمني ملختبر واحد عن سنتين وال يزيد العمر ألجهزة التخصص عن خمس سنوات.

مجيات الحديثة الالزمة للتخصص مع الدعم الفني وضرورة توفير التجهيزات واالدوات والوسائل التعليمية: توفير البر .5

 اجهزة الحاسوب حديثة مع ملحقاتها لكل اعضاء الهيئة التدريسية مع االنترنيت.

 طرائق التدريس لتحقيق جودة طرائق التدريس: البد ان: -ب

 تكون متنوعة بين التدريس التعاوني والفردي والجماعي.•

 ية بين الطلبة.تراعي الفروق الفرد•

 تشجيع الطلبة على البحث واالطالع وارتياد املكتبة.•

 تجعل الطالب يفكر بصورة علمية ناقدة وابداعية عن طريق التنظيم املنطقي وحل املشكالت.•

 ص ( 2008.287تركز على أن استخدام تقنيات التعلم والتعليم ) الفتالوي :  •

 املحور الثامن : البحث العلمي  

عدم وجود سياسة لتسويق نتائج البحوث العلمية نقص اإلمكانات البحثية )معامل، خامات، أجهزة، وسائل، مراجع -1

 وكتب حديثة، عينات 

 ضعف االستفادة من نتاج البحوث في معالجة مشكالت املجتمع -2

 ةضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الشراكة مع املراكز البحثية العاملية واملحلي-3

 قلة تشجيع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على حضورهم للمؤتمرات العلمية العربية والعاملية -4

 قلة املخصصات املالية إلشراك أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات -5

 ضعف نشاط البحث العلمي ألعضاء التدريس-6

 ضعف حضور أعضاء التدريس للمناقشات والسمنارات العلمية-7

 أعضاء التدريس عن املشاركة في األنشطة العلمية ذات الصلة بالبحث العلمي عزوف بعض -8

 عدم وجود خطة موثقة للبحث العلمي بالجامعة-9

 قصور معايير تقييم البحوث العلمية -10
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 قلة اهتمام الجامعة بتنظيم املؤتمرات العلمية -11

يه الخدمة: ان معيار الجودة التربوي بصرف النظر عن توج املحور التاسع:  خدمة املجتمع التعليمية والتربوية : 

طبيعته، هو املقدمة للطلبة ونعنى بها االفعال التربوية )عمليات التعليم، التعلم، والتقويم(، واملناخ التربوي )السياسات 

 على والقوانين والعالقات والنماذج والتوقعات(، واملضمون التربوي )املعارف واملهارات والقيم(، لذا اص
ً
بح الزاما

الجامعات بكلياتها التجاوب مع االتجاهات املجتمعية املعاصرة، فكلية القرن الحادي والعشرون عليها ان تعمل على 

( .   هنالك مطالب البد من 119تهيئة طلبتها للعالم الواقعي الذي يؤكد التغير املستمر لألعمال )    )مجيد، ومحمد: ص 

 جتمع الذي تعمل فيه وهي: تحقيقه بما يالئم حاجة امل

 تكون هذه األهداف مناسبة لالعتماد األكاديمي.-1

يكون لها مجلس أمناء يعمل كأداة مستقلة لرسم السياسات العامة ويكون من بين أعضائه ممثلون للمصالح العامة -2

 ومن قادة املؤسسات التعليمية.

سسدة التعليميدة ومعه عدد كاف من املوظفين واإلداريين إلدارة يكون لها عميد أو رئيس تنفيذي يكون مسؤوال عن املؤ -3

 أمور املؤسسة.

 تحدد سياسات القبول بما يالئم األهداف املعلنة، وحسدب كدل تخصدص ومستوى الشهادات التي تمنحها للطلبة.-4

 ان تكون مناهج التقويم املستخدمة وأساليبه في االعتماد األكاديمي حديثة. -5

 فر اإلمكانيات التي تؤكد إن أهداف االعتماد األكاديمي يمكن أن تتحقق.تتوا -6

 تكون معايير التقويم معروفة وموافق عليها من املعنيين باالعتماد.-7

 توافر عدد كاف من الكادر التدريس ي من ذوي الخبرة في املؤسسة -8

فهم العميق للمفاهيم والحقائق االساسية في يشير الى التأكد من ان الطلبة لديهم ال املحور العاشر: التقويم:

تخصصهم، وانهم سوف يمتلكون الكفايات الالزمة عن تخرجهم التي تمكنهم من املمارسات الجيدة في تخصصهم وبالتالي 

 تحقيق التعلم عند طلبتهم لقاء حصولهم على التعلم من خالل تحقيق التالي: 

ياجات املجتمع الفعلية قلة وجود حوافز تشجيعية، وخدمات اجتماعية اتساع الفجوة بين ما تقدمه الجامعة واحت.1

 لهيئة التدريس تشجعهم على املشاركة في خدمة املجتمع 

 االنطباع السائد لدى لدى االفراد في املجتمع املحيط عن الجامعة بأنها مؤسسة أكاديمية فقط .2

 ة موجهه لخدمة املجتمع. ضعف االستفادة من املرافق الجامعية في أنشطة إنتاجي. 3

 وجود بعض القيود التي تواجه أعضاء التدريس عند قيامهم بالنقد البناء لألوضاع   السائدة في املجتمع      4.
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 قلة الدروات املوجهة لقياس رضا املجتمع عما تقدمه الجامعة من خدمات 5.

 دون املشاركة الفعالة في خدمة املجتمع كثرة األعباء امللقاة على عاتق عضو هيئة التدريس التي تحول .6

 ضعف إقبال أفراد املجتمع املحلي على االستفادة من الخدمات الجامعية املتاحة 7.

 قصور األقسام بكليات الجامعة في بناء الشراكات األكاديمية املهنية مع مؤسسات املجتمع.8

 ول دون املشاركة الفعالة في خدمة املجتمع كثرة األعباء امللقاة على عاتق عضو هيئة التدريس التي تح10

 قصور األقسام بكليات الجامعة في بناء الشراكات األكاديمية املهنية مع مؤسسات املجتمع11. 

 عدم وجود خطط لدى الكليات للمشاركة في خدمة املجتمع .12

 والثقافية في إعداد البرامج التعليمية . عدم مشاركة املجتمع بهيئاته الدينية واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية 13

 (   51, ص 2006عدم رضا املجتمع عن سمعة مستوى الخريجين عدم رضا املجتمع )مجاهد : 14.

تعامل املؤسسة مع املؤسسات الخارجية والتعامل مع الطلبة وتطبيق القوانين،  الحادي عشر: ا خالقيات الجامعية

ة في القبول والتوظيف وأن تضع املؤسسة قواعد للممارسات األخالقية والسلوك ونزاهة الكوادر االدارية، والنزاه

املسئول تتطلب من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من املوظفين والطلبة وجميع اللجان والتنظيمات، االلتزام 

في مجال التدريس بمستويات عالية من املمارسات السلوكية واالخالقية، وتجنب انتحال عند إجراءالبحوث ونشرها، و

والتقويم، وتقويم األداء، وعند القيام باألنشطة اإلدارية والخدمية وتأسيس ميثاق آلداب وأخالقيات عضو هيئة 

  -التدريس )امليثاق األخالقي لعضو هيئة التدريس( تستخلص مبادئه من :

 القيم العليا واملبادئ الراسخة في الشرائع السماوية 1-

 القويمة التي يراها العقل السليم وتقرها الضمائر الصحيحة األخالق السامية 2-

 القوانين واللوائح والقرارات املنظمة للعمل الجامعي وامللكية الفكرية.3-

 تنمية معرفة ووعي عضو هيئة التدريس بآداب وأخالقيات مهنته.4-

 إيجابيا نابعا من : ضميره ووجدانه ال الخوف من التعرض للعقوبة 5-

 زام بأصول وأخالقيات البحث العلمياللت6-

 االلتزام باملظهر املناسب لعضو هيئة التدريس عامة 7-

 غرس املبادئ والقيم الفاضلة واألخالق الكريمة في نفوس الطالب بالقول والعمل والسلوك 8-

 . االمتناع عن قبول هدايا شخصية من الطالب بسبب أو بغير سبب.9-
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 وعي بالقوانين واالنظمة الجامعية من قبل كل عضو هيئة التدريس، تنمية قيمة االلتزام الط10-

 (43, ص 2012أداء املهام العلمية والعملية بكل دقة وأمانة وإخالص. ) الدليمي : 11-

 : ما معوقات تطبيق مؤشرات معايير الجودة واالعتمادية في كلية التربية:4

املعوقات التي تواجه كليات التربية لتطبيق مؤشرات الجودة  نحاول اإلجابة عن تساؤل البحث األخير وإيضاح ابرز 

 الشاملة واالعتمادية وحسب املحاور االتية: 

 املحور األول: اهداف الكلية ورسالتها ورؤيتها للت صصات العلمية واألكاديمية. 

سات التعليمية التي تتفق يمثل ضعف الثقافة التنظيمية ألعضاء املؤسسة التعليمية وثقافة الجودة السائدة في   ملؤس

ومتطلبات تطبيق معايير ومؤشرات الجودة واالعتمادية من أبرز املعوقات واملتمثل بضعف أدراك اهداف الكلية 

ورسالتها والعمل التدريس ي والبحثي من قبل اعضا هيئة التدريس واإلداريين والفنين واحياننا القيادة االدارية لرؤساء 

ب تسوده ثقافة تنظيمية قائمة على التفاهم والعالقات اإلنسانية. وضعف مستوى الوعي االقسام توفير مناخ مناس

والوالء نحو الجامعة واقسامها من قبل املستفيد ين منها والعاملين وقلة العمل بروح الفريق األمر الذي يزيد من الترابط 

ل إدارة الجودة وذلك على مستوى األبعاد والتكامل بين جميع العاملين.  والسيما التي تتفق ومتطلبات تطبيق مدخ

الثقافية التنظيمية )القيادة، الهياكل والنظم، التحسين املستمر واالبداع(، املركزية في اتخاذ القرارات، وضعف الكوادر 

 املدربة واملؤهلة في مجال إدارة الجودة، عدم مالئمة جودة الخدمة التعليمية املقدمة للطالب ومستوى جودة الخدمة

م، عدم الربط بين الكليات بالجامعة وقطاعات سوق العمل  وضعف االستجابة للتغيير م وتوقعاالتي تتفق مع رغبا

سواء   من العاملين أو من االدارات. وضعف قناعة بعض القيادات األكاديمية بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، وغموض 

ويضا عدم تقبل لتغير ومسايرته سواء من اإلدارة او العاملين الن سياسات واستراتيجيات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 ( 50ص  2009برنامج تحسين الجودة ,يستدعي تغيرا تاما في الثقافة وطرق العمل في املؤسسة .)التوتري , 

دة اإلدارية في هذا املحور هنالك مجموعة من املعوقات من أبرزها ضعف القيا :املحور الثاني: القيادة والتنظيم ا داري 

والبيروقراطية وفرض سلطة القرار والتحكم فيه من قبل القيادات العليا وضعف تعاون األقسام والوحدات اإلدارية 

بسبب ضعف اشاعة الثقافة التنظيمية واملناخ التنظيمي املالئم إلدارة الجودة الشاملة وعدم االهتمام بالقدرات 

ك وجود املحسوبية والروتين والفساد اإلداري وعدم توفير املناخ اإلداري الفردية وتشجيعها ومكافئة العاملين وكذل

والتربوي املتعاون لتنمية املنافسة  باإلضافة الى ضعف القناعة الكاملة من اإلدارة العليا والتفهم الكامل وااللتزام 

في هذه املؤسسات. وقلة التنسيق بمبادئ ومعايير ومؤشرات الجودة  قلة التدريب املستمرين  املناسب لكافة العاملين 

بين اإلدارات واألقسام والكليات وتفعيل االتصاالت بينها بكافة االتجاهات ولجميع املستويات اإلدارية والعاملين فيها 

وكذلك عدم توفير نظام معلومات دقيق وفعال إلدارة نظام الجودة الشاملة. وأيضا قلة االهتمام بالتدريب املستمر. و 

, 2000ر قيادة ديمقراطية واعية وإلغاء الحواجز في االتصاالت وعدم توضيح القوانين واللوائح .) عشية : عدم توفي

 (27ص
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ان من ابرز املعوقات التي تواجه هذا املحور هو قلة املوارد املالية والفنية    :. املحور الثالث: املوارد املالية والفنية

ة في أنشطة إنتاجية موجهه لخدمة املجتمع وقصور األقسام بكليات التربية بسبب ضعف االستفادة من املرافق الجامعي

في بناء الشراكات األكاديمية املهنية مع مؤسسات املجتمع وكذلك القصور في إيجاد بدائع متاحة نتيجة للتوسع الكبير في 

بيرة في األبنية واملرافق العامة قبول اعداد الطلبة على حساب الجانب النوعي مما يطلب توفير املصروفات املادية الك

وتقديم خدمات باإلضافة الى توفير املرتبات للتدريسين والفنين واإلداريين مع قلة تطوير املهارات والقدرات الفنية 

الالزمة لتطوير العملية التعليمية وتوفير مخرجات تتالءم مع معايير الجودة واالعتمادية وضرورة  تحول الجامعة من 

هالكية الى مؤسسة إنتاجية وفق معايير الجودة ومؤشراتها وذلك لتحقيق التوازن في وضائقها املتمثلة مؤسسة است

بالتدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع وربط هذه لوظائف بسوق العمل ومتطلباته وحاجاته وحاجات املتعلمين  

مشاكل اإلنتاج في حقل العمل، األمر الذي يحقق لها وممارسة النشاطات اإلنتاجية املناسبة للعملية التعليمية، ومتابعة 

موارد مالية إضافية ويقلل من اعتمادها على التمويل الخارجي ويساعد في الوقت نفسه على تنمية ميول وقدرات 

 املتعلمين ووفق شروط الجودة واالعتمادية التي البد توفرها في كليات التربية البد من وجود مرونة وحرية في األنظمة

واللوائح والقوانين املشجعة على تنمية القدرات املنتجة وتوفير القاعدة الفنية املتطورة من تكنلوجيا وتقنيات ووسائل 

اتصال متطورة واالعتماد على األساليب التقليدية في التطبيق وعدم استخدام األساليب الحديثة في القياس واالفتقار 

 (168ص2007يق مؤشرات الجودة .)إبراهيم : الى املالكات املؤهلة واملدربة على تطب

 

ان  هذا املحور املهم يبرز معوق اثقال كاهل أعضاء هيئة التدريس بتدريس     املحور الرامع أعضاء هيئة التدريس:

ألعداد الكبيرة من الطلبة واالشراف عيهم مع وجود مهام وواجبات كثيرة تتعلق بعملية التدريس واملتابعة وهنالك 

أخرى مثل ضعف االعداد املنهي والعلمي التخصص ي والتربوي  لديهم و قلة املصادر العلمية املتخصصة في معوقات 

املكتبات الجامعية وتعقيد معامالت الترقيات العلمية نتيجة الروتين والبيروقراطية وقلة  مشاركة التدريسين في 

االحتياجات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس مابن  املؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة لتنمية معارفهم العلمية

 املهارات العلمية والتدريسية والتربوية واملعرفية وتنويع مصادر املعرفة بوضع التسهيالت املمكنة لتطوير قدراتهم 

 كذلك ضعف تمكين أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على   ألساليب والطرق   الحديثة في التدريس ووفق معايير الجودة

ومؤشراتها وعدم اعتماد الية إدارية وفق ضوابط وشروط املدة الزمنية املناسبة للترقيات العليمة، وقد أظهرت دراسة 

(   أ ن من  أبرز الصعوبات التي توجه األعضاء قلة املتخصصين لتصميم املوارد   286-266,ص ص.  20199)املدرع، 

مساعدة في عملية التواصل واملتابعة املستمرة عند استخدام موارد التعليمية، وقلة املتخصصين علميا املتواجدين لل

 التعلم املفتوحة، باإلضافة إلى ضغوط العمل األكاديمي أو التكليف اإلداري،

. في هذ املحور تبرز معوقات تواجه كليات التربية  من ابرزها  قبول اعداد كبير من الطلبة  املحور الخامس: شؤن الطلبة

الرغبة في  القسم الذي ين اليه , بل حسب التوزيع املركزي وفرضهم على اقسام الكلية في التخصصات بغض النظر عن 

املختلفة وقسم كبير منهم ذوي معدالت ضعيفة مما يمثلون عبأ كبيرا على التدريسين وانخفاض دافعيتهم الدراسية 



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

63 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

وتعب شديد للتدريس ي اذا كان عنده اكثر من  ( طالب لكل تدريس ي عامل ارهاق  40وكثير ماتكون اعدادهم الكبيرة ) 

قاعة ويدرس اكثر من مادة دراسية , باإلضافة الى ضعف الخدمات التقنية والفنية الالزم توفرها للتدريس لتكون عامل 

جذب وتشويق لدرسه باإلضافة الى املشكالت العدة التي يعاني منها الطلبة انفسهم  وقلة املعالجات والحلول من قبل 

ارة الكلية مما يؤدي الى ضعف الجودة واإلنتاجية وارتفاع تكلفة الطالب بالنسبة للكلية وعدم إيجاد سوقا للعمل امام إد

الخريجين , فضال عن املشكالت األخرى مثل كثرة الغياب والغش والرسوب وانخفاض الدافعية للتعليم واملعرفة وعدم 

ملت ازيدة من الطالب اختالل التوازن بين النمو الكمي ألعداد الطالب قدرة الجامعات العربية على استيعاب األعداد ا

 ( 32, ص 2118مدوخ  : )  امللتحقين بالجامعات, وبين نوعية  وجودة التعليم الجامعي.

: في هذا املحور تبرز معوقات عدة امام كليات التربية وبسبب االعداد الكبيرة من املحور السادس الخدمات الطالبية

املقبولين فيها نالحظ ضعف تقديم اإلمكانيات الالزمة لطلبتها وتوفر الخدمات والبرامج املناسبة لدراسة تلك  الطلبة

االحتياجات وفق احتياجاتهم وضعف دور العملية التربوية   االرشادية املناسبة وخلق ثقافة تربوية ونفسية لدى الطلبة 

دمات الطالبية املقدمة على ان تتضمن معلومات دقيقيه بشأن وتقديم معالجات وافية ملشكالتهم. وكذلك ضعف الخ

)املؤسسة التعليمية، الرسالة، البرامج الدراسية، وانواعها، املقررات، الدرجات العلمية، الشهادات، أسماء اعضاء هيئة 

وقلة توفر السكن املريح  التدريس، وقلة انتماء الطلبة لوحدة التنمية الطالبية )الفنية، العلمية، الثقافية، الرياضية( ,

والخدمات الصحية والفضاءات املريحة في األقسام وغيرها  من مشكالت نالعجز في سّد األنشطة املهّمة، مثل: األنشطة 

املوسيقّية والرياضّية وضعف االهتمام بها، ملا لها من أهمّية كبيرة في تطوير وتنمية املواهب املتعّددة.وضعف التوعية 

شاد النفس ي للطالب ونقص الكفاءات املؤهلة لذلك.قصور في املناهج الدراسية وعدم قدرتها على تلبية الصحّية واإلر 

االحتياجات املتجددة لألفراد والعالم الذي نعيش فيه، وعدم قدرة هذه املناهج على تدريب الطالب على مهارات مهمة في 

على التعبير عن النفس بثقة ودون خوف أو خجل، باإلضافة الحياة، مثل: العمل الجماعي ومهارة حّل املشكالت والقدرة 

عنى بتنمية 
ُ
 عن متطلبات الحياة وعدم صلتها بالواقع. نقص في التطبيقات العملية والتي ت

ً
 كبيرا

ً
إلى بعد هذه املناهج بعدا

 عن مهارات الطالب، فأغلب الحصص الدراسّية تكون داخل الصف املدرس ي وتقوم أغلبها على التلقين والح
ً
فظ بعيدا

التطبيق واملمارسة. ضعف التحفيز والدافعّية املوجود في الطالب للتعليم وحبه. زيادة عدد الطالب في الصف املدرس ي 

عن الحّد املسموح. ضعف مشاركة القطاع الخاّص في تلبية حاجات املدارسة وتقديم املساعدات املختلفة.) السعو : 

 ( 1ص 2016

 

يعد هذا املحور من اهم املحاور الذي نجد فيه  املعوقات واملشكالت الكثيرة و كبيرة    :ج ا كاديميةاملحور السامع : البرام

وهيي مزمنة في كليات التربية ومؤسسات التعليم العالي وهو ضعف البرامج الدراسية بمحتواها واساليبها وطرقها وأدوات 

ر واملعرفة املتقدمة السيما في مجال التخصصات اإلنسانية  , تقويمها وقدمها وتأخرها عن مواكبة  تقنية وتطورات العص

على الرغم من الندوات واملؤتمرات الكثيرة التي عقدت وخرجت بتوصيات هامة ونوعية  فيما يتعلق  بطوير وتجديد  

وسائل الخطط الدراسية  ووضع اهداف تربوية وتعليمية تتناسب مع تطوير قدرات املتعلم  وتحديد مخرجات التعلم و 
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التقويم واملصادر املساندة واالساسية للمقرر الدراس ي . وتوفير عضو هيئة تدريسية لكل مجال من مجاالت التخصص 

 االساسية على االقل، ويمكن اجمال املعوقات في هذا املحور 

 للساعات املخصصة لها. .  1-
ً
 مشكالت الكتاب املنهجي هي: كثرة املادة التعليمية قياسا

 من فهمها واستيعابها.مشكالت 2-
ً
 مجال الطلبة هي: اتجاه الطلبة نحو حفظ املادة بدال

 . مشكالت مجال طرائق التدريس هي: عدم تلخيص النقاط الرئيسية املتعلقة بالدرس على السبورة.3- 

 مشكالت مجال التقنيات والوسائل التعليمية4-

  قلة توفر املصادر واملراجع األساسية للمادة الدراسية 5-

 قلة توفر املختبرات واملشاغل واملرافق الخاصة اللزمة بالعملية التعليمية الفعالة والناجحة   6-

قلة توافر التجهيزات واالدوات والوسائل التعليمية مثل توفير البرمجيات الحديثة الالزمة للتخصص مع الدعم الفني  7-

ء الهيئة التدريسية مع االنترنيت . وقد تبين من خالل وضرورة توفير اجهزة الحاسوب حديثة مع ملحقاتها لكل اعضا

 ( 27,ص 2010بعض الدراسات امليدانية لتقويم األداء لتدريس ي انه ترواح مابين املتوسط واملقبول .)الشوك والعجيل : 

ها في تقويم البحث املحور االتي يعد من أكثر املحاور تأثرا بمعايير الجودة الشاملة ألهميت :املحور الثامن: البحث العلمي

العلمي املقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس، واملعوق الذي يقف في تحقيق ذلك عدم وجود سياسة لتسويق نتائج 

البحوث العلمية ونقص اإلمكانات البحثية )معامل، خامات، أجهزة، وسائل، مراجع وكتب حديثة، عينات.. ( وانشغال 

ضاء التدريس بالتدريس على حساب البحث العلمي، وقلة املردود املادي واملعنوي وإنجاز املهام والتكليفات املتعددة أع

عضو هيئة تدريس إلنجاز البحث وضعف االستفادة من نتاج البحوث في معالجة مشكالت املجتمع والسيما في املجاالت 

موثوق ومعتمد لتقويم األداء اإلنسانية وقلة توفير التسهيالت الالزمة ألجراء البحوث العلمية واعتماد نظام رقابي 

الجامعي وتحقيقه , وضعف رغبة أعضاء هيئة التدريس الدخول في املناقشات والحوار العلمي في الندوات وحلقات 

السمنار ,, ومن املعوقات التي برزت في السنوات األخيرة هو ارتفاع تكليف نشر البحث العلمي من قبل مؤسسات النشر 

ليات ومنها كليات التربية لتفعيل البحث العلمي اإلنتاجي والذي يقدم مردود مادي لصالح الكلية العاملية , قلة طموح الك

والباحث . كذلك ضعف دور الكوادر التدريسية في ترجمة املعارف األجنبية واالستفادة من املعارف املختلفة واملتطورة، 

عدة ...واظهرت عدد من الدراسات ان معيقات البحث قلة تشجيع الجامعة للتدريسين في تأليف الكتب املنهجية واملسا

العلمي عديدة منها مايتعلق بظروف العمل واإلدارة والعوامل املادية واملعنوية وضعف النمو املنهي والنشر والتوزيع 

يسين في باإلضافة الى األجهزة والتسهيالت , كما أظهرت الدراسات ان ان املعوقات اإلدارية تعد األشد وطاءة على التدر 

 (23,ص 2008مجال البحث العلمي . ) الشيرماني :  

: ان ربط اهداف الجامعة ومخرجاتها العلمية بسوق العمل وخدمة  املحور التاسع :  خدمة املجتمع التعليمية والتربوية

االجتماعية وطبيعة املجتمع وتقديم الخدمات الالزمة من املعلومات  واملعارف والخبرات واملهارات   والقيم حسب البيئات 

 على الجامعات بكلياتها التجاوب مع االتجاهات املجتمعية املعاصرة، ويعد 
ً
املشكالت والحاجات املتوفرة لذا اصبح الزاما
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مركزية القرار االداري من اهم العوامل املشتتة للطاقات واالموال باالضافة الى افتقار للعمل الجماعي والعمل املؤسساتي  

يق املتعاون النى االكاديمي العراقي يتميز    بالفردية في العمل خصوصا في البحث العلمي وينعكس تاثير العمل الى روح الفر 

الفردي سلبا على االنتاج املعرفي للجامعات ويناي بها عن اللحاق بالجامعات العاملية والحصول على مستويات مرضية في 

معات هو الركود املزمن والضعف في تأمين حاجات االقتصاد واملجتمع الساللم العاملية للجامعات. التي تمر بها الجا

والتنمية. ولكي تتدارك الجامعات هذا االمر بدأت بانتهاج سياسة خاطئة وغريبة عن وظيفة الجامعة، فبدال من التركيز 

قة اخذت باالهتمام   في على وظيفتها االساسية في نشر وانتاج املعرفة وعالقتها بسوق العمل وتنمية وتطوير هذه العال

زيادة انشاء الجامعات ضعف العالقة بين املنظمات التعليمية واملجتمع املحلي  ضعف عمليات املشاركة في إنجاز 

 2118القرارات وإنعدام املواءمة  واملوا زنة بين مخرجات التعليم الجامعي  واحتياجات خطط التنمية الوطنية.  ) مدوخ  : 

 (  32, ص

من املعوقات الكبيرة التي توجد في السياسة التعليمية هو معوق التقويم واشكاله ودوره في        عاشر: التقويم:املحور ال

الحكم على الكفاءة التعليمية التي اكتسبها  كال من املعلم والطالب والتأكد الكمي والنوعي ألداء املتعلم خالل مرحلته 

واملعارف واملهارات والخبرة الالزمة التي تؤهلهم في مجاالت سوق العمل , ومستواه الدراس ي ومدى امتالكهم املفاهيم 

وتمكن املتعلم من اجتياز اختبارات نظرية وعملية وحسب مجال تخصصه خالل مراحله الدراسية  وتواجه عملية 

ت عدة امام عملية التقويم سواء من املعلم او املتعلم او القائمين واملسؤولين عن العملية اإلدارية من وجود معوقا

التقويم السليمة  منها اتساع الفجوة بين ما تقدمه الجامعة واحتياجات املجتمع الفعلية وقلة وجود حوافز تشجيعية، 

وخدمات اجتماعية لهيئة التدريس تشجعهم على املشاركة في خدمة املجتمع , وتخلف أدوات القياس والتقويم السيما في 

تمد الحفظ والتلقين  بل الزالت متمسكة بالطرق التقليدية في التدريس وعدم تنوع التخصصات اإلنسانية التي تع

)إلى أن أبرز  2006أساليب القويم القائمة على املشاركة والتفاعل مع مؤسسات املجتمع .أشارت دراسة خطاب)

يتم من خالله تقويم أداء املشكالت التي تواجه تقويم تعلم الطلبة في مناهج التعليم العالي تتمثل بعدم وجود نظام 

ا أن تساعد في تحليل وفهم أدائه وتقدير مدى كفاءته العلمية، الطالب والحصول على حقائق وبيانات محددة من شأ

لذا أوصت الدراسة بوضع نموذج تقويم يعتمد على التقويم اليومي أو األسبوعي ألداء الطلبة لتوضيح الجهد الذي 

(  إلى مجموعة من االنتقادات التي 2009. زيادة على ما سبق أشارت دراسة الدهشان )يبذلونه طيلة الفصل الدراس ي 

وجهدت للتقويم التقليدي لتعلم الطلبة في مناهج الت عليم العالي الحالية، ومن أبرزها أنه يقدم ص ورة ضيقة وسريعة 

ية، و يقدم املعلومات عن تقدم الطلبة في عن تعلم الطلبة، فهوال يبين ما يستطيع أن ي قوم به الطلبة في الحياة العمل

شكل درجات، و يقت صر علدى مقارنه الطالب بغيره من الطلبة ، كما يفتقر هذا التقويم إلى الدقة و املوضوعية، و يركز 

 ما يهتم بقياس الجوانب املهارية و 
ً
بشكل عام على قياس قدرة الطلبة على التذكر و استرجاع املعلومات ونادرا

نية، و املستويات العليا للتعلم كالتفكير والتحليل والتقويم وحل املشكالت األمر الذي يعرقل تطوير العملية الوجدا

 (92ص 2009التعليمية وتحسين جودتها . )الدهشان :

يواجه هذا املحور معوقات عدة  في كليات التربية التي تهدف الى اعداد الطالب  : الحادي عشر: ا خالقيات الجامعية

عداد تربويا ومهنيا ونفسيا سليما وفاعال في املجتمع  السيما في تحقيق معايير ومؤشرات الجودة واالعتمادية الن هذا ا
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املحور يتضمن منظومة السلوكيات اإلنسانية األخالقية والقيمية التي تحتاج الى بيئة اجتماعية وتربوية تتحلى بمنظومة 

معي وكون الطالب املتخرج البد ان يكتسب في شخصيته هذه املنظومة ليكون أخالقية وقيمية معيارية  في الوسط الجا

قدوة مع طلبته . فكل ما يتعرض له من سلوك ان كان سلبيا ام إيجابيا سيترك اثره في شخصه من قبل مدرسيه والعاملين 

الى صورة مثلى للجامعة في احترام في مؤسسته التعليمية من الكوادر التدريسية واإلدارية والفنية واقرانه. ويتطلع الطالب 

القيم السماوية واملثل العليا لإلنسان.. ولكن املالحظ ان هنالك قصورا تربويا في ممارسة كثير من القيم واالخالقيات 

بسبب عوامل ومؤثرات داخل الجامعة تنبع من وسطها وقسما يأتي من خرجها ومن املجتمع املحيط بالجامعة الذي اخذ 

حديات أخالقية وقيمية كبيرة ابرزها التعصب والعنف وعدم التسامح وضعف الحوار واملسؤولية واملواطنة يتعرض الى ت

وعدم احترام او تقبل االخر املختلف  , والغش وعد النزاهة والفساد وعدم احترام اخالقيات وقيم املجتمع واملؤسسة 

عليها األديان والحضارات والثقافات املختلفة  فاملؤسسة  التعليمية وكثير من القيم ا ألخالقية واإلنسانية التي اكدت

التعليمية بحاجة الى تنمية وعي أخالقي وقيمي سلوكي  لدى املعلم واملتعه تالحظ فى اآلونة )السنوات( األخيرة نوع ما من 

تطالعنا الصحف الخلل األخالق لدى البعض ، وقديما لم نكن نسمع عن انحرافات كما يحدث فى السنوات األخيرة حيث 

والرقابة األدارية بقضايا تمس األخالق الجامعية وان كان هذا األمر لم يرقى الى حد الظاهرة اال أنه يمثل مشكلة أو قضية 

 2008تحتاج البحث والدراسة فى هذا الخلل بهدف اصالحه من خالل تقويم مسيرة مهنة التعليم الجامعى . ) الدليمي : 

 (   26,ص  

 الخالصة

 عرض مؤشرات الجودة ومتطلباتها في كلية التربية وتشخيص املعوقات التي تواجه تطبيقها نستخلص االتي :  بعد

ان هنالك عالقة متكاملة بين معايير ومؤشرات الجودة واالعتمادية وانهما فلسفة قائمة بذاتها تتضمن -1

يم النشاط املؤسس ي العلمدي مفاهيم ومؤشرات ومعايير ومستويات وبرامج معدة للتطبيق تنطلق من تقو 

واملوجده نحدو النهدوض واالرتقداء بمسدتوى مؤسسدات التعلديم والبرامج الدراسية وهو أداة فعالة ومدؤثرة لضدمان 

جدودة العمليدة التعليميدة ومخرجاتهدا وتطويرهددا , وهو بيان باملستوى املتوقع الذي وضعته هيئدة مسدئولة أو 

 منشدود مدن الجدودةلوضع معايير دقيقة معتدرف بهدا بشدأن در 
ً
جدة أوهدف معين يراد الوصول إليه ويحقدق قددرا

وعملية لالعتماد األكاديمي في تصميم املناهج التدريس ي ووسائل تحسين الظروف املادية والعلمية االجتماعية 

دمة املجتمع. وكذلك تطوير والبحثية لألستاذ الجامعي. والبحث في تطوير العالقة وتفعيلها بين الجامعات وخ

أساليب التدريس وتمتين عالقتها بالتكنولوجيا.  والبحث في ايجاد بدائل متعددة لصناعة مداخيل الجامعات.  

 البد ان تكون متضمنة في اهداف فلسفة االعتماد األكاديمي ومؤسساته ومجاالته ونظمه . 

ي العراق تبذل الجهود الكبيرة لتحقيق مؤشرات نظام ان املسؤولين والقائمين على نظام التعليم العالي ف -2

الجودة من خالل تشكيل اللجان والهيئات واقسام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وكلياته كافة 

وكليات التربية لكن هذه تبقى حبرا على ورق اذا لم يكن هنالك اردات واعية وحريصة على معالجة املشكالت 

اعد على تطبيق معايير الجودة واالعتمادية والوقوف على الصعوبات وتحديدها ومعالجتها واملعوقات التي تس

والسيما في كليات التربية ذات الدور الكبير واملهم في اعداد وتخريج املتعلمين الطلبة بكفايات تربوية وعلمية 



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

67 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

اجات سوق العمل املتطور ومهنية وثقافية ومزويدين بمهارات وقدرات تلبي حاجات املجتممع من الخدمات وح

 واملنفتح على تطورات العصر املتقدمة  ومتغيراته املتسارعة واالستجابة له . 

هنالك معوقات كبيرة تواجه تحقيق تطبيق مؤشرات الجودة واالعتمادية في كليات التربية وتمثل تحديا كبيرا  -3

خالل قراءة العديد من الدراسات العراقية  مما يترك اثرا سلبيا على اركان وعناصر العملية التعليمية. ومن

والعربية في هذا املجال  ) التي تضمنت الدراسات النظرية وامليدانية (  والسيما التي تناولت معوقات تطيق 

معايير ومؤشرات الجودة واالعتمادية في الجامعات والسيما كلية التربية وما اكدته االدبيات التربوية من قبل 

كرين واملهتمين العراقيين والعرب بشان فلسفة ومفاهيم وبرامج الجودة واالعتمادية  وإمكانية  الباحثين واملف

ومستوى تطبيقها في األنظمة التعليمية لجميع محاورها وبرامجها  اتضح تشابه املعوقات ومجاالتها واملتمثلة 

أدائهم  التدريس والتربوي  بمحور أعضاء هيئة التدريس واملشكالت الكبيرة التي تواجههم لتحسين مستوى 

 واالرشادي  في صوء مؤشرات الجودة  الشاملة واالعتمادية .

 :الخاتمة

نختم بحثنا بالشكر والحمدهلل تعالى الذي منحنا القدرة والتحمل النجاز البحث من خالل انجاز هدفه في الكشف 

زمة لتحقيقها وقد تم ايجاد الكثير من عن معوقات تطبيق مؤشرات الجودة الشاملة واالعتمادية واملتطلبات الال 

املعوقات وفي كل محور تم تناولها بشكل تفصلي ومرتب بشكل تفصيلي لنضع نتائج هذا البحث امام انظار 

املختصين من باحثين وتربوين ورؤساء اقسام وعمداء كليات التربية بوضع سياسات وقوانين واجراءت عملية في 

تطبيقة في أي محور كان وا. عطاء االهمية البالغة في تنفيذ املتطلبات الالزمة  معالجة اوجه الخلل والقصور في 

 للمحاور االحدى عشر التي مؤشرات الجودة واالعتمادي. 

 

 املراجع 

 دار الفكر.  2( : منظومة تكوين املعلم في ضؤ معايير الجودة الشاملة ط 2007إبراهيم ,محمدعبد الرزاق ,)-1

(  :  إدارة الجودة الشاملة في التعليم ,  بغداد , العراق , دار املعارف للتوزيع  2011محمد ,)    التميمي, عواد جاسم-2

 والنشر. 

, 8( :إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي واملكتبات ومراكز املعلومات ط 2004التوتري , محمد عوض , )  -3

 دار املسرة , عمان 

(مدى مناسبة وتوافر بعض معايير االعتماد األكاديمي وضمان الجودة في   2009بن علة :  ) الثقفي , احمد بن سالم-4
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 سعودية. مكة املكرمة   دكتوراه. املناهج وطرق تدريس الرياضيات. جامعة أم القرى. كلية التربية. ال

( : انموذج تدريبي مقترح لتطوير أداء املوارد البشرية في الجامعة في الجامعة املستنصرية  2014الجبوري , فراس وليد ) -5

 في ضؤ معايير إدارة الجودة الشاملة , ماجستير غير منشورة , كلية التربية الجامعة املستنصرية

جيد: ؛ضمان ضمان جودة واعتماد البرامج االكاديمية في املؤسسات التعليمية. سوسن شاكر م 2010الجلبي,: ) )6-

 www.higher-edu.gov.lb/Workshops/Conf...4.../Sawsan_Majid.pd،4مجلة إتحاد الجامعات العربية. ع. 

 للطباعة ،القاهرة،،دار مصر 1(  , الطرق الخاصة لتدريس اللغة العربية والدين،ط 2011الحريري, حسن واخرون:   )  -7
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 حوكمة الجامعات بين السبل و التحديات

 3شيخ جميلةد.                        2 بن دهينة مريم د.                          1د.آسية براهيمي 

 gmail.com@bra.assiaإلدارة األعمال تلمسان، الجزائر، املدرسة العليا  ،LARMHO، م بر أستاذة محاضرة "ب"1

 yahoo.fr17Meryemben@، الجزائر، ،جامعةتلمسانMIFMA  م بر النقود و املؤسسات املالية في املغرب العربي، أستاذة مؤقتة2

 ، الجزائر،جامعةتلمسانMECA ،djamila.kadri.chikh@gmail.com  جتماعيتسييراملؤسساتوالرأسما :م برأستاذة محاضرة "أ" ، 3

 امللخص 

إلى موضوع الحوكمة والتي القت اهتماما كبيرا في الدول املتقدمة،إال أن درجة هذا االهتمام البحثية نتطرق من خالل هذه الورقة 

نظرا ملا عانته  ،يجابية نحو محاولة تطبيق الحوكمة وإرساء مبادئهااختلفت من دولة الى أخرى ،كما أن الدول الناشئة قد اتخذت خطوات ا

انتقل مفهوم حوكمة الشركات الى الجامعات،وظهر مفهوم حوكمة جراء األزمات املالية التي استوجبت تفعيل الحوكمة داخل شركاتها،وبذلك 

م في التنمية من مختلف جوانبها االجتماعية و االقتصادية واإلدارية الجامعات في اآلونة األخيرة نظرا ملا تسهم به الجامعات في معظم دول العال

ى والسياسية و الصحية وغيرها،وهي جزء مهم وحيوي من املجتمع العام ،كما أن لها عالقاتها التبادلية مع هذا املجتمع،ويجتهد القائمون عل

 جامعة. الجامعات في صياغة رسالة الجامعة،التي تحدد الحقا األهداف العليا لل

 الحوكمة ،التعليم العالي ،حوكمة الجامعاتالكلمات املفتاحية:

 

Abstract : 

We address through this research paper to the issue of governance, which received considerable attention in developed 

countries, But the degree of this interest varied from one country to another, The emerging countries have taken positive 

steps towards trying to apply governance and establish its principles,Suffered due to the result of the financial crises that 

necessitated the activation of governance within their companies, Thus, the concept of corporate governance moved to 

universities, and the back of the concept of university governance in recent times due to the contribution of the universities 

in most countries of the world in the development of various aspects of social, economic, administrative, political and health 

and others, It is an important and vital part of the general community ,They also have reciprocal relations with this 

community, University leaders are working hard to draft the University's mission , Which later determine the university's 

higher goals 

Keywords: Governance, higher education, university governance 
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 مقدمة

 لتحقیق الدول  تهتم به أن یجب ما أهم من خاصة بصفة العالي التعلیم ومؤسسات عامة بصفة التعلیم مؤسسات تعتبر

برامجها  تطویر و فيها التدریس وكفاءة هیئة مخرجاتها جودة و إدارتها أداء مستوى  تحسين خالل من ذلك و إلیه تصبو ما

 الدولة تمد من هي األخيرة هده أن إلى العالي مؤسسات التعلیم أهمیة تعود و ك،لذل مالئم قانوني إطار توفير و التعلیمیة

 الرقي، وحتى و التطور  و املستدامة و الشاملة التنمیة تحقیق خاللها یمكن من التي املؤهلة البشریة باملوارد املجتمع و

 مختلف في هي الحوكمة فيها یتحقق أن یجب ما أولى من فإن بها، املنوط بدورها القیام من املؤسسات هذه تتمكن

 تطبيق في السباقة تكون  أن يجب والحساسة، الرئيسة املؤسسات من تعد الجامعات أن هیاكلها، وبما و مستویاتها

 صالحة، أجيال وتنشئة املجتمع، لخدمة عالية كفاءة ذو طلبة وتخريج والتنمية للبناء ألنها وجدت الحوكمة؛ متطلبات

 مع املجتمع. التبادلية اتهاعالق لها فالجامعات

 إشكالية البحث  

إن حوكمة الجامعات مفهوم حديث ظهر في أعقاب األزمات التي تعاني منها الجامعات وإيجاد الطرق السليمة لحل هذه 

األزمات ،ونتيجة التطور السريع الذي يشهده العالم في البحث العلمي ومحاولة الجامعات تقليل الفجوات العلمية بين 

دول املتقدمة و الدول النامية ،باإلضافة إلى املسؤولية التي توضع على عاتق الجامعات من أجل تخريج أفواج قادرة على ال

مواكبة التطور العلمي الحديث وحل األزمات بين كل من املجتمع و الجامعات،يمكن القول أن مشكلة البحث تتجلى في 

 الجامعية؟ املؤسسات في الحوكمة تطبيق قاتسبل ومعو  هي مااإلجابة على السؤال التالي : 

 أهمية وأهداف البحث

 بتعريفها وذلك بشكل خاص، الجامعات حوكمة عام و بشكل الحوكمة ملفهوم الفكري  التأطير إلى البحث يهدف

 العالي مالتعلي على الطلب أن حيث أهمية يزداد املوضوع هذا األداء. ولعل تحسين في ودورها ونماذجها واستعراض أهميتها

أكثر  لتكون  جديدة ضغوط تواجه العامة، األموال من كمستفيدين العالي التعليم مؤسسات أن مستمر، كما ازدياد في

 وضع على العامة الشفافية واملساءلة من مزيد نحو التوجه يحتم مما العمل، وسوق  املجتمع ملتطلبات واستجابة فاعلية

 .فعالة بطريقة أنظمة التعليم إدارة تتم أن وضمان .االستقاللية من مزيد نحو للتحرك مواز

 منهج وهيكل البحث 
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من   وذلك والدراسات، من األبحاث النوع لهذا األنسب باعتباره التحليلي الوصفي املنهج على البحث هذا إلنجاز  اعتمدنا

  موضوع الدراسة تناولت التي املتخصصة باألدبيات خالل االستعانة

 :اإلشكالية  قمنا بتقسيم البحث إلى املحاور التالية ومن أجل اإلجابة على

 حوكمة املؤسسات 

 حوكمة الجامعات وسبل تطبيقها 

 نماذج حوكمة الجامعات 

 تحديات ومعوقات تطبيق حوكمة الجامعات 

 أو  : حوكمة املؤسسات 

 مفهوم حوكمة املؤسات -1

تعود إلى علم إدارة األعمال ،حيث يرجع أول باللغة االنجليزبة  "Governance"تشير الدراسات إلى أن أصول مفهوم

 The Nature of the معنوان  1937في مقال له سنة  Ronald Coase استخدام لهذا املصطلح إلى االقتصادي األمريكي

firme "مفهوم الحكم حسب هذا الباحث إلى السياسات املعتمدة من طرف املؤسسة ومختلف األجهزة  يشير ،حيث

 ول إلى تنسيق فعال يهدف إلى تنمية املؤسسة وتطويرها وذلك بإعادة تنظيم وتسيير املؤسسات .املكونة لها للوص

وهو ماساهم في ظهور مفهوم حكم املؤسسة أو حوكمة الشركات الذي تم تطويره في الواليات املتحدة األمريكية من خالل 

مصالح أصحاب الشركة ،املساهمين ،العمالء ،و العمل على ايجاد تقنيات جديدة للتسيير يتم من خاللها التوفيق بين 

  (46، ص 2017)عرابة و بن عيس ى،   املحيط الخارجي عموما 

 : حوكمة     املؤسسات 1992عام Cadbury reportكادبوري  بتقرير الشهير تقريره في كادبوري أدريان سير وصف

َداُر  الذي النظام"
ُ
ُب  و ت

َ
راق

ُ
مجالس االدراة مسؤولة عن حوكمة شركاتها وأن  أن على التقرير هذا في أكد و "... الشركات به ت

دور املساهمين في الحوكمة هو انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة و املراجعين للتأكد من أن هناك هيكل حوكمة مالئم وفي 

 و ، األهداف ههذ تحقق التي القيادات توفير ، للشركة مكانه ، وأن مسؤولية املجلس تتضمن وضع األهداف اإلستراتيجية

 اإلدارة مجلس التزام ضرورة على تقريره في أكد كما ، واليتهم و فترة للمساهمين خالل التقارير رفع و العمل مراقبة كذا

 ( 205)أمين و فداوي، ص  العامة  الجمعية أعضاء ملصلحة املساهمين عمله و القوانين و باللوائح
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 منظمات توجيه بواسطته يتم نظام هي" حوكمة املؤسسات بأنها  :ية والتنم االقتصادي التعاون  كما  عّرفت منظمة

 مجلس مثل الشركة في املشاركين بين واملسؤوليات الواجبات توزيع وإطار هيكل حيث تحدد عليها، والرقابة األعمال

  "الشركة شؤونب املتعلقة القرارات التخاذ واألحكام القواعد وتضع املصالح، من أصحاب وغيرهم واملديرين اإلدارة

 لإلجابة عن يسعى الذي واألمثل الفعال االقتصادي السير مرادف الراشد على أنها "الحكم عبر الدولي البنك تعريف

 علوية من بطريقة املسيرة الهيكلية اإلصالحات في تشكك التي والشركات للدول  واملوجهة الخاصة االنتقادات مختلف

 (07، ص  2012لقرش ي،)برقعان و ا    ."األسفل إلى األعلى

 وحوكمة الدول  حوكمة بين تناظر وجود مشتق من الشركات حوكمة مصطلح أنBraendle, and Kostyuk , 2007 ويرى 

 الدول  كحوكمة العاملي في االقتصاد مهمة اآلن تعد للشركات فالحوكمة .الشركات

 مع الشركات حوكمة تتعامل نظورالضيقامل فمن الشركات، لحوكمة واسع ومفهوم ضيق مفهوم هناك أن يرى  من وهناك

 استثماراتهم . مقابل عائد على حصولهم وتأكيد لتأمين أنفسهم، للشركة األموال مقدمو يستخدمها التي الطرق 

 اإلدارة مجلس ولقيام الداخل، من الشركة إلدارة تستخدم التي اللعبة قواعد وهناك من يعرفها على أنها "مجموع

ظم وجود أي النظام، تعني الحوكمة فإن أخر، وبمعنى ،" للمساهمين املالية والحقوق  املصالح ةلحماي عليها  باإلشراف
ُ
 ن

وتحديد  البعيد املدى على املؤسسة تقوية مقومات تشمل كما األداء، في تؤثر التي األساسية األطراف بين تحكم العالقات

 (3، ص 2012)دهیمي و بروش،  واملسؤولية"' املسؤول

طلق املؤسسات حوكمة زائرالج في أما
ُ
في  للمؤسسة الراشد الحكم ميثاق عرفه وقد الراشد الحكم مصطلح عليها أ

 من الشفافية املزيد إدخال أجل من للمؤسسة والتطوعية اإلرادية العملية تلك يعتبر " 2009 مارس في الصادر الجزائر

 آن في الكفيلة التدابير من ومجموعة فلسفة تسييرية عن عبارة"على أنها  عرفها ومراقبتها"،وكذلك تسييرها في والصرامة

 وتقاسم املؤسسة في الفاعلة وواجبات األطراف حقوق  تعريف بواسطة املؤسسة وتنافسية استدامة لضمان واحد

 (6، ص2018)حسين و بلبالي، ، ذلك  علي املترتبة واملسؤوليات الصالحيات

 املؤسسات: حوكمة خصائص -2

 (10، ص2011)ناصر الدين، ما يلي:  منها الخصائص من عةمجمو  املؤسسات لحوكمة

 التي  والقرارات واألنشطة العمليات كل في األخالقي السلوك إتباع على املؤسسة تحرص أن وهو :ا نضباط

 تتخذها

 املؤسسة في يحدث ما لكل حقيقية صورة بتقديم واملشاركة واإلفصاح والوضوح املصداقية :الشفافية. 



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

74 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

  خالل من ذلك ويتحقق التنفيذ عن الرقابة استقاللية وكذا واإلدارة امللكية بين الفصليقصد بها :ا ستقاللية: 

¯  

o العليا اإلدارة عن مستقل اإلدارة مجلس رئيس وجود. 

o التنفيذي اإلدارة مجلس عن مستقل إشرافي إدارة مجلس جود. 

o مستقل إدارة مجلس عضو يرأسها مراجعة لجنة وجود. 

 املساهمين أمام عمله عن للمساءلة ُمعرض املؤسسة في مسؤول كل أن أي :املساءلة. 

 اللوائح  تتضمنها والتي بالشركة املهتمة األطراف جميع لحقوق  الشركة إدراك من املسؤولية هذه تتبع :املسؤولية

 .التنظيمية والقوانين

 األقلية مساهمي وخاصة بالتساوي  األطراف مختلف ٌيعامل أن أي :العدالة 

  عمال، الداخلي مجتمعها اتجاه االجتماعية مسؤوليتها املؤسسة تتحمل أن وهي :ا جتماعية ليةاملسؤو( 

 .املحلية...( جماعات جمعيات، الخارجي )زبائن، مجتمعها ...( ،واتجاه مسيرون،مساهمون 

 ثانيا :حوكمة الجامعات وسبل تطبيقها

 مفهوم حوكمة الجامعات وأسباب ظهورها: -1

املقترحة  والحلول  الجامعة مؤسسة بها تمر التي الحقيقية األزمة عن ليعبر األخيرة اآلونة في جامعاتال حوكمة مفهوم ظهر

 التدريس، هيئة وأعضاء الطالب فوق  التنفيذية السلطة وضعتها إدارات جامعية هناك أن في تتمثل التي األزمة تلك لها،

 حق )التدريس هيئة أعضاء الطالب،( منهم ألي يكون  أن دون  هؤالء، بشؤون اتخاذ القرارات املتعلقة لتكون مهمتها

 أن فيها األكاديمية املفترض املؤسسة بوصفها الجامعة تطور  يضعف ما وهو .عليها االعتراض القرارات أو مناقشة هذه

  والعلمية والعرفية الثقافية التوجهات صياغة تعيد
ً
 سسةأطراف املؤ  من واحد طرف يد القرار في لوضع للمجتمع نظرا

 دون  بتنفيذها القرارات وامللتزم لهذه املتلقي في وضع التدريس هيئة وأعضاء الطالب من األطراف باقي ووضع الجامعية،

 (11، ص  2012)برقعان و القرش ي، مناقشة

في دراسة للباحثين أحمد محمد أحمد برقعان وعبد هللا علي القرش ي أن أسباب االهتمام بالحوكمة على مستوى قطاع 

 (47، ص 2017)عرابة و بن عيس ى،  عليم العالي خاصة في الدول العربية يعود الى الت
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 النمو زيادة الضغوط على مؤسسات التعليم العالي مع تنامي الطلب االجتماعي على التعليم العالي املرتبط بزيادة

 .املحدودة ابيةاالستيع للطاقة املتقدمين نتيجة لجميع الطلب تلبية إمكانية عدم مع وخاصة السكاني،

  أو الخاصة  الحكومية سواءً  املختلفة التعليمية املؤسسات من قدمت التعليم من جديدة أنواع ظهور 

  بعد عن والتعليم املفتوح كالتعليم للتعليم جديدة أنماط ظهور 

 العالي للتعليم الدولي تزايد الطابع. 

 خالل من البحث واالبتكار في ر ا كبي إسهاما تاملؤسسا تبذل :املعرفة إنتاج من واالستفادة واالبتكار البحث 

 التعليمية مهمتهم املهرة العاملين طريق تدريب وعن والتكنولوجي العلمي البحث خالل من الجديدة املعرفة خلق

 مجال تتقدم فدي ولم التعليم، نحو موجهة جامعات العربية الجامعات ال تزال :الدراسات العليا حجم ضآلة 

  .ر الدراسات العلياتطوي نحو التحول 

 واألكاديمية اإلدارية األمور  القرار في صنع آليات أهمية زيادة 

 - العلمي البحث فرص وقلة البحثية البنى ضعف 

 والخاص العام القطاع لدى مؤسسات العلمي البحث ضعف ثقافة 

 وقضايا تماعيةواالج االقتصادية التنمية وخطط الجامعات في البحثية الجارية املشاريع بين الصلة ضعف 

 القطاعات

 التقليدية إلى اإلدارية النماذج من الدولي، املستوى  على الجامعات أغلب في املوجودة اإلدارية النماذج انتقال 

 العشرين القرن  من الثاني النصف منذ حداثة إدارية أكثر نماذج

  وهناك
ً
 تخضع حيث التعليم بترتيبات تمويل قيتعل فيما العالي التعليم مؤسسات في الواضحة االتجاهات من عدد أيضا

 .العام على التمويل اعتمادها من إيراداتها والحد لتنويع لضغوط املؤسسات تلك

  جديد مفهوم وهو(الجامعات حوكمة مفهوم ويتصدى
ً
 في األولى التصنيف طرق  من كواحد 1983 عام طوره كالرك نسبيا

 ورصد مؤسساتها إدارة وأسلوب وتنفيذها، أهدافها بتحقيق اليالع وأنظمة التعليم الجامعات قيام لكيفية العالم("

 انجازاتها

    Marginson & Considineاألسترالية يرى الكاتبان  CANBERRAلجامعة  للحوكمة للمعهد الوطني دراسة منشورة وفي

صناعة القرار أن الحوكمة بالجامعة تتعلق "بمنظومة معنية بتحديد القيم داخل الجامعة ،فيما يتعلق بأنظمة 
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،تخصيص املوارد ،املهام واألهداف ،نماذج أنماط السلطة وتسلسلها الهرمي ،والعالقة بين الجامعة وباقي املؤسسات 

 األكاديمية املختلفة،بالهيئات الوصية باملجتمع وسوق العمل."

 في تنفيذ أهدافها ادارة مؤسساتها بأنها" كيفية قيام الجامعات وأنظمة التعليم العالي بتحديد و  A.Jaramillo وقد عرفتها

  انجازاتها ومدى تحقيق أهدافها"  ورصد للطالب والبرامج األكاديمية البشرية املوارد املالية، املادية، الجوانب

طط بإتباع أدائها وتحسين الجودة، من عال بمستوى  أهدافها تحقيق على الجامعات وهناك من عرفها على أنها:" قدرة
ُ
 خ

 ".الرشيدة اإلدارة خالل من مناسبة ساليبوأ ¯ فاعلة،

 والعام، الخاص :الحوكمة من واسعين نموذجين ضمن عموما تندرج الجامعة حوكمة ( أن 2013باكنر، ووضح)

 املساءلة ومستويات منخفض الذاتي الحكم ولكن املعالم، واضحة رسمية مهام عادة تملك فالجامعات الحكومية

 واضحا تحديدا تملك ال فإنها الخاص للنموذج وفقا تعمل التي العامة املؤسسات وتلك الخاصة الجامعات أما متدنية،

 (3، ص 2016)علي و النوري،  .واملساءلة الحكم الذاتي من عالية مستويات لديها أن إال للمهام

 أهداف وأمعاد حوكمة الجامعات: -2

 أهداف حوكمة الجامعات  -أ

 :(6، ص2018)حسين و بلبالي، ، يلي فيما الجامعات، لحوكمة األهداف (أهم 2015ومحمد،2012 مرزوق، لخص) 

 فاعلية تعزيز على يساعد مما للعمل، صالحه بيئة تكوين خالل من والخارجية الداخلية الجامعات كفاءة زيادة 

 .الجامعات

 ابه يسترشد التي والقواعد القوانين وضع خالل من األطراف املعنية لجميع الديمقراطية والعدالة ضمان 

 .اإلدارية األعمال تولي في ومسؤولي الجامعات قيادات

 صنع  عمليات في والطالب والقيادات، واإلداريين، األكاديميين األعضاء األطراف من جميع مشاركة تعزيز

 القرارات.

 الجامعات في العاملين بين واملساواة العدالة بتحقيق الجامعة في الفئات جميع أداء رفع. 

 الجامعات وجود من األطراف املستفيدة لجميع واملساءلة ةاملحاسبي حق توفير. 

 ن بالوضوح، تتسم وأطر آليات، وفق العمل
ّ
 على ومساعدتهم كامل، بشكل أعمالهم ممارسة من العاملين وتمك

فافية لتحقيق الجامعات؛ وخارج داخل األنشطة جميع في الفاعلة العطاء،واملشاركة
ّ
 .الش
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 أمعاد حوكمة الجامعات : -ب

 (424، ص 2018)الكسر،  يلي:  فيما ( 2008موس ى، أبو ذكرها) كما األبعاد هذه عن التعبير نيمك 

 ذات األطراف التنفيذية، اإلدارة أداء على اإلدارة اإلشرافي ملجلس الدور  وتفعيل بتدعيم ويتعلق :البعد اإلشرافي 

 املساهمين. أقلية ومن بينهم املصلحة

 الخارجي أو الداخلي املستوى  على سواء الرقابة فعيلوت بتدعيم ويتعلق :الرقابي البعد  

 ونشر وأمانة و نزاهة أخالقية، قواعد من تشمله بما الرقابية البيئة وتحسين بخلق ويتعلق : األخالقي البعد 

 اإلدارات  على مستوى كل  الحوكمة ثقافة

  إلى والتطلع االستراتيجي، لتفكيرا على والتشجيع استراتيجيات األعمال بصياغة ويتعلق :ا ستراتيجي البعد 

 على املستقبل
ً
 البيئة دراسة عوامل وكذلك والحاضر، املاض ي أدائها عن كافية ومعلومات دراسة متأنية استنادا

  وتقدير تأثيراتها املختلفة الخارجية
ً
 التأثير تبادل ومدى الداخلية البيئة عوامل عن كافية معلومات على استنادا

 بينها فيما

 وأداء الجامعات أنشطة عن باإلفصاح ويتعلق : لةاملساء 

 قرارات كافة لترشيد الالزمة املعلومات عن فقط ليس والشفافية، باإلفصاح ويتعلق :والشفافية اإلفصاح 

 على املؤشرات الدالة عن العامة التقارير ضمن اإلفصاح ليشمل املفهوم يتسع املصلحة بل األطراف ذات

 االلتزام بمبادئ الحوكمة

 سبل ومراحل تطبيق الحوكمة في الجامعات: -3

)الدهدار، بن كحلة ، و  ( 13)هي  مجموعة من السبل لتطبيق الحوكمة وهي: سبل تطبيق حوكمة الجامعات: -أ

 (68، ص  2017الفرا،

  مجموعات الضغط :املقصود بهذا املصطلح التقاء مجموعة من األفراد تجمعهم مطالب مشتركة للعمل على

 لبتحقيق هذه املطا

  الحمالت الطالبية:ويقصد بها إحداث تغيير يستجيب ملطالب أصحاب املصلحة)الطلبة(باالعتماد على التعبئة

والضغط والحمالت بوجه عام تحتاج إلى وضوح عدد من املبادئ لدى القائمين عليها لضمان درجة جيدة من 

 داف الحملة و يمكننا تلخيصها في األتي :النجاح هذه املبادئ هي في حقيقتها منهج للبدء واالستمرار وتحقيق أه
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o تحديد واختيار القضية 

o فهم وتحليل البيئة واألطراف املعنية 

o اعداد خطة للعمل وتنفيذها 

o متابعة العمل وتقييمه باستمرار 

 ومراحل تطبيق الحوكمة في الجامعات: -ب

 (16، ص2011)ناصر الدين، :أكد عدد من الباحثين االقتصاديين على أن هناك خمس مراحل لتطبيق الحوكمة وهي

  املرحلة األولى :التعريف بالحوكمة وتكوين رأي عام مؤيد لها 

و  األبعاد وتحديد الحوكمة وجوانبها ، معالم توضيح هذه املرحلة في يتم وهي أهم املراحل وأخطرها على اإلطالق إذ

ن الحوكمة كثقافة وكسلوك والتزام ،وبين مناهجها وأدواتها ورسائلها و التفرقة مابي بها وتوضيح املفاهيم الخاصة

 الحوكمة كأساس املعامالت النزيهة

 املرحلة الثانية :بناء البنية األساسية للحوكمة 

تحتاج الحوكمة الى بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب حركتها ومقتدرة على التفاعل مع متغيراتها ومستجداتها ،وهي 

عد البنية األساسية الزمة تماما لتأسيس الحوكمة ،وتحقيق التفاهم والتعايش الفعال بنية مركبة متشبعة وممتدة ،إذ ت

بين األطراف املختلفة .فالبنية األساسية عنصر مهم وملزم من أجل تأسيس الحوكمة التي تنقسم الى قسمين هما :بنية 

اإلشراف على تطبيقها على  أساسية فوقية للحوكمة وتشمل الكيان املؤسس ي التنظيمي )مجالس الحوكمة( وجهات

 مستوى الجامعة،وبنية أساسية تحتية للحوكمة وتشمل األساس القاعدي واألخالقي القيمي

 املرحلة الثالثة:وضع برنامج معياري للحوكمة وتحديد توقيتاته القياسية 

لطاعة واالتباع و االلتزام يحتاج تطبيق الحوكمة إلى برنامج زمني محددا األعمال و املهمات والواجبات ،ومن خالل نظم ا

 تتحقق جميع األهداف املتوقعة واملنشودة.

 املرحلة الرامعة:تنفيذ الحوكمة وتطبيقها 

هي املرحلة التي تبدأ فيها االختبارات الحقيقية ،وقياس مدى استعداد ورغبة كافة األطراف إلى تطبيق الحوكمة 

 اكمة وضوابط متحكمة،فالحوكمة كما فيها من حريات تمارس فيها أيضا قيود ح

 املرحلة الخامسة :متامعة الحوكمة وتطويرها 
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تضمن هذه املرحلة وتؤكد حسن تنفيذ جميع املراحل السابقة،إذ تعد الرقابة واملتابعة األداة الرئيسية التي تستخدمها 

 يتان هما:الجامعة من أجل حسن تنفيذ الحوكمة ،وهي رقابة ذات طبيعة اشتقاقية تكاملية لها وظيفتان رئيس

 وظيفة عالجية ملعالجة أي خطأ أو قصور يحدث -

وظيفة وقائية ابتكاريه قائمة على األدوات و الوسائل التي تزيد من فاعلية الحوكمة ،وبالتالي فان وضع وحدة  -

تنظيمية وادارية أو مراقب للحوكمة داخل الهيكل اإلداري و البنيان التنظيمي للجامعة سوف يساعد على 

 ظيفة الرقابة في الحوكمة.حسن أداء و 

 ثالثا : نماذج حوكمة الجامعات

 أي في املوحدة النظرية األطر يخلق األول  .أساسيين اتجاهين وجود إلى يشير العالي التعليم في الحوكمة نماذج عن البحث

 Clark, and Merrien and منهم الباحثين من العديد اليه ذهب ما وهذا . العالي التعليم نظم من املختلفة األنواع من نوع

de Boer, Enders anSchimank .من بكلنوع الخاصة الخصائص ضوء في مختلفة أنماط إيجاد إلى يذهب الثاني االتجاه 

 ومع.املؤسسات على متساو تأثير يكونلها أن املختلفة العوامل من ملجموعة يمكن العملي، الواقع وفي .العالي التعليم نظم

( بدراسة نماذج الحوكمة في الجامعات 2008) تركمان قام .املنهجين فيه يتداخل ان يمكن مياملفاهي التحليل ذلك،

قام  حيث األوروبية، الجامعات في عليه هو ما عن الحكومي التوجيه فيها يقل البريطانية ،األسترالية واألمريكية ،التي

 (18-17ص ،  2012)برقعان و القرش ي، هي : للحوكمة واضحة نماذج باقتراح أربعة

 األكداديمي النموذج Academic Modelاألكثر النماذج األكاديميون  يقودها التي الحوكمة نماذج : تعتبر 

 
ً
 .األكاديميين املوظفين لحكومة الجامعات تخضع إن يتعين بافتراض بأنه نماذج قائمة وهي بالتقاليد، تمسكا

أو مجلس  أكاديمي اتخاذ القرار ملجلس سلطات منح خالل من : مثال النهج؛ هذا مثل لتبني عدة طرق  وهناك

 احد عبر تعيين أو الحاكمة، املجالس في األكاديميين للموظفين فعال تمثيل وجود خالل من أو أمناء،

 األكاديميين للموظفين يكون  األكاديمية، الحوكمة ففي .املؤسسة في مسؤول أو كرئيس البارزين األكاديميين

  األكثر الكالسيكي املثال إن .وإدارتها الجامعة رسالة في تحديد ألقوى ا ري  أ وال األوسع التمثيل
ً
 لهذا شيوعا

 جامعة أكسفورد هو النموذج

 نموذج الشركات The corporate mode:لالزمات كاستجابة أخرى  ناحية من الشركات حوكمة لقد ظهرت 

أستراليا  في النموذج هذا ويسود .ؤوليةمس أكثر بأسلوب املالية مواردها أن تدير إلى الجامعات ولحاجة املالية
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 .الجامعات إدارة تحسين إلى للحاجة استجابة الوجود حيز إلى خرج وانه كما املتحدة، املتحدة واململكة والواليات

 على يساعد املالية،سوف املساءلة مثل الشركات أساليب تطبيق افتراض بأن ظل في الشركات حوكمة وتعمل

  وليس منهي شركة عن مدير عبارة هو الجامعة رئيس أن على عادة النموذج اهذ ويدل .النتائج تحسن
ً
 أكاديميا

 .فحسب

 األمناء نموذج The trustee model ، املصالح ونموذج أصحاب Stakeholder modelمن الحوكمة : إن 

 يأتي وهذا ،"األمناء"اإلدارة سلطات تمنح املصلحة، أصحاب نموذج خالل من الحوكمة مقابل األمناء، خالل

 مختلف يمثلون  ال ؤالء ه وان كما داخل املؤسسة، منتخبين غير أعضاء له أمناء مجلس هيئة على عادة

 بالغاية تتعلق وأخرى  األمانة بواجب يتعلق ما منها عادة مسؤوليات األمناء ملجلس ويكون  .املصلحة أصحاب

  شكلت عوامل أية عن اإلعالن في ذلك بما الوصاية، لحماية الواجبة
ً
 نموذج إن .والوصاية املصالح في تضاربا

ذلك  في بما املصلحة، أصحاب من كبيرة مجموعة إلى مسندة الحوكمة تكون  عندما املصالح يحدث أصحاب

 .املحلي واملجتمع الحكومة، الداعمة، الشركات الخريجون، األكاديميون، املوظفون  الطلبة،

 ات رامعا : تحديات ومعوقات تطبيق حوكمة الجامع

قبل الحديث عن تحديات تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي ال بد أن نقف عند التحديات العامة التي تواجه 

أنظمة التعليم العالي بصورة عامة ال سيما في الدول النامية و الدول العربية حيث تواجه أنظمة التعليم العالي ثالث 

 : (51، ص 2017)عرابة و بن عيس ى،تحديات رئيسية تتمثل في

 فقد أصبح التكوين في التعليم العالي يتطلب  ضرورة حصول الشباب على املهارات املطلوبة في سوق العمل:

ضرورة مواكبة متطلبات سوق العمل لضمان توظيف فعال للمهارات التي تنتجها املؤسسات الجامعية على 

ع الدول ،حيث أصبحت الثنائية اختالف هيكلتها ،وهو األمر الذي أصبحت تسايره وتعمل به جمي

 جامعة/مؤسسات بمثابة نظام مفتوح يوافق رسم وتحديد مخرجاته مع شروط ومتطلبات مدخالته

 السيما مع ما فرضته  ضرورة تحسين إمكانية الحصول على خدمات جيدة النوعية في هذه املؤسسات:

خدمة من املؤسسة الجامعية يبني عملية العوملة والتحرر التكنولوجي على مستوى العالم ،فقد أصبح طالب ال

اتخاذه لقرار التكوين واختيار مؤسسة التكوين بناءا على معايير مرسومة ومدروسة وفقا لعملية تحليل مقارن 

بين مستويات تقديم الخدمة بين مختلف املؤسسات الجامعية املتاح التكوين فيها،وهو ما يجعل في نهاية 
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أو األداء بمختلف مفاهيمه في املؤسسة الجامعية هو املعيار الحاسم في اختيار  املطاف فعالية وجودة التكوين

 الطالب الذي يمثل الزبون الرئيس ي للجامعة من منظور املفهوم الجديد للخدمة العمومية

 :يعتبر التمويل حجما ومصدرا والية من البحث عن مصادر تمويل جديدة ملواجهة الطلب املتزايد من الطالب

شكالت التي تواجه النشاط التعليمي الجامعي السيما في الدول النامية ،إذ أن مراحل االنفاق على أعقد امل

التعليم العالي من طرف الحكومات عرفت العديد من الضغوطات التي أثرت بشكل كبير على مخصصات 

دية التمويل ،لكونه منظومة فرعية تؤثر وتتأثر باملنظومة الكلية بمختلف عواملها االقتصا

،االجتماعية،السياسية أو التربوية،وبالنظر الى تزايد عدد الطالب على مختلف املستويات ال بد للمؤسسات 

الجامعية من البحث على مصادر جديدة للتمويل تجعلها قادرة على تغطية املتطلبات املتزايدة بكفاءة 

ائما على االعتماد الكامل على الدولة وما وفعالية.وهذا ما هو معمول به في الدول املتقدمة فلم يعد التمويل ق

تخصصه من اعتمادات مالية لسد حاجيات الجامعة املالية ،بل أصبحت إدارة الجامعة مسؤولة عن تنويع 

وتنمية مصادر التمويل الخاص بها ،كما أصبحت الجامعات تحاول تنفيذ مختلف أنشطتها بأقل تكلفة ممكنة 

املوارد وفقا ملتطلبات اقتصاد املعرفة الذي ال يمكن تجاهله عند  وذلك من خالل حسن استغالل وتوظيف

 تحليل وتحديد منظومة التسيير و التأطير في املؤسسات الجامعية.

على غرار هذه التحديات املتعلقة بمؤسسات التعليم العالي بصورة عامة ،يشهد تكريس الحوكمة العديد من التحديات 

 لجامعات أمرا صعبا ال سيما في الدول النامية ،ولعل من أبرز هذه التحديات نذكرالتي تجعل من نجاح الحوكمة في ا

 :(17، ص2011)ناصر الدين،

 املجتمع في السائدة الثقافة. 

 وخارجها الجامعة داخل العام السياس ي املناخ  

 العلمي والبحث العالي وزارة التعليم وتشريعات الجامعية، التشريعات 

 الجامعة إدارة طريقة. 

 واإلدارية التدريسية أعضاء الهيئتين اختيار ليةآ. 

 داخل الجامعة العامة األنشطة انخراطهم في وعدم الجامعية الحياة عن هيئة التدريس أعضاء غياب 

 نتائج البحث 
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 :جملة من النتائج أبرزها مايلي  إلى الجامعات، توصلنا حوكمة بموضوع القراءات األدبية املرتبطة إلى تطرقنا خالل من

 الجامعية مفهوما حديث التطبيق نسبيا وتتجلى أهميته من خالل العمل على تطبيق جمبع  الحوكمة تمتل

 مبادئه ،ومنح األهمية واملشاركة في اتخاذ القرار ملختلف األطراف الفاعلة

 توفر كي لالبتكار اللجوء إلى الجامعات تحتاج  
ً
 في ويساهموا يصبحوا منافسين أن من خريجيها يمكن تعليما

 لبلدانهم واالجتماعي االقتصادي النمو

 الكفاءة إلى تحقيق وتؤدي والشفافية، واالستنارة بالعقالنية تتسم اتخاذ قرارات  تيسر الجيدة الحوكمة إن 

 .التنظيمي املستوى  على والفعالية

 العالي؛ التعليم في الشاملة للجودة للوصول  مساعد مدخل الجامعات حوكمة مفهوم يعتبر 

 ورصد وتنفيذ املؤسسات بتصميم تلك على للقائمين تسمح أن شأنها من عنصرا حيويا املؤسسات وكمةح تمثل 

 .األداء وفاعلية كفاءة وتقييم

 الجامعات حوكمة تشكل  
ً
  دافعا

ً
 من هي املؤسسات كيفية إدارة أن إذ التحديات، ومواجهة التغيير إلحداث هاما

  األكثر العوامل بين
ً
 .اأهدافه تحقيق في حسما

 التوصيات :

 باآلتي : نوص ى فإننا السابقة النتائج ضوء في

 التميز على قدرة الجامعات زيادة اجل من الجامعات في قواعدها و إرساء الحوكمة معايير تبني اجل من العمل 

 .الراهنة واملستقبلية التحديات ومواجهة

 واإلدارية املالية مختلف الجوانب من للجامعات الحقيقي االستقالل تضمن التي التشريعات تطوير على العمل. 

 سينعكس الذي واملشاركة، األمر واملساءلة الشفافية معايير من تتضمنه بما الجيدة الحوكمة ثقافة إشاعة 

 .وكفاءتها الجامعات بأداء االرتقاء على

 قائمة املراجع 

املؤتمر العلمي دورها في مواجهة التحديات. (. حوكمة الجامعات و 2012أحمد محمد أحمد برقعان، و عبدهللا علي القرش ي . ) .1

 . جامعة الجنان،طرابلس ،لبنان.الدولي عوملة اإلدارة في عصر املعرفة

مجلة كلية  . "اطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة" .(2011) .الدين, ي. ع .2

 . 28بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد 
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دور تطبيق معايير الجودة الشاملة في تحقيق الحوكمة اإلدارية في الجامعات )دراسة تطبيقية على " .(2018) .لكسر, ش. عا .3

 .39،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية / جامعة بابل،العدد  .الجامعات الخاصة بالرياض

ات الدول النامية و املتقدمة في مجال تكريس مبادئ حوكمة املؤسسات لتحقيق تجارب و ممارس .(2013فداوي , أ.) & ,.أمين, م .4

 .ورقلة، الجزائر .امللتقى العلمي الدولي حول : آليات حوكمة املؤسسات و متطلبات تحقيق التنمية املستدامة .التنمية املستدامة

مجلة  ."عات العربية الحكومية، السبل والتحدياتتطبيق مفهوم الحوكمة في الجام .)بدون سنة( .باطويح, ح ,.بامخزمة, أ. س .5

 .اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد الثامن

حوكمة الجامعات: مدخل إلدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي"،جامعة أحمد دراية ،أدرار،  .(2018) .بلبالي, ع ,.حسين, ب. ا .6

 .مجلة البشائر االقتصادية .الجزائر أنموذجا

ورقة مقدمة في امللتقى الوطني حول  .دور و آلیات الحوكمة في الحد من الفساد املالي و اإلداري  .(2012) .روش, زب ,.دهیمي, ج .7

 .جامعة محمد خیضر بسكرة، .حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد املالي و اإلداري 

مجلة دراسات،جامعة األغواط ،العدد  .عوقاتحوكمة الجامعات بين املتطلبات وامل .(, جوان2017جوان ) .بنعيس ى, ل ,.عرابة،, ا .8

30. 

قياس أبعاد حوكمة الجامعات لتعزيز الريادة: حالة دراسية لجامعة االنبار وفق بطاقة حوكمة  .(2016) .النوري, ح ,.علي, ع. ا .9

 .8مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،املجلد  ."الجامعات املعدة من البنك الدولي

 IUG Journal of (.واقع حوكمة الجامعات الفلسطينية.2017ن حمودة الدهدار، كريم بن كحلة ، ماجد محمد الفرا.)مروا .10
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 واملتعلم املعلم لدى األداء تحسين في الرقمي التعليم مساهمة

 بن عربية لحبيب )جامعة تلمسان(د.                    

 

 :ملخص

 وأهمهدا والقطاعدات االتملجدا مدن العديدد منده والدذي اسدتفادت واملعلومدات االتصدال وتقنيدات وسدائل في كبيرا تقنيا تقدما الحالي العصر يشهد

متطدور  تعلديم خلدق خدالل مدن أو التقليديدة ةالعمليد فدي التطدورات هدذه دمدج خدالل مدن سدواء بطريقدة فاعلدة التقددم هدذا اسدتثمر الدذي التعلديم

 واملفداهيم املصدطلحات مدن العديدد عليده والدذي أطلدق والكفداءة الجدودة عاليدة اتصدال وتكنولوجيدات وسدائل تدوفر علدى أساسدا يعتمدد متكامدل

 .املصطلحات من وغيرها التعلم ومجتمعات االفتراض ي التعليم الرقمي، التعليم عن بعد، التعلم االلكتروني، التعليم الخط، على كالتعليم

 ملخرجدات أكبدر وفعاليدة جدودة وتحقيدق التعلديم أجدل تطدوير مدن التعلديم مدن الدنمط هدذا تبندي إلدى الجزائريدة الجامعدات مدن العديدد عمددت وقدد

 .التعليمية العملية

 :املفتاحية الكلمات

 التعليم عن بعد.-اللكتروني ا التعليم منصة- التعليم تصميم- االلكتروني التعليم- التعليم تكنولوجيا

 

Abstract: 

The present era has witnessed a substantial technical progress through the means and techniques of communication and 

information, many fields and sectors have benefited from it, the most notably is education, which has invested this progress 

in an effective way, whether by incorporating these developments in the traditional process. Or by creating an advanced 

integrated education which depends basically on the availability of high-quality and efficient means and communication 

technologies. it has been called with many concepts and terms. Such as; online learning, e-learning, distance learning, digital 

learning, virtual learning and learning communities and other terms. 

Many Algerian universities have adopted this type of learning in order to develop it, and realize   quality and effectiveness of 

the educational process outputs. 

Key words: educational technology, E-learning, education design, e-learning platform, distance learning. 
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 تمهيد:

التعليم وبدأ سوق العمل، من خالل حاجاته ملهارات ومؤهالت  على مجاللقد طرأت مؤخرا تغييرات واسعة 

يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد الجديد. لذا فإن املناهج التعليمية خضعت هي  جديدة

املباشر الذي يعتمد التعليم اإللكتروني والتعليم  األخرى إلعادة نظر لتواكب املتطلبات الحديثة والتقنيات املتاحة، مثل

 اإللكتروني وحلوله لن تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في على اإلنترنت. لكن مجال التعليم

غير مرئية بالنسبة لعابر السبيل  التعليم التقليدي الحالي، فهذا األخير يحقق الكثير من املهام بصورة غير مباشرة أو

اإلطالع على كنه العملية التربوية بصورة عميقة. حيث يشكل دوام  نترنت ستقلب كل املوازين بدون الذي يرى أن تقنية اإل 

 هاما يغرس قيما تربوية بصورة غير مباشرة ويعزز أهمية العمل الطالب للمدارس
ً
املشترك  وحضورهم الجماعي أمرا

 كفريق واحد.

الخدمات، مثل الحصول على  متنوعة منوتتفاوت اختصاصات مؤسسات التعلم اإللكتروني بين مجموعة 

اإلنترنت، أو منح الشهادات التقنية للمبرمجين واملتخصصين في مجال تقنية  شهادة املاجستير بشكل مباشر عبر

املعايير املطلوبة لطرح برامج معترف  وغير ذلك من املزايا الرائعة، حيث تقوم بدورها باإلجراءات الالزمة وتوفير املعلومات

  دارسة عن بعد.بها لل

 لبعض
ً
قد  % من املعاهد والجامعات التقليدية كانت48الدارسات واألبحاث املتخصصة، تبين أن نسبة  ووفقا

، وفي املقابل 2000في العام  % 70، في حين ارتفعت النسبة إلى 1998طرحت مناهجها بشكل مباشر على اإلنترنت في العام 

 (Colo) ( وكولو (Englewoodطريق اإلنترنت مثل جامعة إنجل وود ا سوى عنهنالك جامعات ال تقدم خدماتها ومناهجه

 . و كابيال

 
ً
 من  ومن املتوقع أن تحقق صناعة التعلم اإللكتروني املباشر عبر اإلنترنت نموا

ً
مليار دوالر في العام  6.3كبيرا

التي قامت بها مجموعة آي دي س ي  ، وذلك حسبما أظهرته الدراسات2004مليار دوالر في العام 23إلى أكثر من  2002

املحترفين  مستندة بذلك على التطور الكبير في قطاع األعمال اإللكترونية وازدياد الطلب على ألبحاث السوق،

املنتجة للبرامج باالنضمام لهذا القطاع الهام  واملتخصصين. ومن جهتها تقوم كل من أوراكل وساب وغيرهما من الشركات

  .ملناسبة لهوتصميم املنتجات ا
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 الرقمي: التعليم .تعريف1

 : منها الرقمي للتعلم كثيرة تعريفات هناك

 استخدام على يعتمد الذي ذلك التعليم " : أنه على الرقمي للتعلم (2002) املحيسن هللا عبد بن إبراهيم تعريف 

 " برمتها التعليمية املؤسسة و و املتعلمين املعلمين بين االتصال في االلكترونية الوسائط

 غنيدة تفاعلية بيئة يستهدف إيجاد الذي التعليم ":الرقمي للتعلم  (2002)آخرون  و العويد صالح محمد تعريف 

 أي فدي الدتعلم مصدادر إلدى الوصول  من الطالب واإلنترنت وتمكن اآللي الحاسب تقنيات على املعتمدة بالتطبيقات

 " مكان أي ومن وقت

 الوسدائط عبدر )إلكتروندي( محتدوى تعليمدي تقدديم " : أنده على الرقمي للتعلم ( 2004 ) زيتون  حسين حسن تعريف 

 املعلدم ومع املحتوى  هذا مع النشط التفاعل إمكانية له بشكل يتيح املتعلم إلى وشبكاته الكمبيوتر على املعتمدة

واملكدان  الوقدت فدي الدتعلم هدذا إتمدام إمكانيدة وكدذا ، متزامندة غيدر أم متزامندة ذلدك بصدورة كدان سدواء أقرانده ومدع

 الوسائط. تلك من خالل أيًضا التعلم هذا إدارة إمكانية عن فضال وقدراته، ظروفه تناسب التي وبالسرعة

 :الرقمي التعليم .أنماط2

 املباشر: الرقمي .التعلم1.2

 مضدامين إيصدال قصدد للمعلومدات العامليدة الشدبكة علدى التعليميدة املعتمددة التقنيدات و األسداليب تلدك فدي يتمثدل الدذي و

 املصنع( القسم، ) التدريب أو للتعليم املمارس و الفعلي في الوقت للمتعلم تعليمية

 املباشر: غير الرقمي .التعليم2.2

 تتضدمن بددورها التدي و املنظمدة الحصدص و التدريبيدة الددورات خدالل مجموعدة مدن الدتعلم عمليدة فدي يتمثدل الدذي هدو و

 بالحضدور  تسدمح متعدددة ال ظدروف وجدود لحالدة بالنسدبة الرقمدي الدتعلم مدن الندوع اهدذ يعتمدد و هامدة و تعليميدة تركيدب

 (. املهنية في البيئة العامل ، الجامعة ، املدرسة في التلميذ ) املتعلم للفرد الفعلي

الدتعلم  ليدةعم فدي املعتمددة الحيويدة األسداليب أهدم مدن الرقمدي الدتعلم يعتبدر الرقمـي: التعلـيم مجـال فـي املعتمـدة .املعايير3

 إلدى باإلضدافة و األمدم ، املجتمعدات فدي مختلدف الحاصدل التكنولدوجي التطدور  و املعرفدي االنفجدار ظدل فدي خاصدة عدام بشدكل
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تعلديم  ، تددريب ، طلبده علدى اإلقددام و عدام بشدكل التعلم في القبول  معدالت على ارتفاع يعمل الرقمي التعلم أن نجد ، هذا

 . املهنية البيئة في ئهمأدا تحسين و تأهيلهم و العمال

 في خاصة التدريب تكلفة يقلص و جهة كبير من بشكل التعليم فعالية من الرقمي( يرفع ) التعليم من النوع هذا أن نجد و

 املتعلمدين طلبدات ، احتياجدات مدع املتدوفرة املعلومدات اسدتخدام مدن يسدمح مدا لعدل هدذا و ، أخدرى  جهدة مدن الزمندي جانبهدا

 , Al-.karan ,Al-ail 2000  فيها يعملون  التي هنيةامل البيئة خاصة في

 فدي االلكتروندي أو الرقمدي للدتعلم معدايير أساسدية بتطدوير قدام املعلومدات لتقنيدة التددريب معهدد أن نجدد اإلطدار هدذا وفدي

 فدي تدم ندها نجدد هدذا إلدى باإلضدافة .االسدتعمال سدهولة محتدواه، و التعلديم الدتعلم تصدميم عمليدة كددعم املحداور  مدن العديدد

 مختلدف تشدجيع علدى العمدل أسداس إلدى يهددف الدذي و االلكتروندي التعلديم فدي للجدودة األوروبدي املركدز تأسديس   2002سدنة 

 و الددعم التوجيهدات، جميدع تدوفير ضدرورة خدالل مدن .و االلكتروندي الرقمدي الدتعلم فدي الفعالدة و الناجحدة التطبيقدات

 .الحركية الدائمة و بالتغير تتميز تعلم بيئات في التعلم من النوع هذا لخدمات املستمر املناسبة للتقويم الخدمات

 التفاعدل كثافدة : منهدا معيدارا العشدرين االلكتروندي تفدوق  أو الرقمدي الدتعلم تقدويم معدايير فدإن ( 2005 ) هاشدم أبدو حسدب و

 شمولية البرنامج مدى ، البرنامج تهدفهايس التي املهارات عدد توفر ، تنوعها و كثافة التدريبات ، البرنامج و املستخدم بين

 و تعليمية مواقف و ظروف توفير على قدرة البرنامج ، املرجوة لألهداف النصوص و التدريبات مطابقة ، املستويات ملتلف

 املهنية(. البيئة ، املدرسية البيئة في التعلم )متعلم على املستخدم تساعد تدريبية

 مدن نحققهدا أن يمكدن االلكتروندي و الدتعلم الرقمدي فدي الجدودة أن أكددت ( 2006 ) ملحيداا دراسدة أن نجدد اإلطدار هدذا فدي و

 :في املتمثلة املحاور  من عدد خالل

 مدع التعليميدة الوحددات تدوافر خصدائص إلدى باإلضدافة معداييره مراعداة و الرقمدي التعلديم تصدميمي بنمداذج االسترشداد

 تعليميدة اسدتراتيجيات علدى بنداءا التعلديم مدن الندوع هدذا أدوات ختيدارو ا الوصدول  و االسدتخدام و االتسداق و املحافظدة

 . املختلفة الرقمية التعليمية مع البيئات تتماش ى

 الرقمي: التعليم .أهداف4

 العلمية. و املعرفية املتعلمين رغبات و حاجات تلبية على القدرة 

 املناسب وقتال في إليها الوصول  و املكتسبة باملعلومات االحتفاظ عملية تحسين · 
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 املعاش املوقف و أهميتها حسب ترتيبها و املعارف و املعلومات تجديد سرعة · 

 املتعلم و املعلم ) التعليمية العملية طرفي بين التعامل و التفاعل تحسين : · 

 العمل مكان في العامل ، املدرسة –التلميذ . 

 .مفهوم التعليم اإللكتروني:5

للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته و وسائطه  التعليم اإللكتروني هو طريقة

املتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو 

لمتعلم بأقصر وقت وأقل في الفصل الدراس ي املهم املقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة ل

 .(160ص2004)إبراهيم محمد،جهد وأكبر فائدة 

والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة اإللكترونية وفي كلتا الحالتين فإن املتعلم يتلقى املعلومات من 

ن نتحدث عن مكان بعيد عن املعلم ) مصدر املعلومات (  ، وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكترونية فليس بالضرورة أ

( ، بل قد يكون التعليم اإللكتروني غير متزامن.  فالتعليم االفتراض ي : هو أن  online learningالتعليم الفوري املتزامن ) 

 نتعلم املفيد من مواقع بعيدة ال يحدها مكان وال زمان بواسطة اإلنترنت والتقنيات.

 .التعليم اإللكتروني املباشر:1.5

املعتمدة على اإلنترنت لتوصيل وتبادل الدروس  اإللكتروني املباشر، أسلوب وتقنيات التعليم تعني عبارة التعليم 

والتعليم اإللكتروني مفهوم تدخل فيه الكثير من التقنيات واألساليب، فقد شهد  ومواضيع األبحاث بين املتعلم واملدرس،

 وهو افتقارهاللتعليم لكن عيب (CD)  الثمانينيات اعتماد األقراص املدمجة عقد
ً
مليزة التفاعل بين املادة  ها كان واضحا

 العتماد التعليم اإللكتروني املباشر على اإلنترنت، وذلك ملحاكاة  واملدرس واملتعلم أو املتلقي، ثم جاء انتشار اإلنترنت
ً
مبررا

بين أطراف العملية التربوية  رأساليب التعليم الواقعية، وتأتي اللمسات والنواحي اإلنسانية عبر التفاعل املباش فعالية

 بين تقنيات التعليم
ً
 ومجرد االتصال بالبريد اإللكتروني مثال . والتعليمية ويجب أن نفرق تماما

 Computer-Based) اإللكتروني املعتمد على الكمبيوتر ال زال التعليم .التعليم اإللكتروني املعتمد على الحاسب:2.5

Training) مرادفا 
ً
املعهودة وبصورة  يم األساس ي التقليدي ويمكن اعتماده بصورة مكملة ألساليب التعليمللتعل أسلوبا

تعتمد على مجموعة من األساليب  عامة يمكننا تبني تقنيات وأساليب عديدة ضمن خطة تعليم وتدريب شاملة

 إذا كان من الصعب بث الفيديو
ً
مه على أقراص مدمجة أو التعليمي عبر اإلنترنت فال مانع من تقدي والتقنيات، فمثال
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على  طاملا أن ذلك يساهم في رفع جودة ومستوى التدريب والتعليم ويمنع اختناقات سعة املوجة (VHS) أشرطة فيديو

وهي الرؤية النافذة لاللتزام به على املدى  الشبكة ويتطلب التعليم اإللكتروني ناحية أساسية تبرر اعتماده واالستثمار فيه

املعلومات ومقاومة ونفور املتعلمين منه، حيث قال أحد األساتذة وهو في  ب عقبات ومصاعب في تقنيةالبعيد وذلك لتجن

الكمبيوتر والحديث عنه من كثرة ما سمعه من مبالغات حوله على أنه العقل  التعليم والتوجيه التربوي أنه كان ينفر من

يتوقف ذكائها  وتر ال يعدو كونه جهاز غبي ومجرد آلةالذكي الذي سيتحكم بالعالم لكنه أدرك أن الكمبي اإللكتروني

 من أن تستفيد هي  املحدود على املستخدم وبراعته في إنشاء برامج ذكية وفعالة تجعل من
ً
املستخدم يستفيد منها بدال

قاء نظام قوله هذا محور نجاح التعليم اإللكتروني الذي يتوقف على تطوير وانت وتستهلك وقته وجهده بال طائل ويكمن في

التطورات ومراعاة املعايير  اإللكتروني املناسب من حيث تلبية متطلبات التعليم كالتحديث املتواصل ملواكبة التعليم

املتعلم ويحقق الغايات التعليمية والتربوية إذ أن تقنية  والضوابط في نظام التعليم املختار ليكفل مستوى وتطوير

 أو
ً
والتربية  ذاتها بل هي وسيلة لتوصيل املعرفة وتحقيق األغراض املعروفة من التعليمغاية بحد  املعلومات ليست هدفا

 ملواجهة متطلبات الحياة العملية بكل أوجهها
ً
والتي أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر على تقنية  ومنها جعل املتعلم مستعدا

 .(162ص2004)إبراهيم محمد،  .املعلومات وطبيعتها املتغيرة بسرعة

سنعرض بالذكر لبعض محاور التعليم االلكتروني عرض بسيطا والتي تميز التعليم لتعليم ا لكتروني:.محاور ا6

االلكتروني عن التعليم العادي التقليدي املتعارف عليه وتلك املحاور يمكن أن تساهم في التخطيط للتعليم االلكتروني 

 نذكر منها:

 ( الفصول التخيلية(Virtual Classes 

 ليمية. الندوات التع(Video Conferences)  

 ( التعليم الذاتيE-learning) 

 ( املواقع التعليمية علي االنترنت واالنترانت (Internet Sites 

 ( التقييم الذاتي للطالب(Self Evaluation 

  .االدارة واملتابعة واعداد النتائج 

  التفاعل بين املدرسة والطالب واملعلم(Interactive Relationship) 

 خلط بين التعليم والترفيةال(Entertainment & Education)  
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 .فوائد التعليم اإللكتروني: 7

الشك أن هناك مبررات لهذا النوع من التعليم يصعب حصرها في هذا املقال ولكن يمكن القول بأن أهم مزايا  

 ومبررات وفوائد التعليم االلكتروني مايلي:  

: فيما بينهم، وبين الطلبة واملدرسة، وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه لبةزيادة إمكانية ا تصال بين الط.1.7

األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البريد اإللكتروني، غرف الحوار. ويرى الباحثين أن هذه األشياء تزيد 

 (.28ص2007، وتحفز الطالب على املشاركة والتفاعل مع املواضيع املطروحة )بدران شبل سليمان

: املنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرص املساهمة في وجهات النظر املختلفة للطالب.2.7

لتبادل وجهات النظر في املواضيع املطروحة مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء واملقترحات املطروحة ودمجها مع اآلراء 

أساس متين عند املتعلم وتتكون عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك من خالل  الخاصة بالطالب مما يساعد في تكوين

 ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار .

 اإلحساس باملساواة.3.7
ً
: بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج ، خالفا

مه من هذا امليزة  إما لسبب سوء تنظيم املقاعد ، أو ضعف صوت الطالب نفسه ، أو لقاعات الدرس التقليدية التي تحر 

الخجل ، أو غيرها من األسباب ، لكن هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته 

ر. هذه امليزة تكون أكثر فائدة لدى من خالل أدوات االتصال املتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوا

الطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق ألن هذا األسلوب في التعليم يجعل الطالب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن 

أفكارهم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية. و قد أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط 

 (.29ص2007يحث الطالب على املواجهة بشكل أكبر)بدران شبل سليمان، يساعد و 

: أتاح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في الحصول على املعلم والوصول إليه في أسرع وقت سهولة الوصول إلى املعلم.4.7

من خالل البريد وذلك خارج أوقات العمل الرسمية ، ألن املتدرب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم 

 على مكتبه.  وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض 
ً
اإللكتروني، وهذه امليزة مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر بدال من أن يظل مقيدا

 ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال يحتمل التأجيل.
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ن تلقي املادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم من  تناسبه : من املمكإمكانية تحوير طريقة التدريس.5.7 

الطريقة املرئية ، ومنهم تناسبه الطريقة املسموعة أو املقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية ، فالتعليم 

 
ً
للطريقة األفضل بالنسبة  اإللكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق املصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقا

 للمتدرب.

: التعليم اإللكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على األفكار املهمة أثناء كتابته وتجميعه مالئمة م تلف أساليب التعليم.6.7

للمحاضرة أو الدرس ، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم املهام االستفادة من املادة وذلك 

 ها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر املهمة فيها محددة . ألن

: هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذين يقومون املساعدة اإلضافية على التكرار.7.7

معينة مما يعني أنهم أعادوا تكرار  بالتعليم عن طريق التدريب , إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعوها في جمل

 املعلومات التي تدربوا عليها  وذلك كما يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان معين .

: هذه امليزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على ا ستمرارية في الوصول إلى املناهج.8.7

به ، فال يرتبط بأوقات فتح وإغالق املكتبة ، مما  يؤدي إلى راحة الطالب وعدم املعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناس

 إصابته بالضجر.

: ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في العمل الجماعي عدم ا عتماد على الحضور الفعلي.9.7

 ألن ا
ً
لتقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد بالنسبة للتعليم التقليدي ، أما اآلن فلم يعد ذلك ضروريا

 في مكان وزمان معين لذلك أصبح التنسيق  ليس بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج .

 للطرفين املعلم واملتعلم ، فالطالب لديه ا ستفادة القصوى من الزمن.10.7
ً
: إن توفير عنصر الزمن مفيد وهام جدا

معلومة في املكان والزمان املحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البيت إلى قاعات الدرس إمكانية الوصول الفوري لل

أو املكتبة أو مكتب األستاذ وهذا يؤدي إلى حفظ الزمن من الضياع ، وكذلك املعلم بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع 

 ألن بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط االتصال الفوري .

: التعليم اإللكتروني يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية التي كانت تأخذ منه تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم.11.7

وقت كبير في كل محاضرة مثل استالم الواجبات وغيرها فقد خفف التعليم اإللكتروني من هذه العبء ، فقد أصبح من 
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طريق األدوات اإللكترونية مع إمكانية معرفة استالم الطالب لهذه املستندات  املمكن إرسال واستالم كل هذه األشياء عن

. 

:التعليم االلكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج واالختبارات وكذلك تقليل حجم العمل في املدرسة.12.7

بدران شبل سليمان، وضع إحصائيات عنها وبمكانها أيضا إرسال ملفات وسجالت الطالب إلي مسجل الكلية)

 (.32ص2007

 .نظام الفصول ا فتراضية:8

 لوجه في بعض النواحي العلمية ، إال أن هذا االلتقاء غير مالئم لتغيير تكوين 
ً
على الرغم من أهمية االلتقاء وجها

ل مجالس النقاش املجموعات الفورية املستمرة ، ألنه باإلمكان إيجاد تدريب  بدون هذا النوع من االتصال . وذلك من خال

وغرف الحوار وغيرها حيث يلتقي املشاركين ويدلوا بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم وتعليقاتهم عن األهداف، األخالق ، 

 لوجه وهذا الش يء يحدث في املجتمعات 
ً
العوائق ، أساليب االتصال، هذه هي املبادئ في املجتمعات التي تتقابل وجها

  (.73ص2006ه مبسطة لكيفية هذه الفصول االفتراضية بهذا الرسم )الخطيب أحمد،اإللكترونية ولإليضاح عمل صور 

 .الخطوات األساسية في الفصول ا فتراضية : 9

 تعريف واضح ألهداف املجموعة . (1)

 إنشاء موقع مميز للمجموعة . (2)

 تعيين قائد فعال من املجموعة .  (3)

 تعريف املبادئ والسلوك. (4)

 السماح بتنظيم أدوار األعضاء . (5)

 لسماح والتسهيل للمجموعات الفرعية .ا (6)

 السماح لألعضاء بحل نزاعاتهم .  (7)

 العمل بهذه الخطوات قد يعزز ويشجع االتصاالت وسط األعضاء . 

 (:75-76ص2006ويتميز الفصل التخيلي بمميزات عديدة نذكر منها)الخطيب أحمد، 

 .توفير اقتصادي 
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 توفر العدد واألنواع الهائلة من مصادر املعلومات. 

 .توليد القدرة علي البحث لدي الطالب 

 .القدرة علي التركيز مع املعلم حيث ال يشعر الطالب بوجود الطالب اآلخرين إال إذا أراد ذلك 

 .الحرية الكاملة في اختيار الوقت واملادة التعليمية واملعلم مما يتيح للطالب القدرة علي استيعاب أكبر 

 ل التلفزيدون واإلذاعدة واالسدطوانات االلكترونيدة املدمجدة والكتدب ال تتديح استخدام الحوار ) الوسدائل االخدري مثد

 للطالب الحوار مع املعلم أو مع اآلخرين(.

 وقد تكون هناك بعض نقاط الضعف مثل:

 .ضرورة أن يكون للطالب القدرة علي استخدام الحاسب االلكتروني 

 ع الفصول التخيلية وكيفية التعامل مع الطالب من ضرورة أن يكون املعلم علي قدر كبير من املعرفة بالتعامل م

 خاللها.

 .ضرورة توفر شبكة االنترنت أو شبكة معلومات محلية االنترانت 

 .ضرورة توفر محتوي تعليمي مناسب للنشر علي املواقع باللغة التي يستوعبها الطالب 

 .ضرورة وجود نظام إدارة ومتابعة لنظام الفصول التخيلية 

العنصدددر األساسددد ي فدددي هددذه النقددداط هدددو عنصدددر تأهيدددل املعلدددم وهددو العنصدددر الحددداكم. وطبعدددا فدددإن تعلددديم أو وبهددذا يتضدددح أن 

تدددريب املعلددم علددي اسددتخدام الفصددول التخيليددة و اسددتخدام التعلدديم االلكترونددي عمومددا يعتبددر مددن أهددم مقومددات النجدداح 

 ما يلي: للتعليم االلكتروني وهناك بعض العناصر يجب التركيز عليها نذكر منها 

 .تأهيل املعلمين علي التكنولوجيا الحديثة 

 .تأهيل املعلمين علي املناهج الجديدة املطورة 

 .تحديث خبرات املعلمين وتثقيفهم 

 .تأهيل املعلمين علي التعامل مع الفصول التخيلية 

 .تحقيق عدالة تدريب املعلمين وخصوصا في املناطق النائية والتركيز علي اإلناث 

 

 في عملية التعليم ا فتراض ي: .التفاعل10
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 معرفة جيدة من خالل العملية   
ً
في التعليم التقليدي يرى الطالب بعضهم البعض، ويعرف بعضهم بعضا

 على النص أو 
ً
التعليمية، ولكن السؤال كيف نجعل كل هذا التعارف والتفاعل يحدث عندما يكون االتصال مقتصرا

يمكن أن يحدث ذلك على الفور ، لكن يمكن تسهيل ذلك بطريقة واحدة  الصوت عبر شاشة الحاسب فقط ؟ حقيقة ال

يمكن تطويرها وهي النقاش املتبادل لإلرشادات بغض النظر عن كيفية املشاركة بين املجموعات مع بعضها البعض ، 

 للبدء في التعارف اال 
ً
فتراض ي ، فاألستاذ في وتكون بداية املنهج بإرسال رسائل ترحيبية وتعريفية وهذا الش يء يعتبر مفيدا

 بطرح جدول أعماله وبرامجه لكي يتمكن من سير العملية التعليمية ثم السماح 
ً
هذا النوع من التعليم يجب أن يكون مرنا

للطالب بتأدية برامجهم الخاصة كل وفق احتياجاته الخاصة . وهذا يعني أن النقاش قد يتم بصورة ال يشعر فيها األستاذ 

ب الحرية الكاملة واملطلقة للطالب وصعوبة التحكم في غرف النقاش ، ولكن الذي يستطيع عملة بارتياح كامل بسب

 (.96ص2008توجيه النقاش في اتجاه آخر يخدم العملية التعليمية بطريقة سليمة)عدنان زهران،

وري ، وهذا الش يء يمكن بيئة التعليم في املجتمع االفتراض ي تحتاج إلى مساحة معينة للقضايا الشخصية في التعليم الف 

عمله ومتابعته طيلة فترة الدراسة ، وهذه املساحة إذا لم تنشأ قد تؤدي ببعض  الطالب بالبحث عن طرق أخرى مثل 

استعمال البريد اإللكتروني لطرح أمورهم الشخصية ، وشعور بعضهم بالوحدة واالنعزالية عندما يفقدون هذه املساحة 

شباع واإلحساس بأن العملية التعليمية ال تلبي احتياجاته، لذلك ال بد من إعداد هذه مما يؤدي إلى شعوره بعدم اإل 

 املساحة في بيئة التعليم اإللكتروني . 

 عند بناء املجتمعات االفتراضية يجب معالجة عدد من املواضيع وهي:

 االفتراض مقابل االتصال اإلنساني، الترابط، االندماج.  .1

 ئح، األدوار، املبادئ، واملشاركة. مشاركة املسئولية، اللوا .2

 املواضيع النفسية .  .3

 الخصوصية، األخالق. .4

 

 

 .تطبيقات على نظام التعليم ا لكتروني: 11       
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هدف هذا التطبيق إعطاء فكرة عامة عن التعليم والتدريب اإللكتروني  :مقدمة في التعليم االلكتروني .1

االنترنت والبرامج املستخدمة لهذا الغرض وإعطاء فكرة وشرح للمراحل التي يمر بها تصميم مقرر على 

 مبسطة عن االنترنت.

مع  Java Scrpit( مع عرض لبرنامج الفرونت بيج ولغة الجافا سكربت HTMLالتطبيق على لغة ) .2

 تطبيقاتها في بناء األسئلة التفاعلية.

على  Flashرنامج ويهدف هذا التطبيق إلى تدريب مستخدمي ب :FlashMx 2004تطبيقات برنامج  .3

تطوير تمارين حسابية وهندسية   تعليمية تفاعلية واالختبارات الذاتية وكذلك التصميم املعقد وحل 

 املشاكل.

: ويهدف هذا التطبيق الى استخدام Management System  Learningتطبيقات نظم إدارة التعليم  .4

قات عملية النشر للمقرر الكتروني مع تطبي WEB CATو  CBTأحد نظم إدارة التعلم املعروفة مثل 

 (.215ص2004بأي اللغات الداعمة للمقرر في ذلك النظام)محمد جاسم،

تطبيقات دورة أنتاج برامج التعلم الذاتي بالحاسب باستخدام برامج الفيديو التعليمية: يهدف هذا  .5

سسة الى برامج تعلم التطبيق الى تحويل برامج الفيديو التعليمية من مركز الوسائل التعليمية باملؤ 

ذاتي بالحاسب، تتضمن الدورة طرق تصميم برامج التعلم الذاتي والتعلم على استخدام برنامج 

Authorware  .إلنتاج برنامج للتعلم الذاتي 

في تصميم  ViewletBuiderمواضيع متقدمة في التعليم والتدريب االلكتروني: استخدام برنامج  .6

 وذلك لتطوير محتويات املقررات التعليمية االلكترونية.   Learning Objectsاختبارات تطبيقية و

 .التعرف بمصادر التعليم اإللكتروني على ا نترنت:12

 إليهدا املميددزات األخدرى التددي تتمتدع بهددا، فقدد أغددرت 
ً
بدالنظر إلددى سدهولة الوصددول إلدى املعلومددات املوجدودة علددى الشدبكة، مضددافا

مجالددده، ومدددن جملدددة هدددؤالء التربويدددون الدددذي بددددءوا باسدددتخدامها فدددي مجدددال   ة منهدددا كدددل فددديشدددبكة اإلنترندددت الكثيدددرين باالسدددتفاد

 التعليم.
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( عدددددن طريدددددق تطبيدددددق واحدددددد، هدددددو Information resourcesتنفدددددرد هدددددذه التقنيدددددة بإمكانيدددددة النفددددداذ إلدددددى مدددددوارد املعلومدددددات )

اها علدى شدبكات سدريعة أو محليدة فإنهدا ( ومن منصات عمل مختلفة. و هذه التقنية إذا ما تم تطبيقbrowserاملستعرض )

   ستكون فعاله جدا و تكلفتها بسيطة وتطويرها سهل ألنها مغلفة تحت تقنيات و برمجيات الخدمة األكثر أهمية.

 ولعّل من أهم املميزات التي شجعت التربويين على استخدام هذه الشبكة في التعليم، هي:

 أمثال هذه املصادر : الوفرة الهائلة في مصادر املعلومات ، ومن (1)

 الكتب اإللكترونية (Electronic Books) . 

  قواعد البيانات(Date Bases) . 

 ( املوسوعاتEncyclopedias.) 

 الدوريات (Periodical) . 

 املواقع التعليمية (Educational Sites) 

غير مباشر ومن دون االتصال غير املباشر غير املتزامن: حيث يستطيع األشخاص االتصال فيما بينهم بشكل  (2)

 اشتراط حضورهم في نفس الوقت باستخدام:

 ( البريد اإللكترونيE – Mail 
ً
 ( حيث تكون الرسالة والرد كتابيا

 ( البريد الصوتيVoice – Mail.
ً
 ( حيث تكون الرسالة والرد صوتيا

 االتصال املباشر املتزامن: وعن طريقه يتم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة: (3)

  التخاطددددب( الكتددددابيRelay – Chat حيددددث يكتددددب الشددددخص مدددددا يريددددد قولدددده بواسددددطة لوحددددة املفددددداتيح )

والشددخص املقابددل يددرى مددا يكتددب فددي اللحظددة نفسددها، فيددرد عليدده يالطريقددة نفسددها مباشددرة بعددد انتهدداء األول 

 من كتابة ما يريد .

 ( التخاطددب الصددوتيVoice – Conferencingفددي اللحظددة ن 
ً
 عددن ( حيددث يددتم التخاطددب صددوتيا

ً
فسددها هاتفيددا

 طريق اإلنترنت.

 ( املدددددددؤتمرات املرئيدددددددةVideo – Conferencing علدددددددى الهدددددددواء بالصدددددددوت والصدددددددورة 
ً
( حيدددددددث يدددددددتم التخاطدددددددب حيدددددددا

 .(36ص2006)الحلفاوي وليد سالم،
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 .أدوات التصميم ا لكتروني 13

املقدرر الدراسد ي والتدي يمكدن ومن الخدمات الهامة التي تقدمها اإلنترنت وتعبر كذلك عن أدوات تصميم مسداعده لددعم 

 توظيفها في مجال التعليم يمكننا تعداد ما يلي :

  نظام البريد اإللكتروني(Electronic Mail) . 

 ( خدمة املحادثةInternet Relay (Chat) . 

  نظام نقل امللفات(FTP) . 

  خدمة البحث في القوائم(Gopher) .       

  خدمة املجموعات اإلخبارية(New Group) .  

  خدمة البحث باستخدام(Wais) .     

  خدمة القوائم البريدية(Mailing List) . 

  خدمة الشبكة العنكبوتية(WWW) . 

   الفصدول الدراسددية الفتراضددية علددى الشددبكةVirtual Classrooms تعتبددر فصددول الدراسددة االفتراضددية علددى :

 لفصدددددول  شدددددبكة الويدددددب أو الشدددددبكات األخدددددرى ) املحليدددددة والواسدددددعة و اإلنتراندددددت
ً
 قويدددددا

ً
و اإلكسدددددترانت( منافسدددددا

الدراسدددددة التقليديدددددة التدددددي اعتددددددنا عليهدددددا، حيدددددث تتفدددددوق فصدددددول الدراسدددددة االفتراضدددددية علدددددى فصدددددول الدراسدددددة 

التقليديدددة مدددن عددددة أوجددده هدددي: االنخفددداض الكبيدددر فدددي التكلفدددة، وتغطيدددة عددددد كبيدددر مدددن التالميدددذ والطدددالب فدددي 

إمكانيدددة التوسدددع دون قيدددود، السدددرعة العاليدددة فدددي التعامدددل  منددداطق جغرافيدددة مختلفدددة وفدددي توقيتدددات مختلفدددة،

واالسددددتجابة وتقليددددل األعبدددداء علددددى اإلدارة التعليميددددة، والكددددم الكبيددددر مددددن األسددددس املعرفيددددة املسددددخرة للقاعددددات 

االفتراضية من مكتبات وموسوعات ومراكز البحدث علدى الشدبكة، وفدتح محداور عديددة فدي منتدديات النقداش 

فتراضية، وإن عملية التعلم لم تعد محصورة في توقيت أو مكان محددين أو مضبوطة في حجرة الدراسة اال 

فددي جدددول صددارم، التفاعددل املسددتمر واالسددتجابة املسددتمرة واملتابعددة املسددتمرة، وأتمتددة اإلدارة والحصددول علددى 

عاليددة ممددا يعفددي املعلومددات املرتدددة وتحليلهددا، وال تحتدداج إدارة الفصددول الدراسددية االفتراضددية مهددارات تقنيددة 

املدددددددرس مددددددن األعبدددددداء الثقيلددددددة باملراجعددددددة والتصددددددحيح ورصددددددد الدددددددرجات والتنظدددددديم و يتدددددديح لدددددده التفددددددرغ ملهامدددددده 
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التعليميدددة املباشدددرة وتحسدددين األداء واالرتقددداء بمسدددتواه والتعامدددل مدددع التقنيدددات الحديثدددة والنهدددل مدددن املعدددارف 

 واكتساب مهارات والخبرات.

 ( املكتبددات الرقميددةdigital libraries تسدداعد علددى إعددادة صددياغة املقددررات و التركيددز علددى وسددائط تعليميددة :)

إذ يددتم دمددج   Hypermediaوتشددجيع أن تكددون الكتددب ليسددت نصددية فقددط بددل ترتكددز علددى تقنيددة الهايبرميددديا 

الددددنص والصددددورة والصددددوت والحركددددة مددددع بعددددض. و التشددددجيع علددددى دمددددج أكثددددر مددددن نمددددط مددددن أنمدددداط التعلدددديم ، 

مكتبة متكاملة من تحكمات الوسدائط املتعدددة تركدز علدى املحتدوى العربدي الدذي يدتالئم مدع بيئدة وكذلك بناء 

 و ثقافة املجتمع العربي.

 ( التلفزيون التفاعليInteractive TV ) 

 ( التعليم اإللكترونيE-learning ) 

  التعليم عن بعد(Distance Learning)  

  الجامعات االفتراضية(Virtual University)  

 ( تطبيقددات الواقددع االفتراضدد يvirtual reality الددذي يمكددن العلمدداء مددن أن يتشدداركوا عددن ُبعددد بددأجهزة ذات :)

(، وسدديتمكن األطبدداء مددن معاينددة مرضدداهم وإجددراء العمليددات microscopeتقنيددة عاليددة مثددل امليكروسددكوب )

 الجراحية لهم عن بعد.

 ت الشددبكية املتخصصددة واملشددتركة بددين التطبيقددات البرمجيددات الوسدديطة: والتددي تعتبددر مجموعددة مددن الخدددما

واملستخدمين.  وتسمح هذه العناصر البرمجية للتطبيقات والشبكات باالتصال فيما بينها واستغالل طاقتها 

املشددددددددتركة ملعالجددددددددة البيانددددددددات وتعمددددددددل كعناصددددددددر للدددددددددمج مددددددددابين التطبيقددددددددات التددددددددي تسددددددددتخدم أنسدددددددداق بيانددددددددات 

 (.38-37ص2006مختلفة)الحلفاوي وليد سالم،

 :خاتمة

 و التعليميدة البيئدات فدي و البياندات املعلومدات مختلدف ترسديخ فدي فعداال أساسدا يعتبدر االلكتروندي أو الرقمدي الدتعلم إن

 القيدا فدي األمثدل االسدتخدام السدتخدامها الضدرورية املواقدف فدي مختلدف اسدترجاعها و تثبيتهدا علدى يعمدل و ، التدريبيدة

 األمدم تسدعى هذا املنطلق ومن ، الخدماتي حتى و املعرفي أو املادي باإلنتاج األمر تعلق ءسوا االداءات الصحيحة بمختلف

 وفدق األفراد اهتمامات و حاجات مستوى  على التطور الحاصل مع للتماش ي التعلم من النوع هذا اعتماد إلى املجتمعات و



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

99 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 اسدتخدام عن بعد فبدون  بالتعليم وثيقا ارتباطا يرتبط الرقمي فالتعليم. تحقيقها إلى التي يسعون  الحياة جودة متطلبات

التدي  التعلديم وتقنيدات أسداليب فدي حديثدة ثدورة علميدة فهدو عدن بعدد، تعلديم هنداك يكدون  أن يمكدن ال اإللكترونيدة الوسدائط

 ، وتطويرهدا التعليميدة العمليدة تحفيدز خدمدة فدي وانترندت وبدرامج أجهدزة التكنولوجيدا مدن إليده مدا تتوصدل أحددث تسدخر

 قد التي املادية التكلفة يقلل كما أنه مختلفة جغرافية مناطق في الطالب من كبير عدد تغطية في التعليم عن بعد يساعدف

 حتى ، التقليدية الفصول  تطلبها دراسية تجهيزات من ذلك إلى وما وتوفير املعلمين الدراسية املباني توفير أمام عائق تكون 

عدن بعدد  التعلديم أن ولكدن رغدم ، صدارمة بجدداول  مضدبوطة أو زمدان أو بمكدان محصدورة تعدد لدم والتعلم عملية التعليم أن

 الدراسدة باتدت ،حيدث الجزائدر فدي األولدى خطواتهدا اليدوم تخطدو بددأت أنهدا إال الغدرب، دول  عندد قديمدة أصدبحت فكدرة

 مدن الدنمط هدذا اآلن مدازال إلدى ولكدن لتطويرهدا، جدًدا كبيدرة مبدالغ العدالي التعلديم وزارة قبدل مدن لهدا رصدد اإللكترونيدة قدد

 مدن الندوع هدذا تعيدق قدد ومعوقدات صدعوبات هنداك النجداح،و مازالدت لده يكتدب حتدى والتنقديح التجريدب طدور  فدي التعلديم

 إلدى التعليمدي طريقده االتجداه هدذا يأخدذ لكدي والبدرامج واملعلومدات املصدادر مدن الكثيدر إلدى التربدوي يحتداج التعلديم، فامليددان

  ديمية.األكا الحياة

 قائمة املراجع:

  ..2004 العربي، الفكر دار:القاهرة.وتوجهات رؤى :الكبار وتعليم املفتوح التعليم محمد، إبراهيم إبراهيم، .1

  2007.الجامعية، املعرفة دار:اإلسكندرية.املعرفة مجتمع في التعليمسعيد، شبل سليمان، بدران، .2

  . 2007 اليازوري، دار :عمان .املفتوح موالتعلي معد عن التعليم الرؤوف، عبد طارق  عامر، .3

  2006 .العاملي للكتاب جدارا:عمان.حديثة نماذج:ا فتراضية الجامعات أحمد، الخطيب، .4

 . 2008 زهران، دار :عمان.ا نترنيت طريق عن التعليممضر، زهران، عدنان .5

  .2007 وري،الياز  دار :عمان .املفتوح والتعليم معد عن التعليم الرؤوف، عبد طارق  عامر، .6

 . 2004، الثقافة دار:عمان.املستمر والتعليم التعليم تفريدجاسم ،  محمد محمد، .7

 .2006 الفكر، دار:عمان.املعلوماتية عصر في التعليم تكنولوجيا مستحدثاتمحمد،  سالم وليد الحلفاوي، .8

مدرسة املستقبل " ندوة  التعليم الكتروني:مفهومه...خصائصه..فوائده... عوائقهاملوس ى، عبد هللا"  .9

 .2002الرياض، 

البنيـة التحتيــة  ســت دام تكنولوجيــا املعلومـات و ا تصــا ت فــي التعلــيم، و التعلــيم فدادي اسددماعيل "         .10

 2003يوليو  17-15" دمشق *  عن معد

   WWW.E-learning.comموقع     .11

 

http://www.e-learning.com/
http://www.e-learning.com/
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طبيق نظام ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي بالجزائرمؤشرات نجاح وصعوبات ت  

Quality assurance in the Algerian higher education: difficulties and indicators of 

success 

 سليم بن الطاهر                                أ.د.مرزاق بيبي
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Salim.bentahar@univ-alger2.dz 

 02جامعة ابو القاسم سعد هللا الجزائر

 

 

 :مقدمة

إحداث نظام تعليم عالي جديد  2003/2004باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في املوسم الجامعي 

، ماستر، دكتوراه، والذي يهدف الى مواكبة الجامعات العاملية في إطار مشروع عاملي يدعو الى يعرف بنظام الليسانس

املنافسة وامتالك املعرفة، ولدعم مسار هذا االصالح قامت الوزارة بتنظيم كل من املؤتمر الوطني للتعليم العالي والبحث 

 ، واملؤتمر"د .م .ل نظام تطبيق من سنوات أربع بعد املرحلية الحوصلة" :عنوان تحت كان الذي 2008العلمي في ماي 

 بين العالي التعليم في ضمان الجودة" :عنوان تحت كان والذي ، 2008 جوان في العالي التعليم في الجودة حول  الدولي

 وروبياأل  االتحاد اليونسكو، الدولي، البنك خبراء من جامعيين، أساتذة جانب إلى فيه شارك وقد ،"واملتطلبات الواقع

 .الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان نظام تطبيق بحتمية املؤتمران أوص ى وقد .املغاربية والبلدان

 ببعض البداية في مدعمة املشروع في بالتفكير الوصية الوزارة طرف كلفت من عمل فرقة انبثقت لذلك، ونتيجة 

 تأسيس املتضمن 167 رقم الوزاري  القرار بصدور  الفرقة عمل ترسيم تّم  ، 2010 ماي 31تاريخ وفي ،الدوليين الخبراء

 على العالي العالي التعليم التعليم في الجودة نظام لتطبيق ؤسساتامل وتشجيع دعم دفبه وذلك CIAQES وطنية لجنة

 البرامجي. أو املؤسس ي املستوى  على سواء املمارسات أحسن تطبيق

 العرض:

 . التساؤ ت:1

( لم يرى مفهوم ضمان جودة التعليم املسار (CIAQESاللجنة الوطنية لتنفيذ نظام ضمان الجودة  منذ إنشاء   

املناسب لتجسيده في واقع التعليم العالي الجزائري بسبب ضخامة املشروع للتغير التنظيمي والهيكلي مما يؤكد أن تنفيذه 

قاومات فردية وجماعية، باإلضافة الى تأثير سيصطدم بمجموعة من الصعوبات ،قيادية وادارية وأخرى مرتبطة بم

تحديات داخلية وخارجي،  وفي هذا السياق يتعين علينا تحديد أهم املؤشرات الكفيلة بنجاح مشروع ضمان الجودة في 

 التعليم العالي، وفي ضوء هذا نحاول من خالل دراستنا هاته معالجة التساؤالت التالية:  

 يق تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي حسب اساتذة التعليم العالي؟ماهي الصعوبات التي تع1.1    

 ماهي مؤشرات نجاح تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي حسب أساتذة التعليم العالي؟ 2.1
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 . الفرضيات:2

تعليم توجد هناك صعوبات تعترض تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي حسب اساتذة ال .1

 العالي.

 توجد هناك مؤشرات لنجاح تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي رأي اساتذة التعليم العالي. .2

 .الدراسات السابقة:3

 الدراسة األولى: 1.3

( بعنوان: "معوقات وأفاق تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 2014دراسة الباحثة صليحة رقاد) 

 العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان نظام تطبيق وآفاق الدراسة الى معرفة معوقات هاته هدفتالجزائرية". 

 العالي التعليم مؤسسات تواجه التي والخارجية الداخلية التحديات كل من دفع عن الدراسة نتائج أظهرت الجزائرية وقد

 حول  الجودة ضمان مسؤولي نظر وجهات في الفاتاخت إلى وجود باإلضافة  الجودة ضمان نظام تطبيق إلى الجزائرية

 من تحّد  التي املعوقات من جملة وجود عن نتائج الدراسة كشفت كما الجودة، ضمان نظام لتطبيق املناسبة السياسة

 نظر وجهة من متفاوتة أهمية ذات النجاح عوامل  جملة من وجود عن الدراسة كشفت كما الجودة ضمان نظام تطبيق

 الجودة. ضمان مسؤولي

 الدراسة الثانية:2.3

الجزائرية  الجامعة في الشاملة الجودة إدارة تطبيق ( بعنوان "2016وفي دراسة بوخلوة باديس سامي بن خيرة ) 

التجارب العربية والعاملية، في مجال تطبيق الجودة وعربية " هدفت الدراسة  الى معرفة اهم  عاملية تجارب على بناءا

العالي حيث توصلت الدراسة الى عرض اهم اساليب واألدوات مقترحة لتطوير الجامعة الجزائرية في  الشاملة في التعليم

 ظل تبني إدارة الجودة الشاملة؛ كجودة األستاذ، جودة الطالب، جودة البرامج التعليمية وجودة طرق التدريس.

 الدراسة الثالثة:3.3

ن جودة التعليم في الجامعة", تناولت الدراسة دور إدارة (: بعنوان "ضما2003دراسة عماد أبو الرب وآخرون ) 

الجودة في تحقيق التميز في خدماتها التعليمية والبحثية خدمة ملجتمع حتى تكون مخرجات التعليم متميزة متوائمة مع 

ن األمم متطلبات سوق العمل املحلي الدولي، حيث أن الجودة في التعليم ومخرجاته تعد احد أهم مجاالت التنافس بي

وذلك بإعداد مالكات بشرية مؤهلة ومدربة  تستخدم احدث أنواع التكنولوجيا واملهارات لعاملية في سوق العمل وفق 

معايير وضوابط إدارة الجودة . وطرحت الدراسة وصف آلليات ووسائل ضمان مخرجات التعليم , وذلك في تطبيقية في 

                                                                                   -ململكة األردنية . حيث توصلت الدراسة إلى ما يلي:كلية االقتصاد في جامعة الزرقاء الخاصة في ا

ضرورة اعتماد إدارة الجودة الشاملة في الجامعات بإيجاد نظرة ومفاهيم شمولية و رؤية وأهداف واضحة للجامعات  -1

 يئة العربية وذلك في وحدات ضمان الجودة التي نوص ي بإنشائها في الجامعات. قابلة للتطبيق في الب

ضرورة قياس مخرجات التعليم السيما في املكونات الرئيسة ) الخرجين,والنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس , وخدمة  -2

 املجتمع(.

ية للطلبة, واهتمام اكبر بمن تخرجوا من ضرورة اهتمام أعضاء هيئة التدريس في توضيح مخرجات العملية التعليم -3

الكلية حيث أصبحت هناك لقاءات بين االكاديمين و طلبة تخرجوا من الكلية بحضور أرباب عملهم , حتى أصبحت توجه 

 دعوات لبعض أرباب العمل لحضور مناقشة التعديل على الخطط الدراسية لتوائم سوق العمل.
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ي للوقوف على نقاط القوة والضعف في األداء، ومقارنة خريجي الجامعة مع .ضرورة القيام بالتحليل االستراتيج3

الجامعات األخرى, أو استخدام أسلوب املقارنة املرجعية ملقارنة أداء الجامعة مع تلك الجامعات بهدف التحسين 

 املستمر.

 .الجودة في التعليم العالي : 4

 .العالي الّتعليم جودة مفهوم1.4

ومنطلقا فكريا تتضارب فيه مجموعة من  كبيرا تحديا العالي الّتعليم مجال في الجودة ممفهو  تحديد يشكّل  

 شمولية تكون  أن يجب فالنظرة واحدة، زاوية من إليه النظر أو محدد له تحديد تعريف يصعب إذ الرؤى والتوجهات ،

،القيادة والوزارة  التدريس هيئة اءأعض الطلبة،) والخارجية الداخلية املصلحة ذات األطراف متطلبات وتوقعات وتلبي

 أرباب العمل(.الوصية، مديرو مراكز ومخابر البحث، 

 عليم في الجودة ملفهوم املتعددة املقاربات
 
  :العالي الت

 : اآلتي النحو على مداخل عدة من تعريفها يمكن أنه إلى العالي الّتعليم في مجاالت الجودة في البحث أدبيات تشير

 لتميزا بمعنى الجودة:  

 العالي الّتعليم مؤسسة أّن  على اعتبار العالي الّتعليم في السائد التقليدي املفهوم هو املدخل هذا يعتبر 

 على بالتركيز العالي الّتعليم في التميز وتقوم فكرة .خاصة وطبيعة عال مستوى  وذات يميزها، ما لها مؤسسة

 القياسية الشروط مثل منها، التخرج أو إليها الدخول  تتحديد متطلبا من الّتعليمي، النظام ومخرجات مدخالت

 مفهوم ينطبق ال املدخل، هذا وفي .الطلبة لها يخضع التي قررات واالمتحاناتامل صعوبة فيها، الطلبة لقبول 

 تبقى فيها. التي املؤسسات والبرامج على إال الجودة

 الغايات مع املواءمة بمعنى الجودة : 

ه كبير، اجبرو  املدخل هذا يتمتع  
ّ
 الجودة ضمان ويحاول  البرنامج، أو املؤسسة وأهداف غايات من ينطلق إذ أن

الغايات  أفضل بشكل تحقق لجعلها املتاحة املوارد إلى بالنظر املؤسسة داخل تجرى  التي على العمليات التأثير خالل من

 من املدخل هذا به مايتميز من الرغم وعلى .الداخلية بالكفاءة الجودة املدخل هذا يوازي  وبذلك .املعتمدة واألهداف

 نظر وجهة االعتبار بعين األخذ عدم عليه أنه يعاب إال دقيق، بشكل وتحديدهما وأهدافها لغاياتها املؤسسة إشهار ضرورة

  املعنيين الشأن أصحاب وسائر حكومات التشغيل، مؤسسات طلبة، أصحاب كانوا سواء العالي الّتعليم من املستفيدين

 .ككل

 املصلحة وأصحاب املستفيدين رض ى تامين بمعنى الجودة 

 عمد الداخلية، وقد الكفاءة منظور  من الجودة ملدخل املوجهة إثر االنتقادات على املدخل هذا ظهر 

 .املصلحة أصحاب وسائر املستفيدين لتوقعات االستجابة على البرنامج أو بقدرة املؤسسة الجودة مساواة إلى

 املنظور، هذا من البرنامج أو املؤسسة عناصر مجمل إلى والنظر الخارج نحو بالتوجه املدخل يهتم هذا وبذلك،

 نظر وجهة من وتقييم العمليات ، االحتياجات مع مالءمتها مدى لقياس واألهداف الغايات تقييم ذلك بما في

 .العمل سوق  مالءمتها الحتياجات ومدى املخرجات جودة ليشمل الّتقييم نطاق وتوسيع الطلبة

 األدنى الحد معايير تأمين بمعنى الجودة:  
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 مؤسسات احترام بشأن ككل، واملجتمع للسلطات الحكومية الضمانة بمثابة املدخل هذا يعتبر 

 يعتمد بأنه جهة، من املداخل، بقية عن املدخل هذا الجودة، ويتميز متطلبات من األدنى للحد العالي الّتعليم

 املدخل هذا يقض ي ثانية، جهة ومن احترامها؛ والواجب واضح مسبقا بشكل حددةامل املعايير من سلسلة على

الثقة  لتأمين العالي الّتعليم مؤسسة عن مستقلة خارجية جهات إشراف تحت ضمان الجودة عمليات تجرى  بأن

  .وبنتائجها لهذه العمليات

 الجودة بالتعليم العالي الجزائري:2.4

لربع األخير من القرن املاض ي تحوال في أساليب التدريس وأنماط التعليم ومجاالته، وقد شهد التعليم العالي في ا     

اتى هذا التطور استجابة لجملة من التحديات التي واجهت التعليم العالي والتي تمثلت في تطوير تقنيات التعليم وزيادة 

ظاهرة العوملة ونمو صناعات جديدة أدت إلى توجيه اإلقبال عليه والتدفق املعرفي املعتبر، وبروز التكتالت االقتصادية و 

االستثمار في مجاالت املعرفة والبحث العلمي إضافة العتماد املنافسة االقتصادية في األسواق العاملية على مدى قدرة 

 املعرفة البشرية على االنتاج.

على االستثمار البشري بأقص ى  لذلك فقد أصبح التعليم العالي بالجزائرمطلبا أكثر من أي وقت مض ى بالعمل    

طاقة ممكنة وذلك من خالل تطوير املهارات البشرية واستحداث تخصصات تكوين جديدة تتناسب ومتطلبات العصر 

مع الحرص على تخريج طاقات بشرية تملك املهارات الالزمة للتعامل مع كافة املستجدات واملتغيرات التي يشهدها 

(:" وقد أدى انحصار الحرب الباردة وبروز نظام دولي جديد وانكفاء القائمين 45، 2006العصر،حيث يرى ) نزيه خالد،

على التعليم في البحث والتطوير إلى ربط التعليم بحاجات األفراد واهتماماتهم بغية تحقيق التنمية والتطوير مما استدعى 

النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه، ومنها املؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء العالم وفي كافة املراحل إلى إعداد 

على وجه الخصوص مؤسسات التعليم العالي التي بادرت إلى إعادة النظر بجدية في وظائف الجامعات بغية الوصول إلى 

 مخرجات تنسجم ومتطلبات سوق العمل والتطور االقتصادي واالجتماعي والسياس ي املنشود".

موضوع جودة التعليم العالي والذي أصبح يشكل تحديا يواجه مسؤولي التعليم  ومن أبرز تحديات هذا العصر  

العالي، حيث بادرت العديد من املؤتمرات التربوية على األصعدة العاملية واالقليمية بطرح هذا املوضوع بغية لفت نظر 

 القائمين على التعليم له بجدية.

جودة الشاملة في التعليم العالي أحد املرتكزات (:" أصبح موضوع ال2006،46حيث يظيف)نزيه خالد،   

األساسية في تطوير منظومة التعليم، حيث أنها تتصل بعناصر العملية التعليمية وهي ) الطالب الجامعي، هيئة 

التدريس، وجودة املادة العلمية بما تحتويه من برامج وكتب وطرق تدريس وتقنيات تعلم، وجودة امكنة التعليم من 

تبرات ومكتبات ومراكز حاسوب وقاعات تدريس، باإلضافة إلى جودة االدارة التعليمية( خصوصا في ظل ما صفوف ومخ

يشهده عاملنا املعاصر من انفتاح على مختلف القنوات، وتأثر بالعوملة وتداخل النظم وتعدد املعايير واختالط املفاهيم، 

بط الجودة في منطقة تشترك في العديد من املقومات وتسعى ومن ثم فان التقنين وفقا ملفاهيم استراتيجية يضع أسس ض

 إلى تكريس مفهوم املصير املشترك".

 أهداف تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي:  3.4

(االهداف في اعتباره :"  يسعى تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 2005،36يحدد )رمزي سالمة ،      

من األهداف، منها ما يعكس مصالح ومتطلبات حكومات الدول، ومنها ما يعكس االحتياجات ملؤسسة  إلى تحقيق جملة



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

104 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

التعليم العالي. وعموما تصنف أهداف نظام ضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي إلى ثالثة أصناف، هي: الرقابة على 

 الجودة، املساءلة، والتحسين املستمر للممارسات الداخلية.

: تشكل رقابة الجودة أحد االهتمامات الرئيسية لحكومات الدول، وأحد أهم أدوارها لضمان تحقيق الجودةرقابة 

مخرجات نظام التعليم العالي للحد الدنى من متطلبات الجودة. ويعتبر هذا الدور أقل أهمية في أنظمة التعليم العالي 

مقبول من الجودة؛ إال أن بروز مؤسسات التعليم العالي  العامة التي تتوافر على إدارة كفأة تسهر على إنتاج مستوى 

الخاصة واستمرارية انتشارها وتوسيعها، أدى إلى تزايد حاجة الحكومات إلى املتابعة الجدية بهذه املؤسسات، لضمان 

 مالئمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل وتلبية خدمات مؤسسات التعليم العالي ألهداف التنمية

 الوطنية.

يهدف تطبيق نظام ضمان الجودة كذلك إلى فرض املسؤولية على مطابقة املعايير املوضوعية،  املساءلة الشفافية:

والتأكد من تحمل كل فرد مسؤولية تحقيق الجودة في العمليات التي يعتبر مسؤوال عنها، إذ يجب أن يؤدي كل فرد مهامه 

تم تحديدها بواسطة نظام ضمان الجودة. كما يهدف نظام الجودة في إطار في ضوء برامج التدريب واالجراءات التي 

املساءلة إلى التأكيد ألصحاب املصلحة على مستوى الجودة املقبول أو املمتاز ملؤسسة التعليم العالي من خالل تزويدهم 

راف الرسمي باألداء الذي بمعلومات مفيدة حول احترام املؤسسة او البرنامج للمعايير املوضوعية، وبهذا يتم االعت

 يستجيب للمعايير املعتمدة.

تحسين املمارسات الحالية: يساعد تطبيق نظام ضمان الجودة على تحسين املمارسات الحالية في مؤسسة التعليم 

ذية العالي، من خالل أهم إجراء يقوم عليه واملتمثل في إجراء التقييم الذاتي الذي يهدف إلى تزويد صانعي القرار بالتغ

العكسية حول الوحدة محل التقييم، مبرزا في ذلك مواطن القوة والضعف، وهذا ما يمكنهم من وضع االستراتيجيات 

والخطط واتخاذ االجراءات التي من شأنها سد الثغرات وتصحيح األخطاء واالستفادة املثلى من االمكانيات لتحقيق أداء 

 وعة من الشروط من أهمها:مجمأفضل، ويتوقف نجاح هذه العملية على توافر 

 توافر مناخ الثقة بين من يقوم بهذه العمليات ومن تعنيه. .1

 القيام بها خالل سيرورة العمل وليس نهايته . .2

إتاحتها ملعلومات يمكن استخدامها لتوجيه املرء نحو الخطوات الالحقة التي يتعين اتباعها في السلوك املباشر  .3

 من أجل التحسين املستمر.

ا لقرارات ذات طبيعة ادارية، واالكتفاء بوصف الواقع بمواطن القوة والضعف فيه واالمكانيات عدم تضمنه .4

 املتاحة واملخاطر املحتملة، ويستحسن أن تتم هذه العمليات بشكل دوري ومنتظم." 

 .مفهوم ا عتماد وعالقته بالجودة الشاملة:5

و نتيجة ومخرج رئيس ي لعملية التقويم والتي تحدد في اختلف العلماء في اتجاهاتهم لتحديد مفهوم االعتماد فه  

االعتراف من قبل مؤسسة عاملية تمنح رخصة ملؤسسة ما تستطيع من خاللها مزاولة عملها وقد ركز على االعتماد املنهي أو 

يتم اعتماد  املؤسس ي أو اعتماد برنامج دراس ي، ويستند االعتماد على تطبيق بعض املعايير التي يتم االتفاق عليها حيث

 الطالب أو املؤسسة نفسها.
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(الى أنك" االعتمادهو االعتراف باملؤسسة التعليمية من قبل الروابط أو التنظيمات املهنية في 2005ويشير)عبد الهادي،  

ضوء تحقيق متطلبات ذلك االعتراف،والهدف األساس ي من هذه العملية هو طمأنة الرأي العام بأن هذه البرامج وخريجيها 

 ات كفاءة أو مهارة تحقق تطلعاته وطموحاته في الحصول على موارد بشرية مؤهلة تأهيال عاليا ملزاولة املهنة بنجاح".ذ

إن مفهوم االعتماد يتداخل كثيرا مع مفاهيم ومصطلحات أخرى كمفهوم ضمان الجودة, ومراقبة الجودة,   

واملساءلة واملحاسبية والتقويم الخارجي وتهدف جميعا إلى  والتقويم املؤسس ي والتقويم الشامل, واملراجعة األكاديمية,

 تطوير املؤسسة التعليمية , ألن جميعها يشترك في العناصر التالية:

  اعتماد معايير الضبط وضمان الجودة ألغراض التقييم. -1

 تطبيق هذه املعايير على برنامج من البرامج التعليمية أو على مؤسسة تعليمية. -2

,وذلك في ضوء نتائج التقويم, ويعد  محاولة -3
ً
 تطوير وتحسين للبرامج أو املؤسسة الحقا

 وتعرف املوسوعة الدولية للتعليم العالي االعتماد بأنه :  -

االعتراف العلني لكلية أو جامعة أو برنامج دراس ي متخصص تتوافر فيه مؤهالت ومعايير تعليمية معينة معترف بها    

،ويتضمن االعتر 
ً
اف تقييم علمي مقبول الجودة ملؤسسات التعليم أو البرامج بهدف التطوير والتشجيع نحو رسميا

األفضل لهذه البرامج باستمرار لضمان تحمل املؤسسات األكاديمية املسؤولية أمام بعضها لتحقيق أهداف واضحة 

.ومحددة وللتأكد من مدى التزام هذه املؤسسات ببرامج ذات معايير محددة ومقبولة سل
ً
 فا

 معاد ضمان الجودة في التعليم العالي:أ. مؤشرات و 6

 مؤشرات نجاح الجودة التعليمية:1.6

: معايير مرتبطة بالتالميذ والطلبة: من حيث القبول واالنتقاء ونسبة عدد التالميذ إلى املعلمين ومتوسط املؤشر األول 

 استعدادهم للتعلم أو البحث.تكلفة الفرد والخدمات التي تقدم للتالميذ والطالب، ودافعيتهم و 

: معايير مرتبطة باألساتذة: من حيث حجم مجالس االساتذة وثقافتهم املهنية واحترام وتقدير االستاذ املؤشر الثاني

 لتالميذهم و لطالبهم، ومدى مساهمتهم في خدمة املجتمع.

املناهج، وجودة مستواها ومحتواها، والبرامج: من حيث أصالة   : معايير مرتبطة باملناهج الدراسيةاملؤشر الثالث

 والطريقة واألسلوب ومدى ارتباطها بالواقع.

األهداف  : معايير مرتبطة باإلمكانات املادية من حيث الهياكل الجامعية و املدرسية وقدرته على تحقيق املؤشر الرامع

 صال واألدوات...الخ.ومدى استفادة الطالب من مرافقه مثل املكتبة املدرسية واألجهزة االعالم واالت

: معايير مرتبطة بالعالقة بين الجامعة واملجتمع من حيث مدى وفائها وقدرتها  على تلبية احتياجات املؤشر الخامس

املجتمع املحيط واملشاركة في حل مشكالته، وربط التخصصات بطبيعة املجتمع وحاجاته، والتفاعل بين الجامعات 

 املجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدمية.بمواردها البشرية والفكرية وبين 

: معايير مرتبطة باإلدارة التعليمية من حيث التزام الوصايا واملدراء بالجودة وتفويض السلطات أي املؤشر السادس

 الالمركزية، وتغيير نظام األقدمية، والعالقات اإلنسانية الجيدة واختيار االساتذة واإلداريين واملكونين وتدريبهم.

عليم خدمة جودة عادأم2.6
 
 العالي: الت

العالي بإمكانه  الّتعليم مؤسسة أّن  غير للجودة التعليمية، األساسية األبعاد عدد في الباحثين آراء واتجاهات تتباين 

 الصلة ذات األبعاد تلك وخاصة  (Lovelock)الباحث بينهم ومن  الباحثون  يتناولها التي األبعاد جميع وتحليل دراسة

 تحديد دراسة علىال مجال في الباحثون  عكف ، وقد العمل سوق  لدخول  الطالب وبحاجات الّتعليمية بالعمليةالوثيقة 
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 كل بتحقيق الكفيلة الخطط وتنفيذ صياغة العالي الّتعليم مؤسسة إدارة ،  التي ينبغي على  الخدمة لجودة أبعاد عشرة

ة، سهولة الحصول على الخدمة، اللباة االتصال، املصداقية، تتمثل في االعتمادية، االستجابة، الكفاء وهي منها، بعد

 األمان، معرفة وتفهم العميل، الجوانب املادية امللموسة.

 . الصعوبات التي تواجه ضمان الجودة بالتعليم العالي الجزائري:7

ا في درجة تواجه مؤسسات التعليم العالي عند تطبيق نظام ضمان الجودة إال أن هناك اختالف صعوباتهناك  

 أهميتها.ويمكن تحديد أهم الصعوبات فيما يلي:

 .مجموعة الصعوبات التعليمية واملعرفية في مقدمة كل الصعوبات.1   

 وهذا ينتمي إلى مجموعة عوائق البحث العلمي.” ضعف حجم التمويل املقدم لألبحاث العلمية“. املرتبة الثانية يأتى 2 

وهو يتبع مجموعة ” نات املكتبات وعدم التحكم في تكنولوجيات االعالم والتصالضعف إمكا“.املرتبة الثالثة يأتى 3

 املعوقات التنظيمية.

 ” ارتفاع العبئ التدريس ي لألستاذ على حساب البحث العلمي“. املرتبة الرابعة فأتي 4

والتنمية املستدامة مع  ةقلة مشاركة األساتذة واعضاء املجالس العلمية واملدراء في الشراك“. املرتبة الخامسة أتى 5

 وهذان األخيران يتبعان مجموعة املعوقات التي تواجه البحث العلمي. ” املراكز البحثية العاملية واملحلية

كصعوبة تحد ” ضعف قنوات االتصاالت بين املحيط االجتماعي واالقتصادي وإدارات الجامعة“. املرتبة السادسة يأتى 6

 ودة التعليمة.من سيروة تطبيق نظام ضمان الج

” ضعف الثقة بالكفاءات خريجي الجامعة ومكونات االسرة الجامعية في تطبيق برامج الجودة “.يأتى في املرتبة السابعة 7

 .وهما يتبعان مجموعة املعوقات التنظيمية

منظومة إدارية  من هذا يتبين أن مؤسسات التعليم العالي بالجزائر في حاجة ماسة إلى مراجعة وتطوير أنظمتها، وبناء  

وبيداغوجية تعتمد على تطبيق نظام الجودة  بجميع جوانبها، لتحسين األداء، وتطوير مخرجاتها الجامعية. ولهذا فإن 

بالبلد بالقضاء على هاته الصعوبات وفسج املجال وتهيئة االمكانيات  قائمين على التعليمالحاجة أصبحت ملحة لل

 التعليمية الشاملة بمفهومها الواسع. والقدرات التي تسمح بتطبيق الجودة 

لذا يمكن من خالل هذا املقال الخروج بمقترحات قد تساعد مدراء مؤسسات التعليم العالي بالجزائرفي تحديد      

 في التعليم العالي الجزائري. جملة الصعوبات التي تعيق تطبيق نظام ضمان الجودة 

 املحور الثاني :إجراءات الدراسة امليدانية:

يتمثل مجتمع البحث في أساتذة التعليم العالي عبر لجان مخابر البحث بمختلف جامعات الوطن  ــ مجتمع الدراسة:1

 وتم اختيار هذه املجموعة بحكم معرفة وتقدير األستاذ ملستويات جودة التعليم العالي.

  لى مخابر البحث عبر جامعات الجزائر حيث: تمثلت عينة الدراسة في أساتذة التعليم العالي املنتمين اــ عينة الدراسة2

 جامعات جزائرية. 05تم اختيار خمسة 

: اعتمدنا على االستبيان االلكتروني لجمع البيانات الكفيلة بتحديد الصعوبات ومؤشرات تطبيق ـــ أدوات جمع البيانات3

 وتطوير نظام ضمان جودة التعليم العالي في الجزائر.

   %85ن االلكتروني بإرساله عبر مخابر البحث عبر جامعات الوطن وكانت نسبة االستجابة تم االعتماد على االستبيا

 وتكون االستبيان من املحاور التالية:

 :توزيع  محاور ا ستبيان01جدول 
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 العناصر املحاور 

 املحوراألول 
لى خلية بيانات األساتذة وتشمل الجنس، الرتبة العلمية، املسؤوليات البيداغوجية، االنتماء ا

 ضمان الجودة على مستوى املؤسسة، طبيعة املؤسسة

 املحورالثاني

 نتناول فيه الصعوبات التي تواجه تطبيق ضمان الجودة من خالل؛

 الجانب القيادي

 الجانب االداري والتنظيمي

 الجانب السلوكي

 تأثير املحيط الداخلي والخارجي

 املحورالثالث
التعليم العالي من وجهة نظر األساتذة حسب مجموعة  مؤشرات نجاح تطبيق نظام الجودة في

 عوامل 10من العوامل وعددها بلغ 

    

 ـــ األساليب ا حصائية:  4

 spssتم استخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

سب التكرارات .1
ّ
 خصائصها؛ حيث من املستهدف البحث مجتمع بيانات لوصف املئوية، والن

 االستبيان. فقرات على املستهدف البحث مجتمع موافقة درجة ملعرفة لحسابية،ا املتوسطات .2

ت درجة لقياس املعياري  االنحراف .3
ّ
يم تشت

ّ
 الحسابي. عن املتوسط املستهدف البحث مجتمع استجابات ق

 للعينة الواحدة . ت  T.Testاختبار  .4

 .عرض النتائج:5

  ا ستبيان. تحليل1.5

 محاورو بنود حول  الدراسة محل العالي التعليم جابات أساتذةإ تحليل خالل من نتائجال من مجموعة إلى التوصل تم

 :يلي فيما نوردها االستمارة،

وتطوير   تطبيق إلى تدفع داخلية تحديات وجود على عالية بدرجة الدراسة محل العالي أساتذة التعليم موافقة .1

 العالي. التعليم مؤسسة وحوكمة كفاءة عالية،ف تحسين إلى بالحاجة فيما يتعلق خاصة الجودة ضمان نظام

 نظام تطبيق إلى تدفع خارجية تحّديات وجود على عالية بدرجة الدراسة محل العالي موافقة أساتذة التعليم .2

 التعليم على االجتماعي الطلب وتزايد الجامعيين الخريجين البطالة بين بتزايد يتعلق فيما خاصة الجودة، ضمان

 العالي.

 للجودة مناسب كمفهوم لألهداف باملطابقة االخذ نحو يتجهون  املستهدف، البحث مجتمع من%70يمثل ما .3

 أولية. كخطوة

هو  الجودة ضمان نظام تطبيق من األساس ي الهدف أّن  يرون املستهدف، البحث مجتمع من%  90نسبته ما .4

 الجزائرية. العالي التعليم تطوير جودة التعليم بمؤسسات

 هي الجودة ضمان نظام لتطبيق األكثر املناسبة اآللية أّن  يرون املستهدف، البحث مجتمع من  80 %نسبته ما .5

 الذاتي. التقييم آلية وبالتحّديد التقييم آلية
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 لتطبيقه من ثم العمل على تطوير املناسب األسلوب أّن  يرون املستهدف، البحث مجتمع من  %75 نسبته ما .6

 جباري.اال  التطبيق أسلوب هو الجودة ضمان نظام

 هو الجودة ضمان نظام لتطبيق وتطوير املناسب النوع أّن  يرون املستهدف، البحث مجتمع من  92 %نسبته ما .7

 الداخلية. الجودة ضمان نوع

 عملية من تحّد  معوقات وصعوبات على وجود متوسطة بدرجة الدراسة محل العالي التعليم اساتذة موافقة .8

 للمؤسسة. والتنظيمي االداري  نببالجا تتعلق الجودة ضمان نظام تطبيق

 أهمية تشكل التي املعوقات فأكثر التخطيط، بجانب املتعلقة للصعوبات النسبية األهمية في اختالف وجود .9

 :هي املستهدف، البحث مجتمع نظر وجهة من العناصر لبقية نسبة

 معينة. زمنية بفترة ارتباطها وعدم األهداف وضوح عدم .10

 الصعوباتغلب أ على عالية بدرجة الدراسة محل العالي التعليم مؤسسات في ةالجود ضمان مسؤولي موافقة .11

 حرص عدم هي وجهة نظرهم، من العناصر لبقية نسبة أهمية تشكل الصعوبات التي أكثر ومن التنظيمية،

 .للمؤسسة التنظيمي الهيكل في الجودة ضمان خلية ادماج على للمؤسسة العليا االدارة

 املقاومة، بروز إلى تؤدي التي االسباب جميع على عالية بدرجة الدراسة، محل العالي يمالتعل أساتذة موافقة .12

 باعتبار يتعلق فيما إال الجودة وتحد من تطويره، ضمان نظام تطبيق في كبيرة اعاقة تشكل اعتبروها والتي

 متوسطة، موافقة درجة نال فقد تطبيقه، مقاومة أسباب من الجودة ضمان نظام تطبيق نتائج في الثقة ضعف

 جانب إلى اضافي جهد وبذل التقييم من الخوف  :هي العناصر، لبقية نسبة أهمية تشكل التي املعوقات أكثر ومن

 والنفوذ. االستقاللية فقدان

 اعتبروها والتي النجاح مؤشرات أغلبية جدا على عالية بدرجة الدراسة، محل العالي التعليم موافقة أساتذة .13

 أهمية تشكل التي النجاح عوامل أكثر ومن بفعالية، الجودة ضمان نظام تطور  لضمان سيةأسا مقومات تشكل

 العناصر يذكر. لبقية نسبة

 الجودة. بثقافة املصلحة العامة اصحاب وتوعية تحسيس .14

 الجودة. ضمان تطبيق نظام لعملية بمستويات املختلفة العليا اإلدارة وتأييد دعم .15

  وأهدافها. رؤيتها ورسالتها ناحية من للمؤسسة الستراتيجيا التوجه في تغير احداث ضرورة .16

 النظام. تطبيق لنجاح والقيم املطلوبة تتالءم حتى السائدة القيم تغيير فعالة، معلومات أنظمة بإقامة االهتمام .17

 كافية ملكونات التعليم العالي. تحفيزية نظم اعتماد .18

 

 

  :نتائج الفرضيات 2.5

 وتوصلنا املناسبة، االحصاء أدوات باستخدام دراستها املتغيرات تمت من ةمجموع البحث فرضيات تضمنت 

 :أهمها النتائج، من مجموعة على
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 تطبيق إلى العالي الجزائرية التعليم مؤسسات تواجه التي الخارجية والتحديات الداخلية التحديات من كل تدفع .1

 ليم العالي .نظر أساتذة التع وجهة من الجودة ضمان والعمل على تطوير نظام

  املطابقة أو للمعايير املطابقة بين للجودة املناسب مفهوماألساتذة حول  نظر وجهات في اختالفات وجود عدم .2

 لألهداف.

 املؤسسة في الجودة ضمان نظام بتطبيق نبدأ ما إذا خيار حول  األساتذة نظر وجهات في اختالفات وجود عدم .3

 برامجها. بعض في أو برامجها في أو ككل

 اآللية خيار الجودة، تطوير هدف لصالح الهدف خيار من كل حول  نظر األساتذة وجهات في اختالفات جودو  .4

 املناسب الجودة ضمان نظام نوع خيار االجباري، التطبيق أسلوب لصالح األسلوب خيار التقييم، آلية لصالح

 الجودة الداخلية. ضمان نظام نوع لصالح للتطبيق

 العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان ثم تطوير نظام تطبيق من تحّد  التي تالصعوبا من مجموعة توجد .5

 االساتذة. وجهة من متفاوتة أهمية ذات الجزائرية

 ذات الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان نظام ومؤشرات نجاح عوامل من مجموعة وجود .6

 .الجودة ضمان مسؤولي نظر وجهة من متفاوتة أهمية

 ــ مناقشة نتائج الدراسة امليدانية:ـ9

نشر ثقافة الجودة في كافة املستويات العلمية واالدارية ممثلة في الوصاية ومدراء التعليم العالي إلقناعهم بأهمية :أو 

التغيير وتحسين األداء وأهمية معايير الجودة واالعتماد األكاديمي. فقد اتضح من نتائج الدراسات أن صعوبات الجهات 

الوصية ذات أهمية عالية. كما يجب على املدراء واملختصين في قضايا التربية والتعليم إقناع مكونات االسرة الجامعية من 

أكاديميين وإداريين وطالب بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة حتى يكون هناك معيار تعرف به الجامعات توجهها 

 .وتقدمها

لشاملة في الجامعات، البد من البدء بقطاع الخدمات العامة والخدمات اإلدارية : عند تنفيذ برنامج الجودة اثانيا

كمالءمة ظروف العمل، االهتمام باملكتبات، وتوفير نواد، وققاعات رياضية، فكثير من الجامعات خالية من كل هذه 

نت نتائج البحوث في مجال الجودة الخدمات وهي تعتبر البنية التحتية لبدء العمل التشغيلي )األكاديمي( للجامعة. فقد بي

واالفتقار إلى ”  ضعف إمكانات املكتبات وعدم التحكم بتكنلوجيا االعالم واالتصال“أن أكبر الصعوبات التنظيمية 

 .”ظروف عمل مناسبة

اللجان  :بعد ذلك يجب على الجامعات االهتمام كثيرا بالحوافز اإليجابية )معنوية ومالية(لألستاذ الجامعي واعضاءثالثا 

واملجالس العلمية ومراعاة العدالة واملساواة في الفرص إلشعارهم باالنتماء للعلم واملعرفة والوطن ،فاألستاذ طرف مهم 

في إنجاح برامج الجودة بالتعليم العالي، وإذا لم يحفز فكيف تضمن الجامعة تعاونه في إنجاح تطبيق نظام ضمان الجودة 

 .ن ضعف الحوافز املالية واملادية واملعنوية من أكبر الصعوبات التنظيمية. فقد بين كثير من الدراسات أ

: منح أعضاء املجالس العلمية األكاديمية بالجامعات فرصة املشاركة في اتخاذ وصنع القرارات املهمة بهذا الجانب  رامعا

تنظيمية إال أنه ال يزال مرتفعا كان أقل الصعوبات ال” ضعف الثقة بين مكونات االسرة الجامعية “بينت الدراسات أن 

جدا. على الجامعات كذلك أن تهتم كثيرا بدعم البحث العلمي عن طريق دعم األبحاث العلمية ماليا وتخفيض ساعات 



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

110 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

التدريس لالستاذ الذي يقوم بإنجاز بحث علمي خالل الفصل الدراس ي، فقد تبين أن ضعف الدعم املالي وارتفاع الحجم  

 .ريس ي يمثالن أعلى معوقات جوانب البحث العلميزاد من العبئ التد

: تبين كذلك أن هناك إغفاال لبرامج خدمة املجتمع والتعليم املستمر، مما أبعد الجامعات عن ممارسة إحدى خامسا 

وظائفها األساسية. لذا على مؤسسات التعليم العالي تعيين متخصصين يشرفون على خدمة املجتمع وتقديم الدعم الالزم 

م من تفويض السلطة إلى الدعم املالي من أجل ربط الجامعات باملجتمع واالستفادة من خبرات االساتذة االكاديمية له

واملهنية من أجل بحث قضاياه الحاضرة واملستقبلية، ومن ثم تكثيف الدورات التدريبية والبرامج العلمية التي يحتاج إليها 

حاضرات التثقيفية واألمسيات األدبية من اجل تقريب الجامعة من املحيط املجتمع ،إضافة إلى تقديم االستشارات وامل

 االجتماعي والثقافي.

 خاتمة : 

من خالل معالجتنا للموضوع يمكن أن نصل الى الى جملة من االلحقائق تفتح املجال واسعا لبحوث علمية مستقبلية 

 اخرى تنطلق من فكرتين اساسيتين هما :

صعوبات التي تعترض سيرورة عملية تطوير ضمان جودة التعليم العالي الجزائري املتمثلة .يوجد هناك جملة من ال1

أساسا في ذات أهمية متفاوتة  حسب وجهة نظر أساتذة التعليم العالي، فقد شكل الجانب السلوكي واملتمثل في مقاومة 

الوزارة الوصية ويأتي الجانب االداري تطبيق نظام ضمان الجودة أكثر العوامل صعوبة يليه جانب القيادة على مستوى 

 والتنظيمي ومن ثم تأتي تأثيرات التحديات الداخلية والخارجية في الرتبة األخيرة.

 الجزائرية ذات أهمية العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان نظام تطبيق مؤشرات نجاح  من مجموعة .وجود2

 اعتبروها والتي عوامل النجاح أغلبية على عالية جدا بدرجة وافقوا دفق أساتذة التعليم العالي، نظر وجهة من متفاوتة

 أهمية تشكل التي النجاح أكثر عوامل ومن بفعالية، الجودة ضمان نظام تطبيق وتطوير لضمان أساسية مقومات تشكل

 العليا ةاإلدار  وتأييد دعم بثقافة الجودة، املصلحة العامة اصحاب وتوعية تحسيس :هي العناصر، لبقية نسبة

االستراتيجي يساير املنظومات  التوجه في إحداث تغير ضرورة الجودة، ضمان نظام تطوير لعملية املختلفة باملستويات

 تغيير فعالة،وكذا أنظمة معلومات بإقامة االهتمام وأهدافها، ورسالتها رؤيتها ناحية من للمؤسسة الرائدة واملتطورة عامليا

 كافية. نظم تحفيزية واعتماد جودة التعليم العالي لنجاح تطوير نظام املطلوبة القيمو  تتالءم حتى السائدة القيم
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 آراء تربوية لتحقيق جودة التعليم عن معد بمؤسسات التعليم العالي

 -دراسة تطبيقية ميدانية-

 د. يوسف العلمي

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة

 -املغرب-

 ملخص البحث:

لتعليمية التعلمية عن بعد من العمليات التربوية األساسية التي تسهم وتساهم في تحقيق الجودة باملؤسسات التعليمية عموما تعتبر العملية ا

والجامعية خصوصا، وذلك من خالل االعتماد على الوسائل التكنولوجية التي تسهل العملية التواصلية بين املدرس وطلبته وتحقق التفاعل 

 دة العلمية وتقربها باستعمال الوسائل اإللكترونية املختلفة. اإليجابي وتبسط املا

وقد جاءت هذه الدراسة التربوية امليدانية باعتماد املنهج الوصفي التحليلي من أجل االرتقاء بعملية التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم 

اكل التي تحول دون تحقق أهداف هذه العملية، وإبراز العالي نحو األجود واألفضل، ومن خالل الوقوف على مجموعة من اإلكراهات واملش

 يكيا.الحلول املقترحة من مختلف الفاعلين التربويين باعتبارهم اللبنة األساس في الرفع من جودة التعليم عن بعد تربويا وبيداغوجيا وديداكت

 التعلمية، الوسائل التكنولوجية. الجودة، التعليم عن بعد، التعليم العالي، العملية التعليمية الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

The distant teaching-learning process is considered one of the fundamental educational processes since it contributes to 

achieving quality education in educational institutions in general and in higher educational institutions in particular. This 

can be done by integrating the use of technological tools which are three-fold enlightenment. First, they facilitate the 

communication between the teacher and their students. Second, they increase positive interaction. Finally, they make the 

subject under study easy to understand through the use of varied electronic devices.  

This educational field study is based on the descriptive analytical method with the goal of improving the distant teaching-

learning process in higher educational institutions. To fulfill this goal, we identify the problems and difficulties that hinder 

the achievement of the objectives of the teaching-learning process. Furthermore, we highlight the solutions suggested by 

educationalists. In this context, Educationalists play a vital role in improving the quality of distant teaching and learning 

from educational, pedagogical and didactic perspectives.  

Key words: quality education, distant teaching-learning, higher education, the teaching-learning process, technological 

tools. 
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 مقدمة:

عرفت عملية التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص في بعض الدول تقدما تربويا ملموسا مع 

ظهور البرامج واألجهزة والوسائل التكنولوجية املتطورة، فكان للجائحة الوبائية التي عرفتها الدول الغربية عموما والعربية 

 ثر بارز في االعتماد على هذه العملية حفاظا على الزمن املدرس ي للمتعلمين والطلبة وحسن تدبيره.خصوصا؛ أ

ومعلوم أن هذا النمط التربوي املستجد عرف مجموعة من اإلكراهات واملشاكل، تحتاج إلى حلول مناسبة وآراء تربوية 

السليم للمتعلمين والطلبة بالجامعات ومؤسسات  سديدة تساهم في تطوير هذا النمط وتجويده ليتحقق البناء التربوي 

 التعليم العالي، وتتحقق الجودة من خالله ويرتقى به في سماء املنظومة التربوية برمتها.

من السهل أن نتواصل وندرس عن بعد، لكن من الصعب أن نحقق األهداف الحقيقية ونضمن جودة مشكلة البحث: 

حسن واألفضل، لذلك جاء هذه البحث ليعالج مشكلة تتحدد في سؤال مركزي وهو: العملية التربوية ونرتقي بها نحو األ 

 كيف يمكن ضمان وتحقيق جودة عملية التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي؟

يحاول هذا البحث تحقيق مجموعة من األهداف واملقاصد التربوية، تتمثل في البحث عن حلول تساهم أهداف البحث:

 عملية التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي.في تحقيق جودة 

اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من املدرسين الذين اشتغلوا وال يزالون يشتغلون بهذا النمط حدود البحث: 

 التربوي املستجد "التعليم عن بعد".

لة هذه الدراسة مناقشة وتفسيرا تم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئمنهج البحث:

 وتحليال لتالئم طبيعة املوضوع.

 مصطلحات البحث:

جملة املعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصرالعملية التعليمية، سواء منها ما يتعلق هيالجودة: 

ت املتعلمين وحاجاتهم، وتتحقق تلك باملدخالت أو العمليات أو املخرجات، والتي تلبي احتياجات املجتمع ومتطلباتهورغبا

 1املعايير من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر املادية والبشرية.
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عن املعلم، ويسد هذا البعد  -وربما زمانيا -عملية تربوية يكون فيها املتعلم أو الطالب بعيدا مكانياهو التعليم عن معد: 

 1يثة ) األنترنيت، القنوات الفضائية، الهاتف...(.باستخدام تكنولوجيات االتصال واملعلومات الحد

كل أنواع التعليم الذي يلي مرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتقدمه مؤسسات متخصصة، ومرحلة هو التعليم العالي: 

لفة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاءة والنبوغ وتنمية ملواهبهم وسد حاجات املجتمع املخت

 1في حاضره ومستقبله، بما يساير التطور املفيد الذي يحقق أهداف األمة وغايتها النبيلة.

هيمزيجمنهذين املفهومين،من جهةاملدرسواملادة الدراسيةوالطالبفيتفاعلمستمر  العملية التعليمية التعلمية:

 .1ألجلبلوغاملعرفة واألهداف التربوية املنشودة

لتقنيات واألدوات املادية واملوارد الرقمية املستعملة في العملية التعليمية التعلمية عن بعد كل االوسائل التكنولوجية: 

 1من أجل تحقيق قيمة مضافة في جودة التعليم.

 عرض ومناقشة نتائج ا ستمارة الخاصة باألستاذات واألساتذة:

 فتوحة وهي كاآلتي:قمست االستمارة التي قدمت لألساتذة واألستاذات إلى أسئلة مغلقة وأخرى م

 األسئلة املغلقة:

 

يتضح من خالل هذا املبيان أن األستاذات واألساتذة يستعملون "الواتساب" بنسبة أكبر لسهولة التواصل به مقارنة مع 

باملئة من يقدم الدروس للطلبة عبر صفحته على الفايسبوك، وآخرون  25باقي الوسائل األخرى، في حين أن هناك حوالي 
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ةالنسبة المئوي

:ن بعدالوسائل اإللكترونية المستعملة في عملية التعليم ع

الفايسبوك الواتساب اليوتوب أخرى 
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ن على قناة في اليوتوب، والقلة القليلة من تستعمل برامج أخرى في التعليم والتواصل التربوي مع طلبتهم يتوفرو 

 ومتعلميهم.

 

يظهر من خالل هذا املبيان أن أغلب األستاذات واألساتذة يتقنون وسائل التواصل عن بعد، حيث بلغت النسبة حوالي 

ب للعصر وتوفر األجهزة اإللكترونية بشكل كبير، وكذلك القنوات والصفحات في املئة، نظرا للتطور التكنولوجي املواك 60

والفيديوهات املتوفرة التي تشرح كيفية استعمال هذه الوسائل، في حين أن هناك من ال يتقن استعمالها أو يتقن 

 استعمالها أحيانا، لضعف أو انعدام التكوينات التربوية من الجهات املختصة في هذا الجانب.

 

أغلب النسب تقول بأن الطالبات والطلبة يتفاعلون معهم أحيانا فقط، مما يدل على وجود بعض اإلكراهات واملشاكل 

 التي قد تحول دون مشاركتهم في االستمرار والتفاعل الدائم مع العملية التعليمية التعلمية عن بعد.
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هل تتقن استعمال وسائل التعليم عن بعد؟

نعم ال أحيانا
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عليم هل هناك انخراط من الطالبات والطلبة معكم في الت
عن بعد؟

نعم ال أحيانا
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د يدل على صعوبة التعامل اإليجابي مع هذه الوسائل، توازن النسب بين من يشرح الدروس أحيانا وبين من ال يشرحها ق

أو اقتصار بعض األستاذات واألساتذة على إرسال املقررات للطلبة دون شرحها أو شرحها في حالة وجود تساؤل من 

ن باملئة من تشرح الدروس وتفهمها للطلبة من خالل الوسائل التواصلية ع 60الطالبات والطلبة، في حين أن هناك حوالي 

 بعد املعدة واملفيدة لهذا الغرض.

 

أغلب األستاذات واألساتذة على أن التعليم عن بعد يساعد الطالبات والطلبة على االعتماد على قدراتهم في التعلم الذاتي، 

 باملئة أجابوا ب "أحيانا"، مما يدفعنا إلى القول بوجوب تطوير عملية 20باملئة يقولون عكس ذلك، وحوالي  30إال أن 

 التعليم عن بعد لتحقيق جودتها الفعالة.
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يرى أغلب األساتذة واألستاذات على أن التعليم عن بعد ال يساهم في تحسين املستوى املنهي وتجويده، مما يمكننا القول 

 بوجود إكراهات ومشاكل تحتاج إلى البحث عن الحل لتجاوز ذلك.

 

قبول االستمرار الدائم لعملية التعليم عن بعد، نظرا لألهمية التي  نسبة مهمة جدا من األستاذات واألساتذة تقول بعدم

يكتسيها التعليم الحضوري مقارنة بنظيره عن بعد، لكن قد تتغير اآلراء إذا تمت إشراك مختلف الفاعلين التربويين في 

 البحث عن الحلول املناسبة لتجويد عملية التعليم عن بعد.
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 األسئلة املفتوحة:

 عملية التعليم عن معد؟ ما رأيك في 

ذهب معظم األساتذة واألستاذات إلى عدم قبول نمط التعليم عن بعد، حيث أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يحل 

محل التعليم الحضوري لكونه ال يحقق النتائج املطلوبة، واعتباره طريقة غير ناجحة لكونها تتطلب جهودا مضاعفة من 

الطلبة أنفسهم غير مقتنعين بالتعليم عن بعد ألنهم يفضلون التعليم الحضوري واالتصال املدرس واملتعلم، ثم إن 

املباشر مع أستاذهم، لذلك يمكن اعتماده في حاالت الضرورة فقط كحاالت الطوارئ والجائحات واألوبئة والكوارث...، 

ورهينا بالوسائل املتاحة للطالب كتوفره كما أنه يبقى رهينا بمدى رغبة الطالب واهتمامه بدروسه بعيدا عن املدرسة، 

 على جهاز وشبكة تمكنه من التواصل بشكل جيد ومنتظم.

 اذكر اإلكراهات واملشاكل التي تواجهك في عملية التعليم عن معد؟ 

تواجه األساتذة واألستاذات إكراهات ومشاكل كثيرة تحول دون تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية عن بعد، من 

 ك:ذل

عدم التزام جميع الطالبات والطلبة في عملية التعليم والتعلم عن بعد بسبب عدم توفرهم على اإلمكانات أو  -

 عدم رغبتهم في ذلك؛

 إرهاق األستاذ وعدم استطاعته مسايرة العملية التعليمية التعلمية بالشكل الصحيح؛ -

 يم عن بعد واألنترنيت باملجان للطلبة؛عدم التوفر على الوسائل التكنولوجية املساعدة على عملية التعل -

 عدم التالؤم بين الظروف التقليدية مع الرقمية العصرية؛ -

عدم التمكن من تنزيل واستعمال معظم مسطحات التعليم عن بعد وبرامجه ووسائله املختلفة لعدم تلقي أي  -

 تكوين في ذلك؛

 عن بعد؛عدم اهتمام األسر وغيرهم في االنخراط في تفعيل جودة التعليم  -

 مشاكل في سرعة صبيب األنترنيت للذين يتوفرون عليه. -
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 لحلول املقترحة:ا 

اعتبر األساتذة واألستاذات أن الجودة ال يمكن أن تتحقق بتجزيء التعليم إلى تعليم حضوري وتعليم عن بعد ال يراعي 

 ذلك: الشروط واملواصفات الضرورية واملطلوبة، لذلك اقترحوا مجموعة من الحلول لتجاوز 

 التقليل من الساعات الحضورية إلنجاز دروس مخصصة للتعليم عن بعد ألنها تتطلب جهدا مضاعفا؛ -

التخفيف من عمليات تتبع بحوث الطلبة واألنشطة املختلفة وغير ذلك إذا كان التعليم عن بعد يسير بموازاة  -

 مع التعليم الحضوري؛

 ينبغي للوزاة الوصية السهر على توفيرها؛التعليم عن بعد يتطلب تعبئة موارد مالية وبشرية  -

 تكييف البرامج واملناهج الدراسية مع خصوصية التعليم عن بعد؛ -

توفير تكوين مستمر لألطر التربوية وتدريبهم على استعمال املسطحات الجديدة والوسائل التكنولوجية  -

 املختلفة للرفع من جودة عملية التعليم عن بعد؛

 نية لجميع الطالبات والطلبة دون استثناء.توفير الوسائل اإللكترو  -

 مجانية األنترنيت الذي يثقل كاهل الطلبة وأسرهم. -

 هل تفضل ا ستمرار الدائم لعملية التعليم عن معد إن تم تجاوز اإلكراهات وروعيت الحلول التي ذكرت؟ 

دى قبولهم لالستمرار الدائم في بعد ذكر األستاذات واألساتذة ملجموعة من الحلول طرح عليهم هذا السؤال ملعرفة م

عملية التعليم عن بعد، فتوافقت معظم إجاباتهم إلى حد كبير على قبول هذا النمط التربوي بشرط املزاوجة بينه وبين 

التعليم الحضوري باعتباره وسيلة للدعم التربوي وليس بديال عن التعليم الحضوري، والتخفيف من ساعات األنشطة 

وتقديمه بالشروط املطلوبة. وإذا تظافرت الجهود وساد التعاون بين املدرسة واألسر ومختلف الفاعلين املختلفة إلنجازه 

التربويين باملنظومة التعليمية سيكون للتعليم عن بعد دوره األساس في جعل الطالبات والطلبة يعتمدون على أنفسهم 

 ويأخذون بزمام األمور لتعليم ذاتي ناجح وذو جودة عالية.
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 اتمة:خ

ما يمكن أن يستشف من هذه الدراسة امليدانية التربوية أن التعليم عن بعد من العمليات التربوية املفيدة في الرقي 

باملنظومة التربوية، إال أن جودته بالتعليم العالي لن تتحقق إال بتظافر جهود مختلف الفاعلين التربويين واألخذ بالحلول 

 راهات التي يعاني منها هؤالء. املقترحة وتجاوز املشاكل واإلك

 ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة في اآلتي:

استعمال أغلب األستاذات واألساتذة "للواتساب والفايسبوك" وبعضهم "اليوتوب" يوحي إلى ضرورة إنشاء  -

التعليمية الوزارة الوصية لبرامج تربوية مجانية قريبة من مثل هذه البرامج وتكون خاصة بهؤالء وتسهل العملية 

 التعلمية عن بعد.

وجود نسبة من األستاذات واألساتذة ال يتقنون استعمال الوسائل اإللكترونية الجديدة فيه دعوة إلى وجوب  -

 توفير تكوينات تربوية من الجهات املختصة في هذا الجانب.

جانية األنترنيت ضعف الجانب املادي للطلبة والطالبات وغياب توفر بعضهم على الوسائل التكنولوجية وم -

 يدفعهم إلى عدم املشاركة الدائمة في الدروس واألنشطة التي تقدم عن بعد.

ال بد من اجتهاد األستاذات واألساتذة في شرح الدروس التي يقدمونها للطلبة لتجنب اإلشكاليات التي قد تحول  -

 دون تحقق املعارف واألهداف واملقاصد التربوية للدروس التي تقدم عن بعد. 

تطوير عملية التعليم عن بعد من أسباب تحقيق املهارة التربوية للطلبة والطالبات لتطوير تعليمهم الذاتي  -

 والسير نحو تعليم متفوق ناجح.

تحسن األداء املنهي في العملية التعليمية التعلمية عن بعد يكون بتجاوز املشاكل واإلكراهات التي يعاني من  -

يمكن االستمرار في هذه العملية إذا لم يتم تطويرها وتجويدها والرقي بها نحو األساتذة واألستاذات، كما ال 

 األفضل.

 املراجع:

تطبيقاته املتقدمة(، منال عبد العال مبارز وأحمد -تقويمه-إدارته-مقرراته-بيئاته-التعليم اإللكتروني ) مفهومه -

 ه.1434، 1الرياض، ط -محمود فخري، دار الزهراء
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كانية تطبيقها في التعليم الجامعي املصري، دراسة تحليلية في تطوير نظم إعداد املعلم الجودة الشاملة وإم -

 العربي وتدريبه مع مطلع األلفية الثالثة، املؤتمر السنوي لكلية التربية، جامعة حلوان.

رد الرقمية، الدليل البيداغوجي العام إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التعليم، املختبر الوطني للموا -

 .2014وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي باملغرب، شتنبر 

معايير الجودة واألداء والتقييم في مؤسسات التعليم العالي في ضوء التجارب املعاصرة للجامعات الرصينة في  -

 ، دار البداية.2011، 1العالم، عطا عدي، ط

 .2015سهام،  معجم مصطلحات التربية والتعليم، األستاذة مرداد -
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 جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة نظر طلبة سنة ثالثة علم النفس التربوي 

) دراسة ميدانية إستكشافية لدى عينة من الطلبة بكلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية جامعة 

 )الجزائر( (-قاصدي مرباح ورقة

 ـــدةد . زيـــنب بـــــن رغـ

 -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح

djannetalfafa@gmail.com:  mail-E 

 

 امللخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عن مستوى جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة نظر طلبة سنة ثالثة جامعي  بعلم النفس التربوي،     

(، صفة الطلبة:)موظف/غير موظف(( في متوسط دراجاتهم على مقياس جودة 40-24()23-19ر كل من املتغيرات:)فئات السن:)وعن تأثي

( طالب وطالبة أختيروا 65التعليم العالي املفتوح، وتم اإلعتماد على املنهج الوصفي اإلستكشافي املالئم لهذا التناول، وشملت الدراسة على:)

(، و تم التأكد من 2015البسيطة، وإستخدمت الباحثة مقياس:)جودة التعليم العالي املفتوح إعداد غيث والقواسمة:)بالطريقة العشوائية 

الخصائص السيكومترية للمقياس، و بعد إستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة في املعالجة اإلحصائية للدراسة األساسية ، وأشارت نتائج 

وى جودة التعليم العالي املفتوح  لدى طلبة سنة ثالثة جامعي بعلم النفس التربوي مرتفع، كما وكشفت على الدراسة الحالية  إلى أن مست

يم وجود فروق دالة إحصائيا في مقياس جودة التعليم العالي املفتوح: تبعا للمتغيرات اآلتية:)فئتي السن( ووجود فروق في مقياس جودة التعل

الطلبة: )طالب موظف(/)طالب غير املوظف( ، وتّم مناقشة وتفسير النتائج املتوصل إليها للدراسة الحالية في العالي املفتوح تبعا ملتغير صفة 

ضوء ما وجد في اإلطار النظري والدراسات السابقة وختمت الدراسة بتوجيه مجموعة من التوصيات إلى الطلبة السنة الثالثة جامعي 

 لجامعات(.والطاقم التربوي بمؤسسة التعليم العالي)ا

 جودة التعليم العالي املفتوح، طلبة سنة ثالثة جامعي )علم النفس التربوي( الكلمات املفتاحية:

 

summary 

          The current study aimed to identify the quality level of open higher education from the point of view of third-

year university students in educational psychology, and about the impact of each of the variables: (age groups: (19-23) (24-

40), student status: (employee / non) Employee () evaluated their scores on the quality scale of open higher education, and 

the appropriate exploratory descriptive approach was relied upon for this approach, and the study included: (65) students 

were chosen by the simple random method, and the researcher used a scale: (Quality of Open Higher Education Prepared 

by Ghaith and Qawasima: (2015), and the psychometric properties of the scale were ascertained, and after using 

appropriate statistical methods in the statistical treatment of the basic study, and the results of the current study indicated 

that the quality of open higher education among third-year university students with educational psychology is high, and 

also revealed the existence of differences. Statistical function in the open higher education quality scale: according to the 

following variables: (age groups) and the existence of differences in the open higher education quality scale according to the 

student status variable: (employee student) / (non-employee student), and the findings of the current study were discussed 

and explained in Z And what was found in the theoretical framework and previous studies, the study was concluded by 

directing a set of recommendations to third-year university students and the educational staff of the higher education 

institution (universities). 

Key words: Quality of Open Higher Education, Third Year University Students (Educational Psychology) 
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 مشكـــــــــــلة الـــــــــــــــدراسة و إعتـــــــــــباراتها:

تعتبر الحياة الجامعية أهم مجال من الخدمة العملية التي تترجم كافة املكتسبات التي تزود بها الفرد علميا ودراسيا          

ابقة، فنهج ورغبة الفرد في الوصول إلى الحياة الجامعية ليتم فيها وإجتماعيا من خالل مراحله الدراسية واإلجتماعية الس

اإلستيعاب والفهم أكثر للتخصص الدراس ي املرغوب ولجوانبه النظرية والعملية وقيامه بكافة التكاليف والواجبات الدراسية 

ملوجهة، فهذه املحطات هي من مشاريع بحثية ملزم بها من قبل أساتذته وحضوره للمحاضرات وحصص اإلعمال التطبيقية ا

النظام الذي يعهده الطالب يوميا خالل كل سنة دراسية أو خالل مشوار دراس ي من السنوات التخرج، فيتضمن نظام معين 

من البحث العلمي ونظام آخر من حيث التلقين وطرائق التدريس التي يستخدمها األساتذة معه ضمن املحاضرات والحصص 

األخير مستوى معين من اإلدراك بنوعية وجودة ذلك النوع من التعلم الحر واملفتوح الذي يتعهده في  التطبيقية ليتسنى له في

(على أن نجاح اإلدارة القائمة على الصناعة في إستثار 2003الحياة الجامعية األكاديمية. وهذا ما أشار إليه "املوسري")

رائد الجهود الشاملة قد أشار إلى  Edward Demingارد ديمنغ"إدو "‘السؤال حول إمكانية تطبيق الجودة في التعليم وكان 

 (04، ص2003.)املوسري، ضرورة إدخال الجودة في التربية والتحسين املستمر في العملية التعليمية التعلمية

ته الذاتية، األساس تتحدد مستوياته من العمل والتحصيل الدراس ي األكاديمي وتنعكس على قراراته وقناعا وعلى هذا          

فمستوى النوعية والجودة التي يسير وفقها نظام التعليم العالي املفتوح بالجامعة من حيث القيام باملشاريع والبحوث 

العلمية التقييمية والبرنامج األكاديمي وطرائق التدريس املستخدمة به، وكذا في نوعية املناهج الدراسية التي تنتهجها وتسير 

لطلبة اإلنمائية والعقلية والنفسية واإلجتماعية بمؤسسة التعليم العالي. وهذا ما أشار إليه وفقها تبعا لقدرات ا

(فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من املفاهيم اإلدارية الحديثة T.Q.M(إلى أن الجودة الشاملة)2000"الخطيب")

ية وبين املهارات الفنية املتخصصة من أجل اإلرتقاء املوجهة التي تقوم على املزج بين الوسائل اإلدارية والجهود اإلبتكار 

 (19، ص2000.)الخطيب، بمستوى األداء والتحسين والتطوير املستمرين

فكل هذه اإلعتبارت من التخطيط والبرمجة للموارد البشرية واملادية تنعكس على إعتبارات ذاتية وشخصية تمس           

س ي واملشروع الدراس ي املنهي الذي يريد السير والخوض فيه، وهذا ما أمكننا أن بقرارات الطالب وقناعاته للتخصص الدرا

نتسأل عليه في الدراسة الحالية، ما مستوى جودة التعليم العالي التعليم العالي املفتوح من وجهة نظر طلبة السنة ثالثة 

 جامعي بعلم النفس التربوي؟            

 راسة التي صيغت إلى فرضيات بالصياغة التقريرية اآلتية:و قد تم طرح تساؤالت الد          

 فرضيات الدراسة:-2

 نتوقع مستوى جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة نظر طلبة السنة ثالثة جامعي بعلم النفس التربوي مرتفعة. -1

التربوي  على  مقياس جودة توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طلبة السنة ثالثة جامعي بعلم النفس  -2

 (. 40-24(/)23-19التعليم العالي املفتوح بإختالف فئات السن:)

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات طلبة السنة ثالثة جامعي بعلم النفس التربوي على  مقياس جودة  -3

 (. التعليم العالي املفتوح بإختالف صفة الطالب:)طالب موظف(/)طالب غير موظف
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 أهداف الدراسة :-3

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالية.-1

 الكشف عن مستوى جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة نظر طلبة سنة ثالثة جامعي علم النفس التربوي.-2

لم النفس التربوي الكشف عن تأثير العوامل التي قد تؤثر في جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة نظر طلبة سنة ثالثة ع-3

 تبعا للمتغيرات اآلتية:)فئات السن وصفة الطالب(. 

 تتوجه أهمية الدراسة إلى جانبين هما:أهمية الدراسة: -4

تكمن األهمية النظرية للدراسة كونها تسلط الضوء على موضوع جودة التعليم العالي املفتوح الذي األهمية النظرية:  -4-1

ملساعي البيداغوجية بمؤسسة التعليم العالي مع الطلبة واألساتذة وأجنحة البحث العلمي تقوم وفقه كافة املجهودات وا

 بمصادره وطرائق التعليم ملختلفة.

تساهم الدراسة الحالية في تسليط الضوء على مستوى الجودة القائمة في التعليم العالي  :األهمية العملية التطبيقية -4-2

هم، كمحطة تقييم رئيسية ال يشوبها أي نوع من التزييف في الرأي أو اإلستجابة على املفتوح من وجهة نظر الطلبة أنفس

مقياس جودة التعليم العالي املفتوح، حتى يتسنى للقائمين بإسعاف محطات النقص والخلل األكاديمي من جهة، وتحفيز 

 ومضاعفة الجهود األكاديمية الجادة من جهة أخرى 

 لدراسة: التحديد اإلجرائي ملتغيرات ا-5

 جودة التعليم العالي املفتوح:-5-1

 تعرف جودة التعليم العالي املفتوح إصطالحا كاآلتي:-5-1-1

 خالله من یتم الذي النظام تعني فأنها الخدمة جودة مفهوم من جزء هي والتي العالي التعلیم في الشاملة الجودة مفهوم-

 لتحقیق املدخالت من الخ .. الدراس ي واملختبر القاعة العلمیة، املناهج ،االدارة الطالب، التدریسیة، الهیأة) املدخالت تفاعل

 حكومیة مؤسسات في، للمستفیدین وارضاء املخرجات لجودة املستمر واملعرفي العلمي والتحسن الكفاءة من عالي مستوى 

 (76د، ص2006 التربوي، جويحات،) . وخاصة

 من إليه النظر أو له محدد تعريف تحديد يصعب إذ بذاته، كبيرا تحديا لعاليا الّتعليم مجال في الجودة مفهوم تحديد يشكّل -

 )الطلبة، والخارجية الداخلية املصلحة ذات األطراف وتوقعات متطلبات وتلبي شمولية تكون  أن يجب فالنظرة واحدة، زاوية

 (77، ص2005.)سالمة،أرباب العمل، املجتمع التدريس، هيئة أعضاء

على أنها تلك الجهود األكاديمية املبذولة من قبل القائمين بمؤسسة التعليم العالي املفتوح إجرائيا: و يعرف جودة-5-1-2

التعليم العالي القائمة بمستوى عال من التخطيط والدراسة وفقا لألهداف التعليمية والتربوية املرغوب تحقيقها وتحصيلها 
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التعلم، جودة البحث العلمي، جودة البرامج األكاديمية واملناهج لدى طالبها و تتجلى في: جودة طرائق التدريس ومصادر 

الدراسية وهي الدرجة التي يحصل عليها طلبة سنة ثالثة جامعي بعلم النفس التربوي على مقياس جودة التعليم العالي املفتوح 

 (2015)لد:غيث والقواسمة سنة:

 حدود الدراسة:-6

 (.2021لية زمنيا بالسنة الدراسية)تتحدد الدراسة الحاالحدود الزمنية: -6-1

 )الجزائر(.-تتحدد الدراسة مكانيا بجامعة قاصدي مرباح ورقلةالحدود املكانية: -6-2

 تتحدد الدراسة بشريا بطلبة السنة ثالثة جامعي تخصص علم النفس التربوي. الحدود البشرية:-6-2

 ع جودة التعليم العالي املفتوح.تتحدد الدراسة الحالية موضوعيا بموضو الحدود املوضوعية: -6-3

 اإلطـــــــــار املنهــــــــــجي و امليــــــــداني:

تم اإلعتماد في الدراسة الحالية  للمنهج الوصفي اإلستكشافي املالئم لهذا التناول ، والذي يعرف على أنه املنهج املتبع:-1

علومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وتحليلها "طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع م

 (.130، ص2001".)بوحوش و الذنيبات،وإخضاعها للدراسة الدقيقة 

 الدراسة ا ستطالعية:-2

( طالب من السنة الثالثة جامعي بعلم 30أجريت الدراسة على عينة قوامها ) وصف عينة الدراسة ا ستطالعية:-2-2

م، وصفتهم من حيث طالب موظفين أو غير موظفين، وأجريت الدراسة االستطالعية النفس التربوي  بإختالف فئات سنه

 بمؤسسة التعليم العالي بجامعة قاصدي مرباح ورقلة)الجزائر(،   كما هو موضح في الجدول اآلتي أدناه:

 (: يوضح خصائص العينة اإلستطالعية01جدول )

 املجموع صفة الطلبة فئات السن املتغيرات

  )غير موظفين( )موظفين( (40-24) (23-19) املؤسسة

 

30 

 

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 ()قسم علم النفس وعلوم التربية

 

16 

 

14 

 

12 

 

18 

 2-أدوات جمع البيانات املست دمة: -3

 عداد األحمدي: تم اإلعتماد على مقياس جودة التعليم العالي املفتوح  من إمقياس جودة التعليم العالي املفتوح-2-3-1

( فقرة، موزعة على ثالثة  محاور       أو أبعاد: جودة طرائق التدريس ومصادر 79واملؤلف من) 2015)غيث والقواسمة( سنة

التعلم، جودة البحث العلمي، جودة البرامج األكاديمية واملناهج الدراسية، والجدول اآلتي يوضح توزيع الفقرات على أبعاد 

 تي: املقياس في الجدول اآل
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 (: يوضح أرقام األمعاد والفقرات التي تنتمي له في مقياس جودة التعليم العالي املفتوح:02جدول )

جودة طرائق التدريس ومصادر  األمعاد

 التعليم

جودة البرامج األكاديمية 

 واملناهج الدراسية

 جودة البحث العلمي

  الفقرات املعبر عنها

 فقرة(18-01)من

 

 فقرة(50-19)من

 

 فقرة(79-51)من

 (29) (32) (18) العدد

 (74-64، ص2015)غيث،القواسمة، 

  على مفتاح التصحيح ليكرت الثالثي وفقا لثالث مستويات لإلجابة)البدائل(، حيث يحتوي  اإلعتماد تم مفتاح التصحيح:

وح إيجابية تنحو في إتجاه على ثالث بدائل:) نعم ، إلى حد ما ،ال( ولكون جل الفقرات املقياس جودة التعليم العالي املفت

   (01، 02، 03الخاصية أملقيسة فهي تأخذ األوزان اآلتية:)

 الخصائص السيكومترية ألدوات جمع البيانات املست دمة:-2-4

 مقياس جودة التعليم العالي املفتوح: -أ

 الصدق:  -1

حصل عليها كل فرد في العينة على حيث نأخذ مجموعة الدرجات التي ي:صدق املقارنة الطرفية)الصدق التمييزي( -1-1

من كلتا الفئتين ثم نقوم  %27املقياس ثم نقوم بترتيبها ترتيبا تنازليا أي من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة وبعدها نأخذ نسبة 

في والنتائج املتحصل عليها مدونة  (،22)بنسخة  spssوالذي تم حسابه بالبرنامج اإلحصائي  t-testبحساب األسلوب اإلحصائي 

 الجدول األتي:

(: يوضح نتائج إختبار)ت( لد لة الفروق بين متوسطي املجموعتين املتطرفتين على مقياس جودة التعليم 03جدول )

 العالية املفتوح

 العينة الفئتين

 )ن(

املتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 املعياري 

 )ت(

 املحسوبة

 درجة

 الحرية

 مستوى 

 الد لة

 القرار اإلحصائي

  5.99 332.37 08 الفئة العليا

11.32 

 

14 

 

0.000 

 

 دالة
 17.22 259.37 08 الفئة الدنيا

( وهي قيمة تنحرف 332.37( املدونة أعاله نالحظ أن املتوسط الحسابي للفئة العليا يقدر بد:)03من خالل نتائج الجدول رقم)

( وهي قيمة تنحرف عن 259.37الدنيا يقدر بد: ) (، إذ أن املتوسط الحسابي للفئة5.99عن املتوسط الحسابي بدرجة قدرت بد:)

( نجد أن قيمة )ت( املحسوبة و التي تقدر 14( وبحساب درجة الحرية املقدرة ب: )17.22املتوسط الحسابي بدرجة قدرت بد:)

العالي (، ومنه يمكن القول أن مقياس جودة التعليم 0.05( و هذه القيمة أصغر من )0.000( عند مستوى داللة )11.32ب: )

 املفتوح على قدر عال من الصدق.
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تم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح صدق اإلتساق الداخلي: -2

 في الجدول اآلتي:

 

 لعالي املفتوح(: يوضح معامل ا رتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية ملقياس جودة التعليم ا04جدول رقم)

 مستوى الد لة معامل ا رتباط املجال: )البعد(

 0.000 **0.928 (: جودة طرائق التدريس ومصادر التعلم01املجال )

(: جودة البرامج األكاديمية واملناهج 02املجال)

 الدراسية

0.872** 0.000 

 0.000 **0.525 (: جودة البحث العلمي03املجال )

( أعاله نالحظ أن جل مستويات الداللة للمجاالت الثالثة ملقياس جودة التعليم العالي 04خالل الجدول رقم)من                  

مما يدل على داللتها ويعبر عن مدى  0.05( وهي قيمة أقل 0.000املفتوح في درجة إرتباطها بالدرجة الكلية للمقياس قدرت بد:)

 لي املفتوح(.إنتماءها للخاصية أملقيسة:)جودة التعليم العا

 الثبات:-2

تم تقسيم مقياس جودة التعليم العالي املفتوح إلى جزئين: جزء علوي يمثل الفقرات ذات األرقام : التجزئة النصفية-2-1

الفردية وجزء سفلي يمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية، وبعد التطبيق تم حساب معامل اإلرتباط بيرسون، وتم التعديل 

 روان والجدول املوالي يوضح النتائج املتوصل إليها.بمعادلة سبرمان ب

 (: يوضح نتائج التجزئة النصفية ملقياس جودة التعليم العالي املفتوح قبل وبعد التعديل05جدول )

 معامل اإلرتباط املحسوب املؤشرات اإلحصائية

 )ر( معد التعديل )ر( قبل التعديل

  النصف األول:)الفقرات الفردية(

0.843 

 

 النصف الثاني:)الفقرات الزوجية( 0.915

بعد التعديل بد:  روبلغت  قيمة  0.843املحسوبة قبل التعديل ذات القيمة   ر( نالحظ أن قيمة 05من خالل الجدول رقم)

 ومنه يمكن القول أن مقياس جودة التعليم العالي املفتوح يتمتع بقدر عال من الثبات يجيز لنا اإلعتماد عليه.، 0.915

(،  وهذه القيمة يمكن 0.879وقدرت نتائج ألفا كرونمباخ ملقياس جودة التعليم العالي املفتوح بد:) معامل ألفا كرونمباخ:-2-2

 االعتماد عليها  كمؤشر  لثبات املقياس. 

 الدراسة األساسية:-3

علمي مرحلة التعليم االبتدائي والبالغ تضم عينة الدراسة األساسية للدراسة الحالية واملتمثلة في م العينة و مواصفاتها: -3-1

طالب بإختالف فئاتهم العمرية، وصفتهم) طالب موظفين/طالب غير موظفين(، حيث كانت نوع املعاينة  (65)عددهم بد:
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-املّتبعة هي الطريقة العشوائية البسيطة، وتم تطبيق الدراسة األساسية بمؤسسة التعليم العالي)جامعة قاصدي مرباح

 ائر(.ورقلة)الجز 

 وفيما يلي سوف يتم توضيح خصائص العينة املختارة التي تم التطبيق عليها في الجداول اآلتية:       

 (: يوضح توزيع العينة األساسية حسب متغيري:)املؤهل العلمي(06جدول )

  النسبة املئوية% فئات السن املؤسسة

 املجموع

 املجموع

% 
(19-23) (24-40) (19-23) (24-40) 

 %99.99 65 36.92% 63.07% 24 41 امعة قاصدي مرباح ورقلةج

( 23-19( نالحظ أن عدد الطلبة سنة ثالثة جامعي علم النفس التربوي ذات فئة السن)06من خالل الجدول رقم)          

( طالب 24:)( ب40-24%(، في حين بلغ عدد الطلية بفئة سن )63.07( طالب وبنسبة مئوية قدرت ب:)41والبالغ عددهم ب:)

 %(. 36.92وبنسبة مئوية قدرت ب:)

 (: يوضح توزيع العينة األساسية حسب متغير صفة الطالب:)طالب موظفين/طالب غير موظفين(07جدول )

  النسبة املئوية% صفة الطالب املؤسسة

 املجموع

 املجموع

)الطالب  %

 املوظفين(

)الطالب غير 

 املوظفين(

)الطالب 

 املوظفين(

 )الطالب غير 

 املوظفين(

 جامعة قاصدي مرباح

 ورقلة

22 43 33.84% 66.15% 65 99.99% 

( نالحظ أن عدد الطلبة سنة ثالثة جامعية بعلم النفس التربوي ذوي صفة:)املوظفين( قد بلغ 07من خالل الجدول رقم)

م النفس التربوي %(، في حين بلغ عدد سنة ثالثة جامعي عل33.84( طالب وبنسبة مئوية قدرت ب:)22عددهم ب: )

 %(.66.15( طالب وبنسبة مئوية قدرت ب:)43بصفتهم)طالب غير موظفين(:)

إعتمدنا في جمع البيانات في هذه الدراسة على مقياس جودة التعليم العالي املفتوح  :أداة جمع البيانات املست دمة-3-2

م التأكد من خصائصه السيكومترية في الدراسة ( عبارة، وت79و يضم في أصله لد:)( 2015)غيث والقواسمة: املصمم من طرف

 الحالية وتم اإلعتماد عليهما للكشف عن أهداف الدراسة األساسية للدراسة الحالية.

أفريل من 30أفريل إلى غاية 25أجريت الدراسة األساسية في الفترة املمتدة مابين إجراءات تطبيق الدراسة األساسية: -3-3

حيث تم تطبيق مقياس جودة التعليم العالي املفتوح على طلبة سنة ثالثة جامعي علم  ،(2020/2021السنة الدراسية:)

النفس التربوي، وأجري التطبيق في بشكل جماعي ، مع الحصول على موافقة رئيس القسم بكلية العلوم اإلنسانية 

ات والتعليمات بالنسبة للطلبة من واالجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية، وتم الحرص على إتباع مجموعة من التوجيه

أجل التحكم في سير تطبيق الدراسة امليدانية من حيث:)طريقة اإلجابة على املقياس، وتسجيل كافة البيانات فيما يتعلق: 

 السن وصفتهم:)طالب موظفين/ طالب غير موظفين(. 

 عرض و تحليل وتفسير فرضيات الدراسة الحالية: -3-4
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تنص الفرضية األولى: نتوقع مستوى جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة فسير الفرضية األولى: عرض و تحليل و ت-3-4-1

 نظر طلبة السنة ثالثة جامعي بعلم النفس التربوي مرتفعة.

 ك:لعينة واحدة والجدول املوالي يوضح نتيجة ذل t-testوملعرفة مستوى  املتغير لد عينة الدراسة تم الحساب بمعامل          

(:يوضح نتيجة لدى عينة 09جدول رقم) t-testلعينة واحدة في الكشف عن مستوى جودة التعليم العالي املفتوح  

 الدراسة.

 املؤشرات اإلحصائية

 

 متغير الدراسة

املتوسط  عدد العينة

 الحسابي

 للعينة

املتوسط 

 الفرض ي

قيمة )ت( 

 املحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الد لة

الد لة 

 اإلحصائية

جودة التعليم العالي 

 املفتوح

 

65 

 

199.00 

 

158 

 

11.27 

 

64 

 

0.000 

 

 دالدددددددددددددددددددددددددددددددة

( طالب من طلبة سنة ثالثة جامعي علم النفس التربوي، 65( أن العينة املقدرة ب:)09نالحظ من خالل الجدول رقم )            

( وقيمة املتوسط 199.00لى مقياس جودة التعليم العالي املفتوح قدرت بد:)ونالحظ أن قيمة املتوسط الحسابي للعينة ع

( 0.000(، ومستوى داللة :)64(، عند درجة حرية:)11.27( وقيمة )ت( املحسوبة والتي تقدر ب: )158الفرض ي التي قدرت بد:)

ر من املتوسط الفرض ي وعليه نقول ( ونالحظ أن متوسط العينة على املقياس أكب0.05ومنه نالحظ أن هذه القيمة أقل من: )

هناك فروق دالة بين املتوسط الحسابي للعينة واملتوسط الفرض ي على مقياس جودة التعليم العالي املفتوح لصالح املتوسط 

الحسابي للعينة، مما يدل على أن مستوى جودة التعليم العالي املفتوح  من وجهة نظر  طلبة السنة ثالثة علم النفس التربوي 

امعي مرتفعة، ومنه نقبل الفرض البحثي وهو: نتوقع مستوى جودة التعليم العالي من وجهة نظر طلبة السنة ثالثة جامعي ج

علم النفس التربوي مرتفعة، وعليه نقول أن الفرضية األولى تحققت، و يمكن تفسير  نتيجة الفرضية بمجموعة من 

 املسلمات والعوامل من أهمها:     

جع إدراك الطلبة للجودة املرتفعة للتعليم العالي املفتوح إلى األنظمة والبرامج األكاديمية املتبعة بمستوى يتالئم مع قد ير          

قدراتهم ورغباتهم  البحثية وأهدافهم املستقبلية لتخصصاتهم الدراسية باملهنة وإلى حسن التخطيط والتسيير اإلداري 

يتعلق بسن جملة من املناهج  املتبعة دراسيا التي تحرض على ما في الطلبة من دوافع والوزاري بمؤسسات التعليم العالي فيما 

وإمكانات ورغبات تساهم في تلبية العامل املحرض العلمي والنفس ي فيما يرغبون فيه دراسيا وما يهدفون إلى تحقيقه دراسيا 

التي هفت بتطبيق نظام الجودة في مؤسسات ( 2016ومهنيا. وهذا ما تؤكده ضمن هذا الصدد دراسة " رقاد"و "لعكيكز")

التعليم العالي الجزائرية "أفاقه ومعوقاته" دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي للشرق الجزائري" وقد توصلت نتائج 

الدراسة إلى تطبيق ضمتن الجودة في مؤسسات التعليم العالي يعد ضرورة حتمية في ظل اإلتجاهات الحالية للتعلم 

ي،كما أن تطبيق هذا النظام بكفاءة وفعالية يتطلب تسطير الخطوط العريضة له من تحديد األهداف واآللية املناسبة العال

والناطق املناسب ثم العمل على ضمان الجودة الداخلية وتبني إجراءات ضمان الجودة الخارجية، كما توصلت الدراسة 

ود معوقات التي تحد من تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعلم العالي في امليدانية إلى مجموعة من النتائج أبرزها تأكيد وج

 (30، ص2016.)رقاد، لعكيكز،الجزائر إال أنها بدرجات متفاوتة
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كما قد يرجع األمر إلى مدى كفاءة األساتذة في قدراتهما األكاديمية واملهارات والطرائق الدراسية التي تساهم بمدى          

ي تحقيق تلك املمارسة األكاديمية التي تمثلت في القدرة الراقية على التلقين للمادة التعليمية والتمكن العلمي املوائمة منهم ف

والتقني لها والستخدام وسائل وأساليب التقويم بها، من خالل البحوث واملشاريع البحثية وامليدانية املكلفين بها، وذلك رغبة 

البحث العلمي وإنتاج املعرفة واملادة العلمية والتعلم الذاتي ليعكس ذلك بدوره أهمية  منهم في بناء االعتمادية الذاتية في

لذواتهم والقدرة على اإلنجاز    و وصول إلى أهدافهم بمستوى معين من التوجيه وتحصيل املعرفة العلمية بمفاتيح معينة 

بها علميا وتضمن مسارهم العلمي الصحيح، فهذا كله يتيحها األساتذة للطلبة والتي تعتبر بمثابة منطلقات علمية يتوجهون 

يساهم في إستثارة طاقة الطلبة والطالب وإستثمار رغباتهم في الجد واإلجتهاد والبحث وبالتالي في إستالم زمام األمور البحثية 

ديمية البيداغوجية من وتحصيل املعرفة العلمية وهذا ما أدى بدوره إلى إدراك مستوى الجودة من ناحية رقي املمارسة األكا

قبل املوارد البشرية من أساتذة وإداريين وموظفين باملكتبة وشئون الطلبة ...إلخ. وهذا ما تؤكده دراسة 

التي هدفت إلى التعرف على واقع نظام التعليم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من (2004العباس ي")"

والطلبة وعرفة تأثير كل من النوع اإلجتماعي والكلية والخبرة والدرجة العلمية في إستجابات  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس وبيان كل من تأثير كل من النوع اإلجتماعي والكلية واملستوى الدراس ي في إستجابات الطلبة وأشارت 

في املجاالت: تهيئة  0.05الذكور عند مستوى داللة الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح أعضاء هيئة التدريس

الجودة في التعليم، تطوير القوى البشرية، إتخاذ القرار وخدمة املجتمع، في حين لم يكن هناك فروق بين متوسطات 

 ( 74، ص2004)العباس ي، إستجابات النوع اإلجتماعي في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.

باإلضافة إلى أهمية املوارد املادية املتوفرة بالصرح الجامعي املفتوح  بأنسب ما لديها من مواد من وفرة الكتب بكافة          

تخصصاتها العلمية واألجهزة العلمية اإللكترونية، باإلضافة إلى توفير قاعات ومناخ الفيزيقي املجهز للمطالعة والقراءة 

ائد من االحترام العلمي واألخالقي للعلم وللرسالة العلمية التي تقدمها الجامعة ويسعى إلى والبحث باحتفاء أساتذة والجو الس

تحصيله الطلب بها، هذا من جهة ومن جهة أخرى إرادة ورغبات وقناعات الطلبة العلمية التي تتقابل وتتالقى مع تلك 

رية لها وتهيئة املناخ العلمي والظروف الفيزيقية والجودة التجهيزات واالعتبارات العالية من حيث التوفير والتمكن املوارد البش

في املمارسة العلمية فكانت بالصورة العالية من حيث إدراك جودنها ماديا ومعنويا وعلميا في تلبيتها ألهداف ورغبات الطالب 

رغوبة.وهذا ما تدعمه دراسة لتحقيق مشاريعهم الدراسية بالحياة الجامعية وتأهيلهم التأهيل األمثل للمهنة املستقبلية امل

(التي أكدت على أن النجاح الجودة ال يتم إال باإلدارة الجيدة للقائد في املؤسسة، فإذا أريد إلدارة الجودة 2005"منتهى" )

الشاملة أن تلقى النجاح في نطاق الحرم الجامعي، يتعين على رؤساء الجامعات أن يتشبثوا بإمكانية تطبيقها، وليس بمعناها 

الصطالحي فحسب بل ينبغي عليهم أيضا أن يعملوا على إعداد عملية تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في إعداد ا بارعا ، بحيث ا

 (05، ص2005.)منتهى، تكون مالئمة للبيئة األكاديمية

رية بالجامعات (التي هدفت إلى تحديد مدى إستخدام كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدا2003وما تؤكده كذالك دراسة"أبو فارة")

الفلسطينية ملقاييس محددة في تقويم جودة الخدمات التعليمية، باإلضافة إلى تقويم هذه الخدمات من منظور العمداء 

ورؤساء األقسام والكادر األكاديمي وطلبة الكليات والخريجين وتوصلت الدراسة إلى أن كان تقويم الهيئة التدريسية والطلبة 

 (75، ص 2003.)أبو فارة، ى جودة الخدمات التعليميةوالخريجين إيجابا ملستو 
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توجد فروق دالة إحصائيا لدى طلبة السنة ثالثة  تنص الفرضية الثانية:عرض و تحليل و تفسير الفرضية الثانية: -3-4-2

-19السن:)جامعي علم النفس التربوي في متوسط درجاتهم على مقياس جودة التعليم العالي املفتوح املهنية بإختالف فئات 

23(/)24-40.) 

( في متوسط درجاتهم على مقياس جودة التعليم العالي 40-24(/) 23-19وللكشف عن داللة الفروق بين فئات السن:)          

 كما هو موضح في الجدول اآلتي: لعينتين غير متجانستين  t-testاملفتوح تّم اإلعتماد على األسلوب اإلحصائي املناسب وهو:

(:يوضح د لة الفروق بين متوسط درجات معلمات رياض األطفال في مقياس الكفايات األدائية 10) الجدول رقم

  واملهنية تبعا ملتغير:)املؤهل العلمي(

 القرار

 اإلحصائي

 مستوى 

 الد لة

 درجة

 الحرية

 )ت(

 املحسوبة

 اإلنحراف

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي

 عدد

 العينة

 املؤشرات   اإلحصائية

 الفئتين

 

 دالة

 

0.000 

 

63 

 

5.53- 

 فئة السن: 41 186.26 29.06

(19-23) 

 فئة السن: 24 220.75 11.29

(24-40) 

( قدر  23-19( أن عدد الطلبة السنة ثالثة جامعي علم النفس التربوي ذوي فئة السن)10نالحظ من الجدول رقم )           

(، في حين بلغ الطلبة 29.06حرف هذه القيمة عن املتوسط بقيمة قدرها:)( وتن186.26:)( وقدر املتوسط الحسابي لهم بد41بد:)

( وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط الحسابي بقيمة 220.75( وقدر املتوسط الحسابي لهن بد:)24( بد:)40-24بفئة السن:)

( 0.000ى الداللة بد:)(، وقدرت مستو 63( عند درجة حرية:)-5.53(، ويتضح أن قيمة "ت"املحسوبة تساوي )11.29قدرها:)

( ومنه فهي دالة، وعليه نقول أنه توجد فروق بين متوسط درجات الطلبة السنة ثالثة جامعي 0.05وهذه القيمة أصغر من )

( في مقياس جودة التعليم العالي املفتوح 40-24( ومتوسط درجات الطلبة بفئة السن:)23-19علم النفس التربوي بفئة السن)

 ويمكن تفسير نتيجة الفرضية بمجموعة من العوامل واملبررات منها: (،40-24السن األكبر:) لصالح الطلبة بفئة

قد يعود العامل في الفارق اإلحصائي الدال في مقياس الجودة في التعليم العالي املفتوح بإختالف فئة السن لصالح فئة          

ذات اإلستقرار الهرموني من التغيرات الفيويولوجية فهي بذلك  السن األكبر إلى فئات السن املتقدمة بحكم املرحلة العمرية

تحتكم ملستوى من اإلتزان الحكمة واإلعتبارات ألولويات األمور وأهدافها السامية فيدركون من الش يء البسيط من التقدم 

باإلعتماد على ذواتهم العلمي والتجهيز املادي شيئا كافيا لهم وعليهم إغتنامه بما يمتلكونه من قدرات وملكات شخصية 

وتفعيل قدراتهم وإرادتهم الذاتية، فعامل املرحلة العمرية له دور مهم وعامل أساس ي قد يكون السبب ألنه يعكس جوانب 

(، فنمائيا هي ليست بذلك 23-19ومستوى معين من اإلدراك املعرفي والنفس ي واالجتماعي على غرار فئة السن األصغر)

لنفس ي ومعرفيا مازلت لها الرغبة في املتعة والترويح وسط هذا العالم الجامعي الحر بش يء من الترويح ا االستقرار الفيزيولوجي

عن النفس وش يء آخر من الجد واإلجتهاد، فقد تكون رغبتهم بالدراسة الجامعية وإدراك جودتها ليست يتلك املرتبة من 
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فئة الطالب من حيث املرحلة العمرية املتقدمة على خالف فئة األولوية على خالف فئة السن األخرى وبالتالي إختالف مستوى 

السن األخرى األصغر وهذا ما يعكس بدوره الصورة اإلدراكية للواقع التعليمي املعاش وجودته ومستواه داخل الصرح 

لية للتعليم الجامعي وهذا ما كان له السبب والعامل بإحداث الفرق الدال إحصائيا في مستوى إدراك الطلبة للجودة الع

العالي املفتوح لصالح فئة السن األكبر على غرار فئة السن األصغر بحكم املرحلة العمرية املتقدمة ما تعكسه من جوانب 

 Hazzard)معرفية ونفسية ومستقبلية لنظرتها للمستقبل بزوايا واسعة وإيجابية.  وهذا ما أكدته دراسة"هازارد" 

وم إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي والتعرف إلى نقاط القوة والضعف في حاولت هذه الدراسة تحديد مفه(1993

تطبيقها، وتوصلت الدراسة إلى أن من أهمها: العوامل املحققة للجودة الوقت والجهد الالزمين لتطبيق الجودة وصعوبة فهم 

اط لدى فريق العمل في بعض األحيان، والقدرة القائمين على إدارة املؤسسة لطبيعة إدارة الجودة الشاملة والشعور باإلحب

املحدودة في التعامل مع بعض القضايا والتحديات وأوضحت الدراسة أن جامعات عديدة تستخدم في إدارة الجودة الشاملة 

وأنه في حالة التخلص من تلك العقبات فإن إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تخدم التعليم الجامعي بصورة 

  .Hazzard.1993.p66))كبيرة.

(وهي دراسة مسحية وصفية والهدف منها هو البحث عن الصلة التي تربط بين أساليب Huang1994) ودراسة "هوانج"

القيادة لدى رؤساء املؤسسات التعليمية العالية وبين أدائها لسلوكات قيادية الجودة الشاملة وبينت نتائج الدراسة أن رؤساء 

ذلك إلى أنه هنالك عالقة قوية إيجابية بين طول زمن إستخدام إدارة الجودة الشاملة في محدودة فقط وأنسب النتائج ك

 (   (Huang.1994.p74املؤسسات التعليمية وأداء الرؤساء سلوكات قيادة الجودة الشاملة..

سط درجات طلبة توجد فروق دالة إحصائيا في متو : تنص الفرضية الثالثةعرض و تحليل و تفسير الفرضية الثالثة: -3-4-3

السنة ثالثة جامعي بعلم النفس التربوي في  مقياس جودة التعليم العالي املفتوح بإختالف صفتهم:)طالب موظفين(/)طالب 

 غير موظفين(.

وللكشف عن داللة الفروق بين صفة الطلبة:)موظفين()غير املوظفين( في متوسط درجاتهم على مقياس جودة التعليم          

كما هو موضح في  لعينتين غير متجانستين  t-testفتوح، وتّم اإلعتماد على األسلوب اإلحصائي املناسب وهو:العالي امل

 الجدول اآلتي:

(: يوضح د لة الفروق بين متوسط طلبة السنة ثالثة جامعي علم النفس التربوي بصفتهم:)طالب 11جدول رقم )

  ( في مقياس جدة التعليم العالي املفتوح07موظفي موظفين( ومتوسط درجات الطلبة ذات الصفة:)طالب غير 

القرار 

 اإلحصائي

مستوى 

 الد لة

درجة 

 الحرية

اإلنحراف  )ت( املحسوبة

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

 املؤشرات اإلحصائية عدد العينة

 الفئتين

 

 دالة

 

0.002 

 

63 

 

3.16- 

 الطلبة بصفة: 43 191.30 30.16

 )غير  موظفين(

 الطلبة بصفة: 22 214.04 21.00

 )طالب موظفين(



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

133 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

( أن عدد الطلبة السنة ثالثة علم النفس التربوي بصفتهم:)طالب غير موظفين( قدر 11نالحظ من الجدول رقم )           

(، في حين بلغ عدد 30.16( وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط بقيمة قدرها:)191.30:)( وقدر املتوسط الحسابي لهم بد43ب:)

( وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط 214.04( وقدر املتوسط الحسابي لهم بد:)22لبة بصفتهم:)طالب موظفين( بد:)الط

(، وقدرت مستوى 63( عند درجة حرية:)-3.16(، ويتضح أن قيمة "ت"املحسوبة تساوي )21.00الحسابي بقيمة قدرها:)

نه فهي دالة، وعليه نقول أنه توجد فروق بين متوسط درجات ( وم0.05(        و هذه القيمة أصغر من )0.000الداللة بد:)

الطلبة السنة ثالثة علم النفس التربوي بصفتهم:)طالب غير موظفين(، ومتوسط الطلبة ذات الصفة:)طالب موظفين( في 

ضية و يمكن تفسير نتيجة الفر  مقياس جودة التعليم العالي املفتوح لصالح ذات الطلبة بصفة:)الطالب املوظفين(،

 بمجموعة من العوامل واملبررات منها:  

قد يرجع  الفارق الدال في مقياس إدراك الجودة العالية في التعليم العالي املفتوح باختالف الطالب السنة ثالثة جامعي            

إلى أن الطالب بعلم النفس التربوي بإختالف صفتهم)موظفين أو غير موظفين( لصالح الطالب املوظفين، وهذا إنما يعود 

املوظفين قد تالمست قدراتهم ومهاراتهم الذاتية وتعايشوا مع ظروف و واقع اإلطار املنهي من العمل فكانت لديهم القدرة 

العالية في إدراك مدى أهمية اإلستفادة من اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة في إطار التعليم العالي بمناهجه وبرامجه 

رات البحث العلمي فإدراك الطالب املوظفين لشروط املستقبل العملي املنهي للتخصص والدراسة األكاديمية األكاديمية ومسا

له ما يساهم في إدراك الجودة بكافة مستوياتها وأنماطها من ناحية كفاءة مواردها البشرية واملادية والتجهيزات والتخطيطات 

فتوح بالحياة الدراسية الجامعية وذلك بإدراك الشروط التي يجب الجادة أو البسيطة من ناحية التعلم الجامعي امل

إستثمارها وااللتزام بها وإغتنامها في إطار الدراسة العملية بالتخصص األكاديمي بالحياة الجامعية وإستيعابهم العملي 

نيل الشهادة والنجاح والقدرة  والعلمي لكافة جوانبها ومدى إيجاد أنسب األساليب املمكنة والتمكن منها عمليا ملساعدتهم في

على اإلنجاز الجاد اليسر في العمل واإلطار املنهي على غرار الطالب غير املوظفين فهم يجهلون لشرط ومتطلبات املهنية والعمل 

حتى يستطيعون من إدراك أهمية الجودة للتعليم املفتوح في جوانبه التعليم العالي بالجامعات. وهذا ما تؤكده 

( تناولت هذه الدراسة تطبيقات إذا أن الجودة الشاملة في مكتب التكنولوجيا املعلومات Munroz1999رو")دراسة"مون

وبإتباع األسلوب التحليلي وأظهرت النتائج أن إدارة الجودة 1992( منذ العامLouisville University" ) النابع:"لجامعة لوسغل

عمول به في الجامعة املذكورة، كما ساعدت إدارة الجودة الشاملة على الشاملة أحدثت تغييرا جذريا في نمطك اإلدارة امل

تسهيل اإلجراءات املتبعة في الجامعة، والحصول على تغذية راجعة ومحاولة إستمرار تحسين الخدمات املقدمة للمستفيدين 

ت محددة كما يجب فهم ويضيف الباحث إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يستدعي وجود أهداف واضحة، وإسترتيجيا

 ((Munroz.1999.p85الصعوبات التي قد تنجم عن تطبيق هذا األسلوب والذي يختلف عن األسلوب التقليدي في اإلدارة.        

التي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق إدارة (Horine & Hailly 1995ودراسة "هورين" و"هيلي")

( كلية وجامعة وقامت بتطبيق هذا املدخل 160ملة في مؤسسات التعليم العالي من خالل مسح شامل ل)الجودة الشا

وبمستوياته املختلفة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك خمسة تحديات تحول دون التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة وهي 

اإللتزام القيادة العليا بثقافة الجودة، وضرورة الحصول على  الحاجة إلى تغيير الثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية ومدى

دعم وتأييد كافة الكليات الجامعية وتخصيص جزء من الوقت لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والتكاليف الالزمة لتدريب 

 (Horine & Hailly. 1995.p15) العاملين في املؤسسة.
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لية باملهنة واملستقبل املنهي له دور في إدراك وإستثمار تلك الجودة والنوعية في فعامل الوعي واملعرفة بالشروط العم          

التعليم العالي املفتوح لدى الطالب وهذا ما أدى إلى ذلك املستوى املرجح للطلبة ذات املعرفة بها وهم الطالب املوظفين على 

ملفتوح وإدراكهم بها وألهميتها النظرية والعملية غرار الطالب ذات الصفة غير موظفين في مقياس جودة التعليم العالي ا

( التي Lewis and Smith1997والتمكن من كافة جوانبها واإلملام الجاد بها.وهذا ما أشارت إليه دراسة"لويس سميث")

إستهدفت توضيح أهمية تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، وقد توصلت إلى أن تطبيق الجودة يسمح للجامعة 

باالرتباط باملجتمع بصورة أفضل ويساعدها  في التغلب على مشكالت اإلنعزال والتفوق بين أقسامها وكلياتها، ويعالج كثيرا 

من جوانب القصور في إعداد الطالب وقد حدد إدارة الجودة الشاملة تلك األعمدة األساسية التي تقوم عليها الجودة الشاملة 

ام بالتحسين املستمر واإللتزام بإرضاء العميل والتحدث بالحقائق، إحترام األفراد من خالل بث في التعليم الجامعي وهي: اإللتز 

 (Lewis and Smith.1997. P12)الثقة تشجيعهم على التعاون واإلنجاز. 

جودة في ( وهي دراسة مسحية هدفت إلى تحديد الصعوبات والتي تعوق إدارة الSeymour1993وما أكدته دراسة "سيمور")        

( كلية من الكليات التي حاولت تنفيذ الجودة وتوصلت الدراسة إلى بعض الصعوبات التي تمثل معيقات لتنفيذ الجودة 21)

بالصورة املرجوة، وهذه الصعوبات منتشرة في معظم الكليات موضوع الدراسة وتمثلت هذه الصعوبات في:الوقت غير الكافي، 

، والوقت الطويل الذي تحتاجه املؤسسة لكي تصل للنتائج املتوقعة وتمسن بعض وجود بعض األفراد يرفضون التغيير

األفراد بآرائهم وقيم إدارية وأكاديمية من شأنه أن يعيق تنفيذ الجودة واإلختالل الوظيفي، وسلطة الجامعة التي تنظر إلى 

فراد اإلدارة الوسطى قد يالقون معارضة عند تطبيق الجودة الشاملة على أنه يقلل من سلطتها واإلدارة الوسطى بمعنى أن األ 

 (P257..Seymour.1993) إشتراكهم في عملية الجودة من أعضاء اإلدارة العليا.

 تم معالجة بيانات الدراسة بإستخدام األساليب اإلحصائية التالية: األساليب اإلحصائية املعتمدة:-4

لحساب صدق املقارنة الطرفية للمقياس:)جودة التعليم العالي  لعينتين مستقلتين) غير متجانستين(،: t-Testeمعامل -1

 املفتوح(.

للتأكد من الصدق اإلتساق الداخلي للمقياس:) جودة التعليم العالي املفتوح( و معرفة ثبات معامل اإلرتباط ) ر( بيرسون: -2

 املقياس في صدق التجزئة النصفية.

 )جودة التعليم العالي املفتوح(لحساب ثبات املقياس.  معامل ألفا كرونمياخ:-3

لعينة واحدة ملعرفة مستوى جودة التعليم العالي املفتوح من وجهة الطلبة السنة ثالثة جامعي بعلم : t-Testeمعامل  -4

 النفس التربوي، وهذا فيما يتعلق بالفرضية األولى للدراسة الحالية. 

لحساب داللة الفروق في متوسط درجات الطلبة السنة ثالثة  لعينتين مستقلتين:) غير متجانستين(،: t-Testeمعامل  -5

(، 40-24()23-19جامعي علم النفس التربوي على مقياس جودة التعليم العالي املفتوح تبعا للمتغيرات اآلتية: )فئات السن:)

 صفة الطلبة:)موظفين()غير موظفين( (، وهذا فيما يتعلق بالفرضية الثانية والثالثة.

 م اإلقتراحات والتوصيات:أهــــــــــ
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ضرورة الحرص واملتابعة البيداغوجية الدائمين من قبل وزارة مؤسسات التعليم العالي وذلك حفاظا على املستوى هذه -1

 جودة جوانب التعليم العالي املفتوح..

مثل:)التعليم الذاتي، إشراف األساتذة القائمين على التعليم األكاديمي الجامعي بإتباعهم لطرائق التدريس املفتوحة -2

املشاريع البحثية...إلخ( وذلك ليتسنى على الطالب إدراك تلك املساحة من املسؤولية التعليمية التي تتوقف عليه وعلى 

توجهاتهم وقناعاتهم وإراردتهم للجد باملشوار التعليمي الجامعي، فعامل الجودة يرتبط إرتباطا كبيرا بسمو أهداف الطالب 

 ث األولوية عندهم.وترتيبها من حي

 قائمة املراجع:

 الكتب:

 واملكتبات العالي التعلیم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة (:2006عرفات) أغادیر وجویحات، عوض محمد التربوي،-

 عمان. للنشر، املسيرة دار ،01ط املركزیة،

 املطبوعات ،دیوان3 البحوث، ط ادإعد طرق  و العلمي البحث مناهج (:2001الذنیبات، محمد محمود) و بوحوش، عمار -

 . القاهرة ، الجامعیة

 الجزائر. ،التربوية للعلوم اللبنانية الهيئة :بيروت العربية، الجامعات في الجودة (: ضمان2005الجامعية ، سالمة، رمزي)

  الرسائل الجامعية:

 أعضاء نظر وجهة من الشاملة الجودة ةإدار  معايير ضوء في القدس جامعة في التعليم نظام واقع"(:2004عمر) العباس ي،-

 فلسطين. :القدس القدس، جامعة (منشورة غير ماجستير رسالة) ." والطلبة التدريس هيئة

(: درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة 2005منتهى، أحمد على املالح)-

دريس، أطروحة مقدمة إستكماال للحصول على درجة املاجستير في اإلدارة  التربوية بكلية الغربية كما يراها أعضاء هيئة الت

 القدس.-الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين

 املجالت العلمية:

 ،"الفلسطينية بالجامعات االدارية والعلوم االقتصاد لكليات التعليمية الخدمات جودة (: تقويم2003يوسف) فاره، أبو-

- 23الفترة في األردن الزرقاء، الزرقاء األهلية، ،جامعة االدارية والعلوم االقتصاد لكلية الثاني العلمي املؤتمر إلى مقدم بحث

 األردن. الزرقاء، أول، تشرين21
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عليم 
َ
ة في ت

َ
قمن ي الرَّ ِّ

حد 
َ
ة ت ة العربيَّ

َ
غ
ُّ
غيرهاالل قين مِّ اطِّ

َّ
 للن

ة أ  tibimane327@gmail.com -الجزائر –. إيمان تيب، املركز الجامعي مغنيَّ

    –الجزائر  – 2خالصة بن لحجر، جامعة محمد ملين دباغين سطيف  .أ

mazouzilarbi2@gmail.com 

ص:
َّ
 امللخ

عليم      ميَّ ال ايعدُّ التَّ
ُّ
عل ة التَّ عليميَّ ة التَّ حسين العمليَّ

َ
عَمل على ت

َ
تي ت

َّ
اِجحة ال جارب النَّ ات الحديثة والتَّ قنيَّ ي إحدى أبَرز الّتِ ة إذا فِتراض ِ ة خاصَّ

اطقين بها باسِتخدام وساِئط َعديدة أبرزها األفالم، واألشرطة، وعرض فيديو، وا ة ِلغير النَّ غة العربيَّ
ُّ
ة، ارتبط ِبَتدريس الل كتبات اإللكترونيَّ

َ
مل

ة األربعة االستماع، والقراءة، والكالم، والكتابَ  ة األساسيَّ غويَّ
ُّ
ات الل عزيز اآلليَّ

َ
ة... وغيرها ِلغرض ت طبيقات إلكترونيَّ طوير والتَّ

َ
ة هذا من جهة، وت

غ
ُّ
حقيق أشكال املستويات الل

َ
اِتّي وَجذب املتمدرس الغير الَعربّي على ت

َّ
عليم الذ راَسة التَّ ِمن هذا املنطلق اخترنا هذه الّدِ

َ
ة من جهٍة أخرى. ف ويَّ

ِته ى فاعليَّ
َّ
اطقين بغيرها؟، وفيما تَتجل ة للنَّ غة العربيَّ

ُّ
دريس الل

َ
ل رقمَنة ت

َّ
ة: فيما تَتمث اليَّ حصيل املهارات لإلجابة عن اإلشكاالت التَّ

َ
ا على ت

ة
َ
عليم الفئ

َ
جاح رقمَنة ت

َ
ة؟، وما َمدى ن غويَّ

ُّ
ة؟. الل غة العربيَّ

ُّ
اطقة بالل  الغير النَّ

ة:   الكلمات املفتاحيَّ

غة العربيَّ   
ُّ
ة، موقع الل غة العربيَّ

ُّ
اطقة بالل ة، الفئة الغير النَّ غويَّ

ُّ
ة، املهارات الل غة العربيَّ

ُّ
ي، الل عليم االفِتراض ِ فاعلي. التَّ  ة التَّ

 

Summary: 

The virtual teaching is one of the most prominent modern technologies and successful experiences that work to improve 

the educational educational process, especially if it is related to teaching the Arabic language to non-native speakers using 

numerous and other electronic media, the most prominent of which are films, electronic languages, applications, and video 

presentation. The four is listening, reading, speaking, and writing this on the one hand, and developing self-education and 

attracting a non-Arab schoolboy to achieve forms of linguistic levels on the other hand. From this standpoint, we chose this 

study to answer the following problems: What is the success of digitizing the teaching of the Arabic language to non-native 

speakers? 

key words:  Virtual education, the Arabic language, language skills, the non-Arabic speaking group, the interactive Arabic 

website. 
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 تمهيد:

عَتمدة في هيأة األمم املتَّ      
ُ
غات امل

ُّ
غاتاألكثر انتشاًرافي العالم، َوواحدة من الل

ُّ
ة واحدة من َبين أهّم الل غة العربيَّ

ُّ
حدة تعّد الل

ه
َ
ابَعة ل ة التَّ وليَّ مات الدُّ

َّ
ة واملَنظ ة مع انتشار الوساِئط اإللكترونيَّ ة خاصَّ ميَّ

ُّ
عل ة التَّ عليميَّ ة التَّ جاح العمليَّ

َ
تها في ن

َ
ت مكان

َ
ا. أثَبت

ات قنيَّ ة، فإنَّ دمج الوساِئل والّتِ غة العربيَّ
ُّ
َصة بالل واقع املتخّصِ

َ
ة وامل غويَّ

ُّ
ة، واكتساح اإلنترنت باملدّونات الل

َ
في  مجال  الَحديث

دريس أصب قمّي( التَّ عليم اإللكترونّي )الرَّ باته في ظّلِ ارتباطها بالتَّ
ّ
نَسجم مع مَتطل

َ
حاكي واِقع الَعصر وت

ُ
ة ت حت َضرورة ملحَّ

ة برز  ذي يعّد تقنيَّ
َّ
ين  تال ا، هذا ما َيحتّم على املهَتّمِ ة حاسوبيًّ غة العربيَّ

ُّ
ضايا الل

َ
ا إذ يدرس ق

ً
 حديث

َّ
رت اهِتمامها إال وتطوَّ

صي َتخّصِ
ُ
ة وامل ة، واإلفادة من ِتقنياتها البرامجيَّ مها في األساليب اآلليَّ

ُّ
عل

َ
ة وت غة العربيَّ

ُّ
عليم الل

َ
عّي الجاد إلى َجعل ت ن السَّ

غة 
ُّ
عليم الل

َ
م مع مناهج ومقّررات ت

َ
تالئ

َ
طبيقات ت

َ
حَتويه من ت

َ
عليم املتطّور بكل ما ت دعومة بتكنولوجيا التَّ

َ
ة امل قميَّ والرَّ

ة للنَّ  ة األربع)االستماع، والكالم، والقراءة، والكتاَبة( ما العربيَّ غويَّ
ُّ
ات الل ن اآلليَّ ّمِ

َ
ث
ُ
ها ت اطقين بغيرها. ومن أبرز َمهاِمها أنَّ

قوم ِبَتحديد 
َ
وضيحها أكثر ن

َ
راَسة وت ة. وِلخوض ِغمار هذه الّدِ غة العربيَّ

ُّ
مات الل هوض بمقّوِ ثري استخدامها للنُّ

ُ
جعلها ت

ة: تعريفات للمصطلحات  اليَّ  التَّ

ة : 
َ
قمن  الرَّ

ات،  Terry Kanyeتيري كانيجاء بها     وريَّ علومات على اخِتالف أشكالها من الكتب، والدَّ
َ
حويل امل

َ
ة ت ها:" عمليَّ بأنَّ

ظام النائي ة، غير الّنِ ة الحاسبات اآلليَّ كل َمقروء ِبواِسطة ِتقنيَّ
َ
ر املتحّرِكة إلى ش ر،والصوَّ سجيالت، والصوَّ

َّ
(.  BITS) والت

ظام  Charlotte Percyشارلوت بيرس يوتشير  علومات من الّنِ
َ
ها:" َمنَهج َيسَمح ِبَتحويل الَبيانات وامل قمَنة على أنَّ إلى الرَّ

قمّي" ظام الرَّ ناظري غلى الّنِ ة الَجد 1التَّ
َ
ا، أو هي الطريق ة حاسوبيًّ غة العربيَّ

ُّ
جة الل

َ
قمَنة هي ُمعال يدة في . ُيمكن القول أنَّ الرَّ

 ِحفظ املعلومات.

ي:  راض ِّ عليم ا فتِّ
َّ
 الت

اَبٍة وَمر   
َّ
ٍة َجذ فاعليَّ

َ
م ِبطرٍق ت

ُّ
عل مين من ُممارَسة التَّ ِ

ّ
ن املَتعل ِ

ّ
ضاء ُمناِسًبا ُيمك

َ
ه: " ف فه أحد املهَتمين بأنَّ ٍة، ِبما يقّدمه من عرَّ

َ
ن

كي التَّ  كّي وتزَّ
َّ
واُصل الذ ع على التَّ ّجِ

َ
ش

ُ
شارك  َبراِمج وَمناِهج ت

َّ
دفع إلى الت

َ
حليل، وت فكير والتَّ ن من طرق التَّ فاُعل، وتحّسِ

ة " عرفيَّ
َ
ة والُقدرات امل غويَّ

ُّ
هارات الل

َ
طوير امل

َ
بليغ وإيصال مناهج وطرق 1وت

َ
عمل على ت

َ
ة حديثة ت قمّي تقنيَّ عليم الرَّ . فالتَّ

ة لغير أهلها من خالل املواقع  غة العربيَّ
ُّ
دريس لتعليم الل ة.التَّ  اإللكترونيَّ
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اطقين مغيرها: 
َّ
ة للن غة العربيَّ

ُّ
ة الل عليميَّ

َ
 ت

اطقين بها أّي ألبنائها، بحيث    ة للنَّ غة العربيَّ
ُّ
ة الل عليميَّ

َ
خَتلف عن ت

َ
اطقين بغيرها ت ة للنَّ غة العربيَّ

ُّ
ة الل عليميَّ

َ
َينَبغي على  إنَّ ت

اطقين بغيرها أن َينتَ  ة للنَّ غة العربيَّ
ُّ
م الل ِ

ّ
فسه فيهمعل

َ
ذي َيجد ن

َّ
عليمّي ال وِقف التَّ

َ
بني 1قي ما ُيناِسب امل

َ
، وذلك ِبت

مها، لذلك َيجب أن يأخذ بعين 
ّ
عل

َ
مين إلى اليأس من ت ِ

ّ
ما يدفع املتعل غة وال ربَّ

ُّ
عليم هذه الل

َ
ات ُمناسَبة َيصعب ت استراتيجيَّ

دريًسا وذلك 
َ
أليًفا وت

َ
ة ت غة العربيَّ

ُّ
عليم الل

َ
يز َبينها، ونطق االعِتبار في ت ة والتمّيِ

ارس على األصوات العربيَّ ِبَتعويد أذن الدَّ

غوّي 
ُّ
واة مِلعجمه الل

َ
ارس بمفردات ن ة وتزويد الدَّ ة وكتابة رموزها الكتابيَّ ة 1األصوات العربيَّ غة العربيَّ

ُّ
عليم الل

َ
ة في ت

َّ
. ألنَّ الدق

غة
ُ
م َينطق ِبل ِ

ّ
اطقين بغيرها صادرة عن كون املتعل اتها وَبصره ويده بحروفها، وصاغت  للنَّ أخرى " طبعت أذنه ولسانه ِبصوتيَّ

لت وعيه وثقافته ورؤيته للعالم "
َّ
ات إنتاجها وشك ة بآليَّ غويَّ

ُّ
غة 1كفاءته الل

ُّ
اطق بالل . وُيعَنى به إذن،  املتمدرس  الغير النَّ

ة غة العربيَّ
ُّ
ث األصلي لل ذي ال َيملك كفاءة املتحّدِ

َّ
ة ال مها.  العربيَّ

ُّ
ة لَتعل ه القابليَّ

َ
 ول

ة غويَّ
ُّ
هارات الل

َ
 :امل

ها:" أداء لغوّي     . وتعرف بأنَّ
ً
، وكتاَبة

ً
ا، وقراءة

ً
ث حدُّ

َ
هًما، وت

َ
ن منها ف

ُّ
مك غة والتَّ

ُّ
ة السِتخدام الل وريَّ ز  هي القدرات الَضرُّ يتميَّ

ة
َ
نطوق

َ
غة امل

ُّ
ة، والكفاءة، والَفهم مع مراعاة الل

َّ
كتوَبة" بالّسرعة، والدق

َ
ة 1وامل ة اإلجرائيَّ . وَيرى أحد الباحثين من الناحيَّ

غة على وجه ُمتِقٍن، لكي ُيحّقِ 
ُّ
م الل ِ

ّ
تي َينَبغي أن َيقوم بها متعل

َّ
غة، ال

ُّ
ة بالَفهم وإنتاج الل

َ
ق ِ
ّ
ها:" األنشطة املَتعل ق من خاللها بأنَّ

غة ال
ُّ
يم مواقع الل قّيِ

َ
غة، و ُيمكن من خاللها ت

ُّ
ل في االستماع، والحديث، وظائف الل

َّ
ة، وتتمث بكة العامليَّ

َ
ة على الش عربيَّ

م بفهم وإنتاج لغة  1والقراءة، والكتاَبة ِ
ّ
ن من أربع قدرات تسمح للمَتعل ة َيعني به مجموعة مكوَّ غويَّ

ُّ
هارات الل

َ
ح امل

َ
مصطل

َ
. ف

واصل.  منطوقة من أجل التَّ

ة على غويَّ
ُّ
اتالل طبيق اآلليَّ

َ
: َمدى ت

ً
اطقين مغيرها  أوَّ 

َّ
ة الن

َ
فئ ة للِّ

ة العربيَّ
َ
غ
ُّ
عليم الل

َ
ت  

ماع: -1 مهارة ا ستِّ  

ين        اطقين بها. جاء بها أحد املهَتّمِ ة لغير النَّ ة العربيَّ
َ
غ
ُّ
عليم الل

َ
جاه ت ِ

ّ
عريفات عديدة في ات

َ
ة االسِتماع ت ها: "  إليغا فآلليَّ بأنَّ

سَتَمع اهِتماًما خ
ُ
ة ُيعطي فيها امل موز َعمليَّ اه أذنه من أصوات، و َيشَتمل على إدراك الرُّ قَّ

َ
َتل
َ
ا، وانِتباًها َمقصوًدا مِلا ت اصًّ

حمو 
َ
َبرات امل

َ
فاُعل الخ

َ
َنة ذلك، وت َتَضّمِ

ُ
ة امل صاليَّ ِ

ّ
حديد الوظيَفة االت

َ
هم َمدلولها، وت

َ
نطوق، وف

َ
ة، والكالم امل ويَّ

َ
غ
ُّ
ة في هذه الل

َ
ل
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سَتِمع و 
ُ
برات امل

َ
موز َمع خ ير الرُّ تها، والُحكم َعليها في َضوء املعاّيِ

َ
قويِمها وُمحاك

َ
َبرات وت

َ
قد َهذه الخ

َ
يره، ون مه َومعاّيِ

قيَّ

ناِسَبة لذلك "
ُ
ة امل وضوعيَّ

َ
واصل مع الغير.  .1امل فكير غرضها التَّ ها وسيلة الفهم والتَّ ة االسِتماع  أنَّ  ُيقصد بآليَّ

ة:-2
َ
 مهارة املحادث

عليم ال   
َ
م ثمَّ مضموًنا للحديث ثمَّ والكالم في ت

ُّ
كل ن دافًعا للتَّ ة تَتضمَّ ة إدراكيَّ اطقين بها هو عمليَّ ة عند الغير النَّ غة العربيَّ

ُّ
ل

قيق  كل الدَّ
َّ
ها ال ُيمكن ُمالحظتها بالش

ُّ
ات كل افع واملضمون في شكل كالم وهذه العمليَّ ا ُيترجم بواسطِته الدَّ ِنظاًما لغويًّ

ات  ة باعِتبارها عمليَّ دريب باعِتباِرها عملية انفعاليَّ جرَبة بالتَّ خوُض التَّ
َ
ما ن

َ
مة. وإن

ّ
ة املتكل ة عدا الرسالة الشفهيَّ داخليَّ

ة في موقف اجتماعّي،  غة العربيَّ
ُّ
اطق بالل ير النَّ

َ
ث الغ ة االتصال مع املَتحّدِ نتهي بإتمام عمليَّ

َ
ة، وت بدأ صوتيَّ

َ
ة ت اجتماعيَّ

قل
َ
رض من الكالم هو ن

َ
عنى وليس هناك اِتصال حقيقّي دون َمعنى فالغ

َ
ب القدرة على  1امل

َّ
ة تَتطل . الكالم مهارة إنتاجيَّ

ن منها.
ُّ
مك ة والتَّ

َّ
 استخدام األصوات بدق

 مهارة القراءة: -3

ة باع ة املهمَّ غويَّ
ُّ
هارات الل

َ
ة "واحدة من امل غة العربيَّ

ُّ
ة القراءة عند الِفئة الغير الناطقة بالل ِتبارها ركن من أركان تعّد آليَّ

صفت بأ ت بالقراءة. لذا اتَّ
َ
 إذا اقترن

َّ
ة قيَمة إال مَّ

َ
يس ث

َ
ق بدون الِقراءة، ول تحقَّ

َ
غوّي، وغاَية الكتاَبة ال ت

ُّ
صال الل ِ

ّ
ة االت ها عمليَّ نَّ

عبير عنها من طرف ما يتلّقاه ا موز، والرُّسوم، والتَّ شمل تفسير الرُّ
َ
ة ت ة دافعيَّ ة انفعاليَّ م الغير العربّي عن طريق عقليَّ ِ

ّ
ملَتعل

ة القراءة   .1"عينه  آليَّ
ً
همه واستيعاب محتوياته، وتعتبر نشاطا

َ
عني إدراك القارئ للنَّص املكتوب وف

ُ
ة ت ةتفاعليَّ ة عقليَّ عمليَّ

 للحصول على املعلومات.

 مهارة الكتاَبة: -4

ة األس     غويَّ
ُّ
هارات الل

َ
ة الكتاَبة خاِتَمة امل عّد آليَّ

ُ
قوم على ت

َ
تي ِبدورها ت

َّ
ة )االسِتماع، والكالم، والِقراءة، والكتاَبة(، وال اسيَّ

مسيَّ 
َّ
ة، والل موز الَبصريَّ عبير عن" َرسم الحروف، والَحركات، والرُّ اطقين بغيرها ِللتَّ ة للنَّ ة الَعربيَّ

َ
غ
ُّ
ة دعاِئم ِلَتعليم الل

َ
ال ة الدَّ

ير" على األصوات ِبَحَسب ُمروِرها باألذهان، وه
َ
قلها إلى الغ

َ
تي ُيراد ن

َّ
عاني ال

َ
ر عن األفكار و امل َعّبِ

ُ
ها ت

ّ
موز كل . فالكتاَبة 1ذه الرُّ

اق األداء اإلنتاجّي ل ندرِج في سيَّ
َ
ّصٍ َمطبوع ، ت

َ
فهّي إلى ن

َّ
حويل الِخطاب الش

َ
ة، وت غويَّ

ُّ
موز الل ة للرُّ ركيبيَّ

َ
ة ت غة هي عمليَّ

ُّ
ل

ة  –الهدف  غة العربيَّ
ُّ
ة ِبن –الل تمدرس من َمخزون َسماعّي أو ِقرائّي. و ُيقصد بها أّنها َمهارة رئيسيَّ

ُ
ر امل

َّ
اء على ما َيتوف

قافيّ 
َّ
غوّي، والِفكرّي، والث

ُّ
ر عن ُمسَتواه الل عّبِ

ُ
ير الَعربّي، وت

َ
م الغ ِ

ّ
ة لدى املَتعل غويَّ

ُّ
قيس من ِخالِلها الكفاَية الل

َ
 .ت
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قمي   عليم الرَّ
َّ
ة الت ا: أهميَّ يًّ ها:ثانِّ قين بِّ اطِّ

َّ
غير الن ة لِّ

غة العربيَّ
ُّ
درِّيس الل

َ
  على ت

خَتلَف   
ٌ
ه امل

ُ
عت وَساِئط نوَّ

َ
رت أساليبه وت طوَّ

َ
ه وت

ُ
دت أنماط عدَّ

َ
واُصل، إذ ت عيشه هي التَّ

َ
ذي ن

َّ
َمة البارزة للَعصر ال ة إنَّ الّسِ

دت ِتكنول
َ
عرِفّي غ

َ
اق امل ة. وفي هذا السيَّ فاعليَّ طبيقات التَّ مَتِلكه من ذات التَّ

َ
رة  ِبما ت تطّوِ

ُ
علومات امل

َ
وجيا وأنظَمة امل

 
َّ
رَعة والت ة إلى السُّ

َ
َعة، باإلضاف رٍق وأساليب ُمَتنّوِ

ُ
عاِرف ِبط

َ
ي امل لّقِ

َ
شط للمعلومات، وت

َّ
قل الن فاُعل والنَّ ات التَّ زاُمن، خاِصيَّ

ن من زيادة ا ِ
ّ
ا ُيمك ورة، واأللوان، ِممَّ وت، والصُّ ة في َجميع ُمسَتوياتها، واسِتخدامات الصَّ عليميَّ ة التَّ ة على العمليَّ لفاعليَّ

واقِ 
َ
ة في امل عليميَّ فاُعل مع األنظَمة التَّ َدة للتَّ ة في االخِتبارات املتعّدِ

َ
ع وتَتكاَمل هذه امليزات فيما َبيَنها ِلُتعطي ُمرون

قمّي، وِلذا " فإنَّ ا عليمّي الرَّ حَتوى التَّ
ُ
ة، وَمع امل اق اإللكترونيَّ س ِضمن سيَّ ة َينَبغي أن َيتأسَّ غة العربيَّ

ُّ
عليم اإللكترونّي لل لتَّ

ة  كنولوجيَّ طبيقاتها الّتِ
َ
ة َمع ت ات الِعلميَّ ظريَّ كاُملّي للنَّ

َ
طوير  1ت

َ
ا َيهدف إلى ت ة إلكترونيًّ غة العربيَّ

ُّ
عليم الل

َ
م به أنَّ ت ِ

ّ
ومن املسل

ا،
ً
ث حدُّ

َ
ة اسِتماًعا، وت غويَّ

ُّ
هارات الل

َ
روم  امل

َ
ة ت ة ِعلميَّ فاعلّي تواصلّي، اسِتناًدا إلى رؤَية منهجيَّ

َ
 بأسلوب ت

ً
، وكتابة

ً
وِقراَءة

قنّي من حيث: ر الّتِ طوُّ غوّي والتَّ
ُّ
ات الَبحث الل  الَجمع َبين ُمسَتجدَّ

قديم  .1 ضمن َجودة الَعرض والتَّ
َ
ير ت بًعا مِلعاّيِ

َ
عليم اإللكترونّي ت ات أنظَمة التَّ وظيف ُمسَتجدَّ

َ
ة االسِتخدام.ت

َ
 ومرون

2.  
َ
ة الَحديث هات الِعلميَّ وجُّ عاتهم اعِتماًدا على التَّ

ّ
وق

َ
مين وت ِ

ّ
َتعل

ُ
عليمّي ِبما َيسَتجيب مِلسَتويات امل حَتوى التَّ

ٌ
نظيم امل

َ
ة ت

سانّي. ِ
ّ
رس الل  للدَّ

مّي في كّلِ َمهاَرة وكّلِ ُمستَ  .3
ُ
راك

َّ
م والِبناء الت

ُّ
عل درُّج في التَّ عليمّي مراعاة َمبدأّي التَّ حَتوى التَّ

ُ
وى باالعِتماد على تنساق امل

تداخلة.
ُ
ات امل ته،  واستراتيجيَّ  وجاذبيَّ

ة  .4 راسيَّ دّرجهم في ُمسَتوياتهم الّدِ
َ
برز ت

َ
مين وت ِ

ّ
مّي للمَتعل

ُّ
عل عِكس األداء التَّ

َ
دة ت يَّ

َ
عليم واِضحة وُمق

َ
وفير أساليب ت

َ
ت

ة في كّلِ َمهارة لغ
َّ
طّور أداِئهم بدق

َ
قيس ت

َ
ة.وت  ويَّ

ة      غة العربيَّ
ُّ
ًجا ِمن موقع الل

َ
ذنا أنموذ

َ
ل اإلطار املكانّي لدراستنا الّتطبيقّية، وأخ

ّ
ذي مث

َّ
سنتطرق في هذا الجزء ال

اِطقين ِبها للوقوف على َمدى فاعلّيته و جودة محتوياته في تعليم  ة ِلغير النَّ غة العربيَّ
ُّ
فاعلي  َيسَعى إلى تعليم الل التَّ

غوية األربعة )االستماع، و املحادثة، والقراءة، و الكتابة (املهارات ا
ُّ
 .لل

فاعلي
َّ
ة الت غة العربيَّ

ُّ
عريف بموقع الل

َّ
ا: الت

ً
ث  ثالِّ



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

142 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

ة السعودية، تّم إنشاءه في شهر  ة بجامعة امللك سعود باململكة العربيَّ ات العربيَّ غويَّ
ُّ
هو مشروع انبثق من رحم معهد الل

ين في البرمجة و الحاسوب أبرزهم :م على 2010أكتوبر من عام  غويين و املختّصِ
ّ
حسن بن محمد يد ثلة من الل

وغيرهم. َيستهدف  عبد هللا بن محمد الدبلسو الدكتور ، و الدكتور حسن، و  الدكتور خليل العواد، و الشمراني

ة ف قمي فئة املبتدئين الراشدين الّناطقين بلغات أخرى غير العربيَّ اتي شريطة هذا البرنامج الرَّ
َّ
عليم الذ هو موجه إلى التَّ

 قبل البدئ باالستفادة منه
ً
ا بالحروف العربّية و أصواتها نطًقا و كتابة

ً
م عارف

ّ
 . أن يكون املتعل

ة بمعّدل أثنّي عشرة وحدة. تبدأ  كّل وحدة بمحادثتّين أو ثالث  فاعلي نظام الوحدة الدراسيَّ ة التَّ غة العربيَّ
ُّ
بع مشروع الل

ّ
ات

ة وهي  واصل في مواقف حياتيَّ فاعل و التَّ م من التَّ ِ
ّ
ن املتعل

َّ
ة ليتمك ة يوميَّ ة مستوحاة من مواقف حياتيَّ نصوص حواريَّ

ن كّل وحدة سبعة دروس على النحو التالي روس فتتضمَّ ا الدُّ  : مختلفة. تعّد هذه املحادثات العمود الفقري للوحدة أمَّ

 : أستمعالدرس األول 

 فردات: املالدرس الثاني

 : التراكيب النحويةالدرس الثالث

 : فهم املسموعالدرس الرامع

 تحّدث  الدرس الخامس:

 اقرأ الدرس السادس :

 أكتب الدرس السامع :

 :كما يقّدم املوقع خدمات إضافية أبرزها

 .املشروع متاح على شكل تطبيق .1

 .يوفر فرصة تقديم اقتراحات ومالحظات عبر البريد اإللكتروني .2

 : هذا املوقع ما يليمن أهداف  .3

 .تحقيق أغراض دينية كنشر القرآن الكريم .4

 . التعريف بالثقافة العربية و اإلسالمية .5
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ة .6 ة، و الكفاية الثقافيَّ ة، و الكفاية التواصليَّ غويَّ
ُّ
ة ) الكفاية الل  .) تحقيق أهداف تعليميَّ

ة املهارات  فاعلي في تنميَّ
َّ
ة الت غة العربيَّ

ُّ
ًعا: أثر موقع الل ة رامِّ قين باللثغة العربيَّ اطِّ

َّ
مين الغير الن ِّ

 
ة للمتعل  اللغويَّ

 مهارة ا ستماع -1

ارتكز تعليم مهارة االستماع في هذا املوقع على نشاطين هما : أستمع و فهم املسموع، حيث يهدف النشاط األول إلى 

ة تعّبر عن مواقف ف ة و سرديَّ ة أبرزها: )التعارف، تقديم مادة سماعية متنوعة تتمثل في نصوص حواريَّ ي الحياة اليوميَّ

 واألسرة، واألقارب، والطعام، واملنزل، واملدرسة(.

م األصوات 
ّ
غة  املسموعة بطريقة مباشرة و ينغمس فيها ليتعل

ُّ
عليم إلى  الل وع من التَّ يتعرض الدارس من خالل هذا النَّ

ليم للم طق السَّ ن من النُّ
َّ
هجئة و يتمك  . فردات و تراكيبهاالعربّية وقواعد التَّ

ة  ة بتقويمات إلكترونيَّ
َ
شاط الثاني فيقّدم مادة منطوقة في شكل تسجيالت صوتّية تحمل نصوصا مقروءة مرفوق

َّ
أما الن

ب أفكاره ثم يمّر إلى 
ّ
له و يرت ِ

ّ
م يستمع إلى النص املقروء و يفهمه و يتفاعل معه و يحل

ّ
تثبت مدى فهم الطالب، فاملتعل

قويم ا الع على مرحلة التَّ
ّ
م باالط

ّ
اتي بإنجاز تدريبات وَضعها املوقع أسفل كل نّص منطوق، كما يسمح املوقع للمتعل

َّ
لذ

م أن 
ّ
شاطين السابقين يمكن للمتعل

ّ
م. زيادة على هاذين الن

ّ
موذجية لكن دون إصدار حكم قيمي على عمل املتعل اإلجابة النَّ

غوّي بكلم
ّ
الع على نشاط يستمع إلى مفردات جديدة ليثري رصيده الل

ّ
ات تدور في فلك الوحدة املدروسة و ذلك باالط

ات العرض السمعي البصري من فيديوهات،  ة املسموعة على تقنيَّ ذي يوفره املوقع.اعتمد املوقع في عرض املادَّ
َّ
املفردات ال

م ِ
ّ
فاعل بين املعل ة تحقق مبدأ التَّ ة، و صور معّبرة، و تقويمات إلكترونيَّ م و توضح املعاني، و  و تسجيالت صوتيَّ ِ

ّ
و املتعل



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

144 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

ة: اليَّ ن في الّصورة التَّ ليل على ذلك ُمَبيَّ تبسط األفكار. والدَّ

 

 : مهارة املحادثة -2

صّمم املوقع تدريبات مضمونها محادثات قصيرة، و ُيطلب من الدارس استخدامها في غرفة املحادثة مع زميل أو أكثر 

ذه الغرفة مع زمالء من مختلف دول العالم َتهدف هذه العملّية إلى إكساب وهي بداية ألحاديث أخرى قد تنشأ في ه

صال  ِ
ّ
غة ألنَّ مهارة املحادثة تنمو مناالت

ُّ
صال بأهل الل ِ

ّ
ة و االت ة بصورة تلقائيَّ غة العربيَّ

ُّ
الّدارس القدرة على استخدام الل

واص غة وال تكتسب بالعزلة وهذا ما يطلق عليه ب: الكفاءة التَّ
ُّ
ة.بالل  ليَّ

ة في غرفة 
َ
ل ِ
ّ
مين واملتمث ِ

ّ
جاح في تطوير مهارة املحادثة لدى املتعل ة ُمحوسبة للنَّ ة على تقنيَّ عليميَّ اعتمدت هذه الصفحة التَّ

علم الذاتي ة ساهمت في تعزيز التَّ الّي: .املحادثة. فهذه اآلليَّ د ذلك املثال التَّ ما ُيجّسِ
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 : مهارة القراءة -3

 : ارة القراءة في هذا املوقع باستخدام تقويمات أبرزهايتم التدريب على مه

 .الربط بين الكلمات املتشابهة-

  .اختيار اإلجابات الصحيحة-

ة حيث يبدأ الّدارس بقراءة الكلمات و العبارات القصيرة في الوحدات  واصليَّ يتّم مراعاة الّتدرج في تعليم هذه املهارة التَّ

ا يُ   . قرأ في الوحدات التالية وتصحبه أسئلة لفهم املقروءاألولى ثّم يتطور ليصبح نصَّ

الي: ن ذلك النموذج التَّ ّمِ
َ
ة َبسيطة في تعليم هذه املهارة ما ُيث عليمية ألعاًبا إلكترونيَّ ة التَّ قميَّ  استثمرت هذه املنصة الرَّ

 

 : مهارة الكتابة -4

ة أبرزها ة على تدريبات إلكترونيَّ  : تقوم هذه اآلليَّ

 راغاتملئ الف .1

 . إكمال الجمل باالستعانة بصور توضيحية .2

 .ترتيب الكلمات .3

صّية ملمارسة الكتابة. .4  َمنح للطالب فرصة الدخول إلى غرفة املحادثة النَّ
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فاعلي بجامعة امللك سعود         ة التَّ غة العربيَّ
ُّ
 :مالحظات على موقع الل

 . ةلم يدرج املوقع دروًسا للمبتدئين كدروس الحروف الهجائيَّ  .1

 .ال يوجد تجديد في محتوى املوقع .2

مين .3
ّ
صال باملعل ِ

ّ
 .ال يتوفر املوقع على خدمة االت

 . غياب شرح املعلم للدروس .4

 خاتمة:

ية أمام      
ّ
ة  "وبعد هذه الوقفة املتأن ة العربيَّ

َ
غ
ُّ
قة بالل اطِّ

َّ
ير الن

َ
ة الغ

َ
ئ ي عند الفِّ راض ِّ عليم ا فتِّ

َّ
 َمكانة الت

ة  - غة العربيَّ
ُّ
ًجاموقع الل

َ
فاعلي  أ نموذ

َّ
ة ملا ورد في ثناياه، ".  -الت

َ
أمكَننا الّتوّصل إلى مجموعة من الّنتائج كانت حوصل

 نذكر منها:

غِة العربّيِة التفاعلّيِ بجامعِة امللِك سُعود نجَح إلى َحٍد بعيٍد في تحقيِق األهداِف التعليمّيِة التعلمّيِة  .1
ّ
 إنَّ موقَع الل

غِة الع .2
ّ
قافِة العربّيِة بطريقٍة ُميّسرٍة وُمشّوقٍة و تفاعلّيٍة ساهَم َموِقع الل

ّ
غِة القرآِن و الث

ُ
ربّيِة التفاعلّيِ في  نشِر ل

 ادواتا إلكترونّيٍة متنّوعٍة )فيديوهات، وتسجيالت صوتّية، 
ُ
 استثمرت هذه املنصة

ُ
بعيدٍة عن الّرتابٍة، حيث

 .وألعاب إلكترونّية، وصور معبرة، وتقويمات إلكترونّية (
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قَها  .3 غويِة استماعا، وتحّدثا، وقراءة، وكتابة لعلَّ أبرُز ما يدلُّ على تفوُّ
ّ
َيسَمح ِبجذِب املتعلميَن وتطويٍر مهاراتهم الل

 واألربعيَن ألف متابٍع .
َ
زايُد املستمِر في عدِد املتابعيَن إلى أن بلَغ الّستة

ّ
 هو الت

 قائمة املصادر واملراجع: 

غ .1
ُّ
عليم الل

َ
ل ، جميل عبد املجيد، دار غريب ، القاهرة، طالَبيان في ت اطقين بها ، املسَتوى األوَّ ة لغير النَّ ، 1ة العربيَّ

 م .2006

ة، األردن،  .2
َ
قاف

َّ
م القراءة الَسريعة، َسليم محمد شريف، حسين محمد أبو رشاش، عبد الحكيم الصافي، دار الث

ُّ
تعل

 م .2009 –ه 1430، 1ط

حرير .3
َ
عليم اإللكترونّي وت  ه .1431الَعقل ، شحاتة حسن، دار العلم العربّي، القاهرة، د ط ،  التَّ

ة، د ط،  .4 اقة، جامعة أّم القرى، السعوديَّ اطقين بلغات أخرى، محمود كامل النَّ ة للنَّ غة العربيَّ
ُّ
عليم الل

َ
 م.1985ت

اطقين ِبغيرها، .5 عاِصرة للنَّ
ُ
ة واستراتيجياِتها امل ة الَعربيَّ

َ
غ
ُّ
ة َمهارات الل نميَّ

َ
اني  ت

َّ
لي الث مر الدوَّ

َ
ؤت
ُ
إيليغا داوود عبد القادر، امل

غات، ماليزيا، 
ُّ
ة، مركز الل ة العامليَّ غات، الجامعة اإلسالميَّ

ُّ
 م.2011لل

طبيق، نادية مصطفى العشاف، دراسات  .6 ة والتَّ ظريَّ اطقين بغيرها َبين النَّ ة للنَّ عليم العربيَّ
َ
دريس ِمنهاج ت

َ
طراِئق ت

ة د:  العلوم اإلنسانيَّ
ّ
ة ، املجل  م .2015، 1، العدد: 42واالجتماعيَّ

ة  .7
َّ
ة ، خالد محمد حسين اليوبي، جامعة امللك عبد العزيز، مجل غة العربيَّ

ُّ
عليم الل

َ
ة  في ت ة املواقع اإللكترونيَّ فاعليَّ

 م .2017، 29األثر، السعودية، العدد: 

م .8 ِ
ّ
عليم  القراءة في ضوء األدوار الجديدة للمعل

َ
ات ت نيَّ

َ
م ، محمد  عبيد الظنجاني،  دار عالم الكتب، القاهرة،  ف ِ

ّ
واملتعل

 م.2011، 1ط

ة في الجزائر، منشورات مختبر املمارسات  .9 غويَّ
ُّ
ات، مخبر املمارسات الل ة والَبرمجيَّ غة العربيَّ

ُّ
قمي بالل املحَتوى الرَّ

ة في الجزائر ،   غويَّ
ُّ
 م ، عدد خاص.2014الل

ة ومصط .10 ربيَّ
َّ
ة معجم علوم الت ربيَّ

َّ
يداكتيك، عبد اللطيف الفارابي وآخرون، معجم علوم الت لحات البيداغوجيا الّدِ

يداكتيك ، الجزء:  .  1، املغرب ط1ومصطلحات البيداغوجيا ، الّدِ

11.  
َّ
ة للت مة العربيَّ

َّ
ة ، السعيد محمد َبدوي، منشورات املنظ ة إضافيَّ

َ
ة كلغ غة العربيَّ

ُّ
م الل

ُّ
عل

َ
ة مقَتضيات الكفاءة في ت ربيَّ

ة والعلوم ، تونس ، دط ، 
َ
قاف

َّ
 م.1992والث
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 التعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيقه باملؤسسات الجامعية، دراسة تحليلية

 فاطمة غاي

 ، م بر علم ا جتماع ا قتصادي والحركات ا جتماعية2الجامعة: عبد الحميد مهري، قسنطينة،

 dz2constantine-fatma.ghai@univ.البريد اإللكتروني: 

 
 امللخص: 

ة أدى التطور التكنولوجي في مجال اإلعالم واالتصال إلى التطور والتغير في مختلف املجاالت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، السياسي

ية إلى املمارسات الحديثة، لهذا تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم دراسة وخاصة التعليمية، مما أدى إلى التحول من املمارسات التقليد

 .تحليلية حول دور التعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيقه في املؤسسات الجامعية

 االستخدام التكنولوجي، التعليم التقليدي، التعليم اإللكتروني، جودة التعليم، املؤسسات الجامعية. الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

The technological development in the field of information and communication has led to development and change in 

various economic, social, cultural, political and especially educational fields, which has led to a shift from traditional 

practices to modern ones. Therefore, this research paper aims to present an analytical study on the role of e-learning and the 

requirements for its application inUniversity institutions. 

Key words: technological use, traditional education, e-learning, quality of education, University institutions. 
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نتيجة للتطورات والتغيرات التكنولوجية الحديثة التي شهدتها املؤسسات بمختلف قطاعاتها خاصة القطاع التعليمي التي 

ستراتيجية  مرت بمراحل عديدة لتطوير منظوماتها التعليمية، وفي هذا اإلطار يشكل التعليم ركيزة أساسية لبناء أي إ

أكاديمية بموجبها يمكن من تحقيق جودة اقتصادية واجتماعية ألي دولة، خاصة إذا تعلق األمر بالتعليم العالي نظرا 

، لذلك ازداد اهتمام املؤسسات التعليمية 1الرتباطه املباشر عن طريق مخرجاته بالواقع االقتصادي واالجتماعي

ق جودة وكفاءة في العمليات التدريسية في ظل نظام املعلوماتية من أجل وبالتحديد املؤسسات الجامعية بضمان تحقي

الوصول إلى الوسائل املثلى لالرتقاء بالعملية التعليمية من خالل توظيف نمط التعليم اإللكتروني، هذا األخير مثله مثل 

وني حتى يكون فعاال البد من أي منهج تعليمي، كما له إيجابيات فله سلبيات وصعوبات في تطبيقه، فالتعليم اإللكتر

من هذا املنطلق نطرح التساؤل انتقاء وتعيين معايير معينة لضمان جودته ونجاحه خاصة على مستوى التعليم العالي، 

 : ما هي متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني باملؤسسات الجامعية؟ التالي

إلى: أربعة أجزاء مختلفة، حيث يتناول الجزء األول، اإلطار لإلجابة على هذا التساؤل، قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية 

أملفاهيمي للدراسة، أما الجزء الثاني فسيتم فيه إبراز خصائص وأهداف التعليم اإللكتروني، وأنواعه، والجزء الثالث 

م املتطلبات فسنتعرض فيه أهم صعوبات ومعوقات تطبيق التعليم اإللكتروني، أما الجزء الرابع فقد خصص لإلبراز أه

 األساسية لنجاح تطبيقه باملؤسسات الجامعية.

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يليأهداف الدراسة : 

 التعرف على ماهية التعليم اإللكتروني  -

 التعرف على خصائص وأهداف التعليم اإللكتروني، وأنواعه داخل املؤسسات الجامعية. -

 ق التعليم اإللكتروني باملؤسسات الجامعية.الكشف عن أهم املعوقات التي تقف أمام نجاح تطبي -

التعرف على أهم املتطلبات األساسية لنجاح تطبيق التعليم اإللكتروني لالرتقاء بجودة العملية التعليمية  -

 باملؤسسات الجامعية خاصة.

  :أهمية الدراسة 

ية لالرتقاء بمستوى أدائها في تقديم تنبع أهمية الدراسة من خالل إبراز أهمية التعليم اإللكتروني في املؤسسات الجامع

الخدمات التعليمية، وذلك من خالل التطور التكنولوجي الذي أثر على مختلف املمارسات، وأدت إلى تغيرها من 

 املمارسات التقليدية إلى املمارسات الحديثة.

 أو : اإلطار أملفاهيمي للدراسة

 تعريف ا ست دام التكنولوجي -

                                                           
عالي في الجزائر، دراسة حالة شريف مراد ، وعزوز منير: أثر استخدام التعليم اإللكتروني كأداة لتحسين نظام ضمان جودة التعلم ال - 1

 .176م، ص 2018جوان  24، العدد 13جامعة املسيلة، مجلة معارف، قسم العلوم االقتصادية، السنة 
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ولوجيا املعلومات واالتصال وقع توظيف املصطلح لتحديد العالقة بين )املستخدم والتقنية(، وما مع التطور السريع لتكن

يميز هذه العالقة من تفاعل ومشاركة، حيث يشير هذا املفهوم إلى الغموض وذلك ألنه يعبر عن دالالت مختلفة تؤكد 

 يق، املمارسة...االلتباس الحاصل بين األلفاظ التالية: االستخدام، االستعمال، التطب

إلى كونه يوظف في ذات الوقت الكتشاف ووصف  "P. Chambat" بيار شامبا يعود هذا الغموض في هذا املفهوم حسب 

وتحليل سلوكيات وتمثالت إزاء مجموعة غامضة، وهي التكنولوجيات الحديثة للمعلومت واالتصال واالختيار بين قبول 

 أو رفض التفاعل معها.

ثين عبارة ممارسة عن عبارة استعمال واستخدام حيث تركز مقاربة االتصال على مالحظة ويفضل بعض الباح

االستخدام االجتماعي لتكنولوجيات املعلومات واالتصال الحديثة في بيئتها، إذ تكون االستعماالت في وساطة مزدوج في 

 2نفس الوقت تقنية واجتماعية

أو االستخدام يشير إلى العالقة بين التكنولوجيا واملستخدمين، والتي  من خالل ما تقدم يتضح لنا أن مفهوم االستعمال

 تحدث من خالل الفعل الذي تحدثه التقنية في البيئة االجتماعية والثقافية.

 تعريف التعليم اإللكتروني:  -

ل حسب تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التعليم اإللكتروني، حيث أشار إليه الباحثون من زوايا مختلفة ك 

اختصاصه واهتماماته، فقد عرف على أنه التعليم الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وأنظمة املعلومات 

 الرقمية اإللكترونية، واألنظمة الخاصة بمعالجتها ورؤيتها وقراءتها.

نقل املحتوى التعليمي إلى كما تم تعريفه على أنه استخدام الوسائط اإللكترونية من قبل مؤسسات التعليم الجامعي ل

الطالب خارج الحرم الجامعي، أو داخله بهدف إتاحة عملية التعليم لكل أفراد املجتمع ورفع كفاءة جودة العملية 

 3التعليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتدريب الطالب على العمل بإيجابية واستقاللية.

إلكتروني عبر الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى املتعلم بشكل  ويعرف أيضا على أنه تقديم محتوى تعليمي

يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا املحتوى، ومع املعلم ومع زمالئه بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذا إتمام هذا 

من أفضل التعاريف ألنه يبين أن التعليم  التعلم في الوقت واملكان بالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، ويعد هذا األخير

اإللكتروني ينظوي على تقديم محتوى رقمي، من نصوص مكتوبة، أو منطوقة، مؤثرات صوتية، رسومات خطية، من 

 رسوم بيانات ولوحات تخطيطية، صورة ولقطات فيديو.

للتعلم باستخدام آليات االتصال مما سبق يتضح لنا من التعاريف املقدمة حول التعليم اإللكتروني بأنه هو طريقة 

الحديثة من حاسب، وشبكات معلومات، ووسائط متعددة، وآليات بحث إلكترونية، وبوابات إلكترونية وغيرها، بغرض 

                                                           
ريم القريوي: إسهامات سوسيولوجيا االستخدام التكنولوجي، قراءة مفاهيمية نظرية، مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية،  -2

 .168م، ص 2020جويلية،  ،4، العدد 7املجلد 
سامي قريش ي وشريفة رفاع: جودة التعليم اإللكتروني في التعليم العالي كأحد متطلبات عصر املعرفة، مع اإلشارة لجهود الجامعة  - 3

 . 223الجزائرية، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد العاشر، ص 



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

151 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

تقديم محتوى تعليمي في بيئة إلكترونية للتعلم التفاعلي املدار إلكترونيا، في أقصر وقت ممكن، وبأقل جهد مبذول، 

 4والخصوصية، والتفاعلية، واملرونة، والتحديث املستمر في املحتوى التدريبي"بشكل يؤمن الفورية، 

 تعريف جودة التعليم -

" تعرف جود التعليم بأنها مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر عن وضعية املدخالت، العمليات، واملخرجات 

 يمكن. املدرسية، ومدى إسهام جميع العاملين فيها إلنجاز األهداف بأفضل ما

كما تعرف بأنها ما تمثله املنظومة التعليمية وعناصرها ومدى تكامل صفاتها من أجل تحقيق األهداف، ومن خالل 

 5تحكمها بمدخالت التعليم للحصول على مخرجات جديدة.

عليمية، سواء كما تم اإلشارة إليها بأنها جملة من املعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية الت

منها ما يتعلق باملدخالت أم العمليات أم املخرجات، التي تلبي احتياجات املجتمع ومتطلباته، ورغبات املتعلمين وحاجاتهم، 

 ." 6وتتحقق من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية واملادية

م البد من توفر مجموعة من املقومات األساسية من خالل هذه التعاريف اتضح لنا كذلك أنه لتحقيق الجودة في التعلي

 نوجزها فيما يلي:

 7ضرورة االهتمام بسالمة وجودة البرامج التعليمية. -

 اهتمام إدارة الجامعة بجودة مدخالت عملية التعليم الجامعي والعملية التعليمية نفسها ومخرجاتها.  -

 في كافة مراحل الدراسة.االهتمام بصياغة االختبارات بأسلوب منهجي وموضوعي   -

 التدريب والتعليم لكافة مستويات العاملين. -

 ضرورة اقتناء وإدماج واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية.  -

ومنه يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي االهتمام بكل محتويات ومستويات الخدمة في التعليم العالي، حيث يجب 

ا االهتمام بمدخالت العملية التعليمية، من طالب وعاملين وأساتذة، وموارد معلوماتية، والعمل على تحسينها عليه

 وتطويرها، وكذا االهتمام بالدورات التدريبية، واملناهج والسياسات الداخلية للمؤسسة.

 

 ثانيا: أهداف وخصائص التعليم اإللكتروني، وأهم أنواعه

 ني:أهداف التعليم اإللكترو  -1

                                                           
 .224 سامي قريش ي، وشريفة رفاع:  املرجع نفسه، ص - 4
  124م، ص 2018، سبتمبر 7، العدد 9بن فرحات سعيد وعلوطي رشيد: الجودة الشاملة في التعليم، مجلة أبحاث نفسية وتربوية، املجلد  - 5
 .125بن فرحات سعيد وعلوطي رشيد: املرجع نفسه، ص  - 6
غوجية، في مؤسسات التعليم العالي، من وجهة نظر كالخي لطيفة: تكنولوجيا املعلومات واالتصال ودورها في تحسين الخدمة البيدا - 7

 8. 7م، ص 2018، مارس 1الطلبة، دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية بجامعة ابن خلدون، تيارت، مجلة التكامل االقتصادي، العدد 
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 " في ضوء الفلسفة التي يستند إليها التعليم اإللكتروني، يمكننا تحديد أهداف التعليم اإللكتروني فيما يلي:

تأمين فرص التعليم العالي والجامعي للراغبين فيه، تحقيقا لديمقراطية التعليم الجامعي، واالستجابة للطلب املتزايد  -

 لهذا النمط من التعليم.

بات مرنة للتعليم، خاصة بالنسبة للطلبة الذين كانوا يعانون من مشاكل وعوائق ذات عالقة العمل على خلق مقار  -

 بالعمل، الظروف العائلية والظروف املالية، بعد املسافات والوقت.

تقديم التعليم بوسائط تعليمية مختلفة عما يقدم في نظم الجامعات التقليدية، ومنه توفير بيئة غنية ومتعددة  -

 املصادر.

إلسهام في حل املشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم العالي التقليدية عن استيعاب األعداد الهائلة املتزايدة ا -

 من طلبة الدراسات الجامعية.

توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العاملية واملحلية، وعدم االقتصار على املعلم باعتباره  -

 8بط املوقع التعليمي بمواقع تعليمية أخرى، كي يزيد الطالب من املعرفة."مصدرا للمعرفة، مع ر 

" دعم عملية التفاعل بين املعلم واملتعلم من خالل تبادل الخبرات التربوية، واآلراء، واملناقشات، والحوارات الهادفة  -

 الفتراضية....باالستعانة بقنوات االتصال املختلفة، كالبريد اإللكتروني، واملحادثة، والفصول ا

رفع شعور وإحساس الطلبة باملساواة في توزيع الفرص في العملية التعليمية، وكسر حاجز الخوف والقلق لديهم،  -

باإلضافة إلى العمل على مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين، وتمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة 

 "9لهم والتقدم حسب قدراتهم الذاتية.

 خصائص التعليم اإللكتروني: -2

 :10يتميز التعليم اإللكتروني بالعديد من الخصائص واإليجابيات يمكن إجمالها فيما يلي

تسهيل عملية االتصال بين الطلبة من خالل توسيع مجاالت النقاش عبر البريد اإللكتروني، وغرف الحوار، وهو األمر  -

 الذي يزيد من تفاعل الطلبة.

                                                           
روع البرنامج الوطني للتعليم عن بعد، نعيمة ضيف هللا، وكمال بطوش: مالمح التعليم اإللكتروني بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، مش -8

 .436م، ص 2016، جوان 16مجلة حوليات قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 
 .437نعيمة ضيف هللا، وكمال بطوش: املرجع السابق، ص  -9

 51ص  .2020، ديسمبر 2، العدد 7سعاد عمير: معايير جودة التعليم اإللكتروني: مجلة تطوير، املجلد  - 10
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ن الطلبة من خالل إتاحة الفرصة لكل منهم لإلدالء برأيه الخاص، بالنسبة للطلبة الذين يحسون تحقيق املساواة بي -

 بالنقص والخوف والخجل، فالتعليم اإللكتروني يتيح فرصة أكبر للطلبة للتعبير عن آرائهم.

ى التحاور مع سهولة االتصال باألستاذ في أقصر األوقات، وحتى خارج أوقات التدريس من خالل قدرة الطالب عل -

أستاذه عن طريق البريد اإللكتروني، وغرف الحوار، وهو األمر الذي يسهل على الطالب الحصول على املعلومة في أي 

 وقت.

تنوع طرق التدريس، فمنها املسموعة، ومنها املرئية، ومنها املكتوبة، األمر الذي يتيح الفرصة أمام الطالب الستخدام  -

 صيل األفضل.الطريقة التي تحقق له التح

حصول الطالب على املعلومة التي يريدها في أي وقت، ومن أي مكان، دون أن يكون مرتبطا بالقيود الزمنية التي  -

 11تفرضها ساعات الدراسة، وساعات عمل املكتبة مما يقلل من حدة الضغط النفس ي للطالب.

كالجامعة واملدرسة(، وما يترتب عن ذلك من  االقتصاد في الوقت، فال يكون الطالب ملزما بالتنقل ملكان الدراسة ) -

مشقة التنقل، وضرورة النهوض باكرا، فضال عن الوقت املستهلك ضمن املحاضرة والوقت الضائع بين كل حصة 

 وأخرى.

يتيح التعليم اإللكتروني فرصة التعلم لجميع فئات املجتمع على اختالف أنواعهم، وظروفهم، نساء، رجال، موظفين،  -

 عن التعلم ألسباب أو ظروف معينة. املنقطعين

يقوي التعليم اإللكتروني لدى الطالب ملكة االعتماد على النفس في التحصيل والبحث على املعلومة، وهذا من شأنه  -

 أن يخفف العبء على األستاذ الذي يقتصر على دوره على اإلرشاد والتوجيه.

ديد وتعديل املعلومة، نظرا لسهولة تحديث املواقع والبرامج يتميز التعليم اإللكتروني عن التعليم العادي بسرعة تج -

 12التعليمية، كما يساهم في محو األمية املعلوماتية ألكبر قدر من شرائح املجتمع.

 أنواع التعليم اإللكتروني:  -3

 :13فيما يلي يمكن ألي جامعة بمختلف تخصصاتها أن تتبنى أي من األنواع التالية في التعليم اإللكتروني، والتي نوجزها

                                                           
 52سعاد عمير: املرجع السابق، ص  -11
 53املرجع نفسه، ص  -12

 435. 434نسيمة ضيف هللا وكمال بطوش: املرجع السابق، ص  - 13
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 :يستخدم ملساندة ودعم عملية التعليم التقليدية، عن طريق استخدام مجموعة من  التعليم اإللكتروني املساند

الوسائل والتقنيات وأدوات الويب اإللكترونية في عملية توفير بعض املحتويات وإمكانيات االتصال، وهذا النوع قد 

 %24وقد يخفض عددها بما ال يزيد عن  ال يؤثر على سير عمل املحاضرات التقليدية،

 :يدمج هذا النوع التعليم اإللكتروني املباشر مع التعليم التقليدي، بحيث يمكن الوصول  التعليم اإللكتروني املدمج

 .%75إلى  25لجزء أساس ي من املحتويات عبر الويب. وهذا يمكن أن يخفض عدد املحاضرات التقليدية بين 

 املعروف باسم التعليم االفتراض ي، والذي يمكن أن يتم دون أي اتصال فيزيائي بين  باشر:التعليم اإللكتروني امل

الطالب واملحاضر، ويتلقى الطالب تعليمه بالكامل عبر الشبكة. ورغم ذلك فإن بعض الجامعات يمكنها أن توفر 

 من عدد املحاضرات. %25عن  لقاءات تقليدية مثل تقديم االمتحانات في مختبراتها، ولكن هذه اللقاءات ال تزيد

 : يوضح أنواع التعليم اإللكتروني املست دم في الجامعات01شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مرجع ضيف هللا نعيمة وكمال بطوش

مؤسسات الجامعية، فمن هذه األنواع أصبح التعليم اإللكتروني يقدم العديد من الخدمات األساسية خاصة لل

 : 14والتي تتميز أساسا بد

                                                           
م، 2017فيروز قاسحي: التعليم اإللكتروني ودوره في تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، مجلة البديل االقتصادي، العدد الثالث،  -14

 123ص 

 أنواع التعليم اإللكتروني المستخدم في الجامعات

التعليم اإللكتروني  التعليم اإللكتروني المساند

 المباشر

التعليم اإللكتروني 

 المدمج
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أصبحت املعلومات بفضل التكنولوجيا الحديثة على قدر كبير من الوفرة. إذ تجمع شبكة  وفرة املعلومة وسرعتها: -

االنترنت جميع املعلومات الحديثة منها والقديمة، مصنفة إياها ضمن كلمات مفتاحية، يستطيع الباحث الوصول 

 رق، وفي وقت سريع جدا ال يتطلب سوى ثوان قليلة.إليها بأبسط الط

نظمت االنترنت املعلومات بشكل جيد من خالل نظام النص املتشعب الذي يمكن املتصفح ن  التشعب أملعلوماتي: -

االنطالق من معلومة واحدة إلى آالف املعلومات ذات الصلة بما يبحث عنه، وهذه التقنية من شأنها أن تقدم 

 عن املعلومة املراد البحث عنها، ما يعطي قيمة إضافية للبحث. معلومات إضافية

فقد تحولت املعلومات من شكلها الجامد إلى شكل متطور تجمع  است دام الوسائط املتعددة في نقل املعلومات: -

الصوت والصورة والكتابة وحتى الفيديو، هذا التطور ساعد املعلومات على اكتساب شكل جديد يسمح بتطور 

 فة املعلوماتية، وترسيخ مفهومها، كما تبسطت املعلومات بشكل أكبر من وقت سابق.املعر 

بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، تطور البحث العلمي من خالل نمو املعلومات،  التفاعلية ونمو املعلومات: -

وهي عملية مستمرة  بفضل التفاعل الحاصل في بنك املعلومات وإسهامات مجتمع املعلومات باألفكار والخبرات،

 تسمح بتقارب األفكار وتبادلها بشكل فعال.

تسمح الوسائل التقنية الحديثة بتمحيص املعلومات من خالل توفر جميع البيانات حول  تحليل ونقد املعلومات: -

املعلومات، من نقد وتحليل، وإضافات ودالئل وقرائن، ما تسمح للباحث بنيل قدر كاف عن البيانات الخاصة 

 .15علومة، وكذا تبيان املعلومة ومدى صحتهابامل

 

 

 

 ثالثا: معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني

على الرغم من األهمية والخصائص اإليجابية للتعليم اإللكتروني واألهداف املحققة نتيجة تطبيقه، إال أن هناك 

ية على األغلب وليس كلها، ومن بين مجموعة من املعوقات والعراقيل التي تحول على نجاحه في بعض املؤسسات الجامع

 هذه املعوقات سنوضحها فيما يلي:

                                                           
 124روز قاسحي: املرجع السابق، ص في -15
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التعليم اإللكتروني كأداة تعليمية غير متاح ألي شخص، إذ ال يتمتع األشخاص بإمكانية وصول مستقر إلى االنترنت  -

 وأجهزة كمبيوتر قوية، بما يكفي لدعم الولوج إلى وسائط التعليم اإللكتروني عبر االنترنت.

يمتلك بعض املتعلمين جميع التقنيات الالزمة، ولكنهم يعانون من استخدامها، والذي يكون راجعا لعدم تلقيهم قد  -

 تكوينا عن استخدام وسائط التعليم اإللكتروني.

 بعض املتعلمين لديهم صعوبة في تحفيز وتنظيم أنفسهم بوتيرة مريحة، وهو ما ينعكس على عملية التعليم. -

لمين بالعزلة، فالفصول الدراسية ليست فقط املكان الذي يمكنهم التعلم فيه، إنها أيضا املكان قد يشعر بعض املتع -

 16الذي يأتون فيه لتكوين ثقافات وعالقات جديدة.

 :وقد حدد العديد من الباحثين معم مساوئ التعليم اإللكتروني، نوجزها فيما يلي 

خضعون للتأمل، والبعد وكذلك عدم التفاعل، لذلك يتطلب التعلم اإللكتروني كوسيلة للتعليم يجعل املتعلمين ي -

 إلهاما قويا جدا، كذلك مهارات وكفاءات خاصة في إدارة الوقت من أجل الحد من هذه اآلثار.

ال يمكن لجميع املجاالت استخدام تقنية التعليم اإللكتروني، على سبيل املثال املجاالت العلمية البحتة، فقد جادل  -

لتعليم اإللكتروني أكثر مالئمة في العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية من مجاالت، مثل: العلوم الباحثون بأن ا

 الطبية، والصيدلية، حيث هناك حاجة لتطوير املهارات العملية:

 قد يؤدي التعلم اإللكتروني أيضا إلى االزدحام، أو االستخدام املكثف لبعض مواقع الويب. -

 ستاذ في هذا النوع من التعليم.غياب القدوة والتأثر باأل  -

 ال يمكن هذا النوع من التعليم من اكتشاف املواهب والقدرات لدى املتعلمين. -

 ال ينمي القدرة اللفظية لدى املتعلم. -

 قد يتسرب للمتعلم امللل من طرف الجلوس أمام األجهزة. -

 ا للمتعلم.وجود عدة مصادر تحوي معلومات علمية غير صحيحة، مما يسبب إرباكا وتشويش -

 عدم وضوح أسلوب وأهداف هذا النوع من التعليم للمسئولين عن العمليات التربوية. -

                                                           
رزقي محمد: التعليم اإللكتروني: الواقع واملعوقات من وجهة نظر الطالب الجامعي، دراسة ميدانية بكلية االقتصاد، جامعة برج بوعريرج،  -16

 .129م، ص 2020، 1، العدد 7مجلة الباحث االقتصادين املجلد 
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 التكلفة املادية من شراء املعدات الالزمة واألجهزة األخرى املساعدة والصيانة. -

الطالب حيث تعد مصداقية عمل طالب معين مشكلة أيضا نظرا ألن االنترنت، تمكن ألي شخص القيام بمشروع بدال من 

الفعلي نفسه، كما تميل التقييمات التي تمييزها بواسطة الكمبيوتر بشكل عام إلى أن تكون قائمة على املعرفة فقط، وال 

 .17تعتمد بالضرورة على التطبيق العملي

كما أحص ى عدد من الباحثين العديد من الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية اإللكترونية خاصة في مجال 

 :18خدام التكنولوجي، نوجزها فيما يلياالست

 صعوبات ذاتية:  تتمثل فيما يلي 

رفض األستاذ لفكرة استخدام التكنولوجيا في عمله، وبفضل استخدام الطرق التقليدية، وبذلك ينعكس عليه  -

وم ذلك بعدم الرغبة في التعلم والتدريب واإلبداع، ذلك أن اإلنسان بطبعه ال يجب تغيير ما اعتاد عليه، بل يقا

بأساليب مختلفة، وال يكون ذلك بإتباع سلوك مضاد نحو االنترنت وإنما الوقوف موقفا سلبيا تجاه هذا التغيير. 

ويعود ذلك إما إلى التمسك باألساليب التعليمية القديمة، أو عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات 

 و التغييرات.الحديثة، أو الشعور بعدم االهتمام والالمباالة نح

 سلبية املتعلم )الطالب الجامعي(، وعدم إحساسه بجدوى ما يتعلمه من تكنولوجيا تعليمية. -

 صعوبات إدارية: تتمثل في 

حتكار الوسائل التعليمية التكنولوجية نتيجة جمود النمط اإلداري الحالي في املؤسسات التعليمية، وعدم ا -

 فرضها استخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصال.استيعابه، الطرق واألساليب الحديثة التي ت

ضعف الوعي لدى بعض مخططي وراسمي السياسات التربوية بالهدف، والفلسفة التربوية التي تكمن وراء  -

 االستخدام األمثل للتعليم النقال داخل العملية التعليمية.

 صعوبات مادية: تتمثل في 

 س بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة أو غالئها.عدم توفر رؤوس األموال الكافية لدعم املدار  -

 عدم توفير بعض اإلدارات للبرامج التدريبية، لتدريب األساتذة على التقنيات الحديثة. -

                                                           
 .130رزقي محمد: املرجع السابق، ص  -17

ن معيزة عبد الحليم، وبن عبد املالك عبد العزيز: التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق تكنولوجيا التعليم في املدارس االبتدائية ب -18

 .401، ص 14، عدد 7بالجزائر، من وجهة نظر املعلمين )التعليم النقال نموذجا(، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، مجلد 
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 عدم وجود حوافز مادية ومعنوية لألساتذة تدفعهم للتدريب والتأهيل. -

 صعوبات أمنية: تتمثل في 

 ية والشبكة واألجهزة، والبرامج املستفادة منها.الجانب األمني التقني، ويتعلق باألنظمة التقن -

 الجانب اإلنساني، ويتعلق بتصرفات اإلنسان املستفيد واملستخدم. -

  عدم توفر الفنيين املؤهلين املناسبين إلصالح األضرار التي تلحق باألجهزة اإللكترونية، أو صعوبات فنية: تتمثل في

في األجهزة الذكية، وإن وجدت بعض الشركات املتخصصة لكنها تكلف  التي تتعلق ببرمجة البرامج وقواعد البيانات،

 .19الكثير

رغم هذه الصعوبات لتي تعترض تطبيق االستخدام التكنولوجي في العملية التعليمية، إال أن الجزائر تحاول تحدي التأخر 

 في املجال التكنولوجي، وهذا ما سنبرزه في العنصر املوالي.

 التعليم اإللكتروني في املؤسسات الجامعية:رامعا: متطلبات تطبيق 

لنجاح هذا النوع من التعليم واملعتمد على الوسائل التكنولوجية ال بد من توفر مجموعة من املتطلبات نوضحها فيما 

 :20يلي

 العناصر البشرية: نوجزها فيما يلي 

قرر الرقمي، مع القدرة على تكييف األستاذ املؤهل القادر على التدريس باستخدام التقنيات الحديثة، وتصميم امل -

 أساليب التدريس بما يتوافق مع خصائص املتعلمين واإلمكانيات املتاحة.

املتعلم املتمكن من مهارة التعلم الذاتي، والقادر على التعامل في البيئة الرقمية من خالل إكماله بتطبيقات الحاسب  -

 اآللي واالنترنت.

الخدمات الرقمية، سواء اإلدارية، مثل تسجيل املتعلمين إلكترونيا، أو  طاقم الدعم الفني املتخصص في دعم -

 تعليمية، مثل تنزيل املقرر على شبكة االنترنت.

 توفير الطاقم اإلداري املتخصص في رسم السياسات الخاصة بالتعليم عن بعد. -

                                                           
 .402ليم، وبن عبد املالك عبد العزيز: املرجع السابق، ص بن معيزة عبد الح -19

م، ص 2020مارس  03و  02، 07(، املجلد 01حميد بالخلخ: التعليم اإللكتروني وأهميته في العملية التعليمية، مجلة العربية، عدد خاص ) -20

448. 
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 العناصر املادية: نوجزها فيما يلي 

 لحاسوب، وكذلك تأمين شبكة االنترنتتوفير تجهيزات أساسية، واملتمثلة في أجهزة ا -

 املحتوى اإللكتروني، وبناء املقررات للوصول باملتعلم إلى مستوى من التخصيص. -

واجهات التفاعل، وهي الواجهة اإللكترونية التي ترشد املتعلم إلى مواقع وعنصر النظام وطرق الوصول إليها من  -

 خالل روابط شعبية وأدوات إلكترونية تفاعلية.

اد نظم التعليم اإللكتروني املساندة، وهي النظم التي تعنى بإدارة التعلم اإللكتروني، والتي من شأنها تمكين اعتم -

مستخدم إدارة محتوى التعلم اإللكتروني، من التحكم في العملية التعليمية، والبحث السريع للوصول إلى النصوص 

 21والوسائط املناسبة لبناء املحتوى.

ني له مساهمة ودور جوهري في تحقيق معايير النوعية والجودة في عملية التعلم والتعليم، واستيعاب فالتعليم اإللكترو 

التطورات املتزايدة في املعرفة، كما يلبي احتياجات الطلبة، ويتيح الفرص التعليمية ألكبر عدد ممكن من األفراد، كما 

قائم على أسس نشطة، ويعزز القيم االجتماعية، كما يساهم في ينمي مهارات التفكير لدى الطلبة، ويعزز التعليم الذاتي ال

 تربية أجيال لديهم القدرة على التواصل مع اآلخرين.

كما أن التعليم اإللكتروني يعتبر أداة فعالة للتعليم والتدريب، ويعمل على تكاملهما في هيكل تنظيمي موحد ومتكامل، 

لعديد من املشكالت التي يعاني منها التعليم الجامعي االعتيادي بصورته باإلضافة إلى تقديمه حلوال متكاملة وجذرية ل

 الحالية.

كما له القدرة على سرعة تطوير وتغيير املناهج، والبرامج على االنترنت بما يواكب خطط الوزارة، ومتطلبات العصر، دون 

 تكاليف باهظة.

لعملية التعليمية بما يزيد في تحسين األداء املرتقب، وحل حيث يلعب التعليم اإللكتروني دورا كبيرا في تحسين وتطوير ا

جميع املشاكل املتراكمة، وبالتالي هذا ما يؤدي بتحقيق األهداف املنشودة من خالل املساهمة في تحقيق جودة التعليم في 

 22املؤسسات الجامعية.

 الخاتمة:

كتروني ومتطلبات تطبيقه باملؤسسات الجامعية، التعليم اإلل"من خالل ما تم عرضه حول موضوع الدراسة املوسوم بد 

اتضح لنا أن نجاح تطبيق التعليم اإللكتروني باملؤسسات الجامعية بمختلف دول العالم مرتبط  دراسة تحليلية"،

                                                           
 .449حميد بالخلخ: املرجع السابق، ص  -21

ي ودوره في تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، مجلة البديل االقتصادي، العدد الثالث، عطالوي محمد: التعليم اإللكترون -22

 .124. 123م،ص 2017
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بمجموعة من املتطلبات واملعايير األساسية، واملتمثلة أساسا في: املتطلبات املادية، واملتطلبات البشرية"، كما أن 

دام التعليم اإللكتروني املعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، قد أدى إلى تغيير املمارسات، من املمارسات استخ

، لذا توصلت دراستنا إلى مجموعة من التقليدية الكالسيكية إلى املمارسات الحديثة املرتبطة باالستخدامات التقنية

 التوصيات نوجزها فيما يلي:

 ل تطبيق املؤسسة الجامعية للتعليم اإللكتروني.إعداد تقرير مفصل حو  -

 توفير القيادة التكنولوجية الالزمة. -

توفير البرامج التدريبية إلعادة تأهيل وتدريب مختلف املوارد البشرية خاصة األساتذة على حسن استخدام الوسائل  -

 التكنولوجية الحديثة لضمان نجاح التعليم اإللكتروني.

 والتوسع في استخدام  الشبكات املعلوماتية.توفير أجهزة الحاسوب،  -

 توفير البنية التحتية املناسبة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة. -

 :قائمة املراجع 

شريف مراد ، وعزوز منير: أثر استخدام التعليم اإللكتروني كأداة لتحسين نظام ضمان جودة التعلم العالي في  .1

جوان  24، العدد 13ارف، قسم العلوم االقتصادية، السنة الجزائر، دراسة حالة جامعة املسيلة، مجلة مع

 م.2018

، 7، العدد 9بن فرحات سعيد وعلوطي رشيد: الجودة الشاملة في التعليم، مجلة أبحاث نفسية وتربوية، املجلد  .2

 م. 2018سبتمبر 

تكنولوجيا التعليم  بن معيزة عبد الحليم، وبن عبد املالك عبد العزيز: التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق .3

في املدارس االبتدائية بالجزائر، من وجهة نظر املعلمين )التعليم النقال نموذجا(، مجلة العلوم االجتماعية 

 .14، عدد 7واإلنسانية، مجلد 

، 07(، املجلد 01حميد بالخلخ: التعليم اإللكتروني وأهميته في العملية التعليمية، مجلة العربية، عدد خاص ) .4

 م.2020مارس  03و  02

رزقي محمد: التعليم اإللكتروني: الواقع واملعوقات من وجهة نظر الطالب الجامعي، دراسة ميدانية بكلية  .5

 م.2020، 1، العدد 7االقتصاد، جامعة برج بوعريرج، مجلة الباحث االقتصادين املجلد 

نظرية، مجلة الحكمة للدراسات ريم القريوي: إسهامات سوسيولوجيا االستخدام التكنولوجي، قراءة مفاهيمية  .6

 م.2020، جويلية، 4، العدد 7اإلعالمية واالتصالية، املجلد 

سامي قريش ي وشريفة رفاع: جودة التعليم اإللكتروني في التعليم العالي كأحد متطلبات عصر املعرفة، مع  .7

 اشر. اإلشارة لجهود الجامعة الجزائرية، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد الع

 . 2020، ديسمبر 2، العدد 7سعاد عمير: معايير جودة التعليم اإللكتروني: مجلة تطوير، املجلد   .8

عطالوي محمد: التعليم اإللكتروني ودوره في تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، مجلة البديل  .9

 م.2017االقتصادي، العدد الثالث، 
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في تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، مجلة البديل  فيروز قاسحي: التعليم اإللكتروني ودوره .10

 م.2017االقتصادي، العدد الثالث، 

كالخي لطيفة: تكنولوجيا املعلومات واالتصال ودورها في تحسين الخدمة البيداغوجية، في مؤسسات التعليم  .11

خلدون، تيارت، مجلة التكامل العالي، من وجهة نظر الطلبة، دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية بجامعة ابن 

 م. 2018، مارس 1االقتصادي، العدد 

نعيمة ضيف هللا، وكمال بطوش: مالمح التعليم اإللكتروني بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، مشروع  .12

 م.2016، جوان 16البرنامج الوطني للتعليم عن بعد، مجلة حوليات قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 
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 جهود الجزائر في مجال ضمان جودة التعليم العالي

هبالد. عبد العالي   

)الجزائـــر( 1جامعة باتنة  

abdelali.hebal@univ-batna.dz 

 

 خص: المل
نشاء عدة هيئات تعنى بهذا املشروع الحيوي مثل اللجنة تتناول هذه الورقة البحثية مسار مشروع ضمان الجودة في الجزائر والذي بدأ بإ

والتي أسندت لها مهمة بناء وتطوير ومراقبة نظام ضمان الجودة،  CIAQES2010الوطنية لتطوير نظام ضمان الجودة في التعليم العالي 

 التي تم تنصيبها من طرفان الجودة(،)خاليا ضمــ، إضافة إلى هيئات على مستوى كل مؤسسة على غرار (CNEواملجلس الوطني للتقويم )

دون نسيان مشروع إنشاء املرجع الوطني للجودة في  على مستوى كل الجامعات الجزائرية، ،2009-2008منذ الدخول الجامعي الوزارة

 مؤسسات التعليم العالي

 

Abstract: 

This research paper deals with the quality assurance path in Algeria, which began with the establishment of several bodies 

concerned with this vital project, such as the National Committee for the Development of Quality Assurance System in 

Higher Education CIAQES 2010, which was assigned the task of building, developing and monitoring the quality assurance 

system, the National Council for Evaluation (CNE), in addition to Bodies at the level of each institution along the lines of 

(Quality Assurance Cells). Which was installed by the ministry since university entrance 2008-2009, at the level of all 

Algerian universities, without forgetting the project to establish a national reference for quality in  
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 مقدمة:

أدركدددت  السدددلطات الجزائريدددة ضدددرورة تطبيدددق ضدددمان الجدددودة فدددي التعلددديم العدددالي بندددوع مدددن التدددأخر، وتجسددددت اإلرادة 

يهددف إلدى ترقيدة التعلديم العدالي نحدو مسدتويات أفضدل وقدد بددأ ذلدك بتبندي نظدام تكدويني جديدد  السياسية فدي القيدام بإصدالح

L.M.D  والدذي وإن لدم يتطدرق 2008، إضافة إلى وضع قانون توجيهي جديد سنة 2004)ليسانس ، ماستر دكتوراه ( سنة ،

فددددتح مؤسسددددات خاصدددة للتعلدددديم العددددالي بصدددفة مباشددددرة وتفصدددديلية لتطبيدددق نظددددام الجددددودة، إال أنددده كددددرس ألول مددددرة إمكانيدددة 

 (.Comité Nationale d'Evaluationوضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء املجدلس الوطني للتقددييم  

ففددي ضددوء االسددتجابة للرهانددات االجتماعيددة واالقتصددادية محليددا، والسددير بمنظومددة عمددل وشددراكة إقليميددة ودوليددة، 

بالعاصددمة الجزائددر( الددذي أعقبدده  2008جددوان  2-1وير نظددام لضددمان الجددودة، )توجهددت الجامعددة الجزائريددة نحددو بندداء وتطدد

وخبراء دوليين في ضمان الجودة، فضال عدن جدامعيين مدن الجزائدر بهددف  2008جوان 04-03اجتماع ملسؤولي الوزارة يومي 

 الخروج بخارطة طريق لتطبيق نظام الجودة.

ت حول إجراءات بناء وتطوير نظام لضمان جودة التعليم العالي وخرج هذا امللتقى بجملة من التوصيات واالقتراحا

في الجزائر، من بينها ارتباط هذه اإلجراءات بنصوص تشريعية وتنظيمية تستهدف مختلدف مكوندات ونشداطات املؤسسدات 

لدة وتحديدد وضرورة التقييم الداخلي والخارجي الذي يشمل وصفا دقيقا ملا هو موجود، ومن ثم تحديدد درجدة الرضدا املقبو 

 األهداف املراد تحقيها، فتحديد خطوات العمل.

إضددافة إلددى مددا سددبق، تددم إنشدداء هيئددات وطنيددة لضددمان الجددودة مثددل اللجنددة الوطنيددة لتطددوير نظددام ضددمان الجددودة فددي 

 La Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissementsالتعلديم العدالي 

d'Enseignement Supérieur )CIAQES2010  ،والتدددددي أسدددددندت لهدددددا مهمدددددة بنددددداء وتطدددددوير ومراقبدددددة نظدددددام ضدددددمان الجدددددودة

 .23CNEواملجلس الوطني للتقويم )

                                                           

سمير بن حسين، تقييم فعالية خاليا ضمان الجودة في المساهمة في بناء وتطوير نظام الجوودة فوي اطوال اليع ويم العوالي (1)

، 2015،  ووا   18ك يووة الع وووم االعيما يووة، عا عووة أم البوووااي، العوو د  نية،،  مجلةةة العلةةوج االعتماويةةة واإلنسةةابووالجئا ر

 .211ص
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( و CIAQES)إن التوجه نحو نظدام وضدع نظدام ضدمان الجدودة، يتطلدب تشدكيل هيئدات وطنيدة لضدمان الجدودة مثدل 

(CNE)ـــان الجــودة(.لددى غددرار . إضددافة هيئددات علددى مسددتوى كددل مؤسسددة ع منددذ الوزارة التددي تددم تنصدديبها منطددرف)خاليــا ضمـ

 على مستوى كل الجامعات الجزائرية. ،2009-2008الدخول الجامعي 

ونتجه في هذا الورقة البحثية إلى التعرف على الجهود املبذولة من طرف السلطات الجزائرية في مجال تطوير وضمان 

تطرق إلى الهيئات املسؤولة عن تطبيق نظام ضمان الجودة ودراسة دور خاليا الجودة في جودة التعليم العالي من خالل ال

 ضمان جودة التعليم العالي، دون نسيان مشروع بناء املرجع الوطني للجودة.

 أو : اللجنة الوطنية لتطوير نظام ضمان الجودة في التعليم العالي

، وهي مكلفة باقتراح برنامج خاص 31/05/2010املؤرخ في  167تم إنشاء هذه اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم 

 لنشر ثقافة الجودة ووضع منهجية للتقييم الداخلي والخارجي ملؤسسات التعليم العالي 

وفي إطار هذه الرسالة، تلعب مؤسسات التعليم العالي في الجزائر دورا مركزيا من خالل مشاركتها في تحضير ووضع 

لتقييم من خالل وضع إطار وطني للتقييم والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وهذا ما يشكل عامال اإلجراءات الوطنية ل

 حاسما في نجاح مسار تطبيق جودة التعليم العالي.

، تبعا لتوصيات الندوة 2008وقد بدأت اللجنة عملها الرامي إلى تحقيق ضمان الجودة في التعليم العالي منذ جوان  

بالعاصمة الجزائر(. وتعمل هذه اللجنة  2008جوان  2-1ن الجودة في التعليم العالي املنعقد بتاريخ )الدولية حول ضما

على دعم كل املمارسات الهادفة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومتابعتها مع إعطاءها األولوية في العمل 

 تحت مؤشر التقويم الداخلي من أجل تحسين حكامة القطاع. 

 جنة مكلفة وبالتنسيق مع الهيئات واملنظمات املعنية باملهام التالية:والل

 إنشاء مرجع وطني يتضمن املقاييس واملعايير املتعلقة التعليم العالي في ضوء املعايير الدولية.   -

 وضع برنامج لتطوير مسار جودة التعليم العالي -

 ة املستهدفة.تنظيم العمليات األولية للتقييم الذاتي للمؤسسات واألنشط  -

جمع كل العناصر الضرورية من أجل وضع سياسة وطنية ونموذج وطني لضمان الجودة مع تحضير الشروط إلنشاء  -

 .(24)هيئة مكلفة بتنفيذ هذه السياسة

 كما تضطلع هذه اللجنة بمهام أخرى نجملها في التالي:

ومراجعة املهام األساسية للجامعة؛ التكويند وضع نظام للتقييم الداخلي للمؤسسات الجامعية مع التركيز على تقييم  -

 البحث العلمي خدمة املجتمع، التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 فحص الوظائف واألنشطة باستعمال نظام التقييم الداخلي باملقارنة مع املرجعية الوطنية -

 أخذ إجراءات للتحسين والتطوير. -

                                                           

)1( Ratiba Bouhali, l’enseignement supérieur en Algérie entre le nombre et la quailté, Le 

colloque « La qualité dans tous ses états », l’Université libre de Bruxelles du 16 au 18 

octobre 2014, p 7. 
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 في مؤسسات التعليم العالي  تشجيع وضع وتنصيب الفرق املكلفة بضمان الجودة  -

تنظيم زيارات ألعضاء اللجنة من اجل التعرف على خبرات تطوير جودة التعليم العالي وتجارب الدول األخرى في هذا  -

 املجال.

 .(25)وضع برنامج لتكوين مسؤولي ضمان الجودة وتأمين تكوين خاص لهم -

هيئة ضمان الجودة على مستوى الوزارة املعنية والتي تتفق الكثير من الجامعات الدولية على الوحدات التي تشكل  

 يمكن إبرازها في النقاط التالية:

 . وحدة مكلفة بالقياس والتقييم1

 وتكلف هذه الوحدة بمجموعة من املهام، منها: 

تمثلة تحديد معايير تقييم جودة األداء الجامعي. ويمكن تحديد العديد من املجاالت التي يمسها التقويم الجامعي وامل -

في: رؤية الجامعة ورسالتها الجوانب املادية امللموسة، أعضاء هيئة التدريس، التدريس ، التقويم، الجانب اإلداري، املكتبة 

 البحث العلمي، الطلبة، خدمة املجتمع، البرامج والتخصصات األكاديمية واألنشطة والخدمات الطالبية.

 تحديد إجراءات التقييم الذاتي. -

 تقارير التقييم الذاتي تحديد محاور  -

 دراسة تقارير التقييم الذاتي ملعرفة نقاط الضعف والقوة في مؤسسات التعليم العالي. -

 وحدة مكلفة بإعداد معايير ضمان الجودة وتطويرها.

 وتتولى هذه الوحدة القيام بمايلي:

ن البرنامج األكاديمي، توثيق تحديد معايير ضمان جودة التعليم أداء مؤسسة التعليم العالي. تحديد معايير ضما -

 معايير ضمان الجودة التعليمية، تطوير معايير ضمان جودة التعليم العالي.

 . وحدة مكلفة بالتدريب والتوعية2

 وتكلف هذه الوحدة بأداء جملة من املهام، نذكر منها:        

 دمة التعليمية.تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وطنية ودولية ملناقشة مشروع تطبيق ضمان جودة الخ -

 إرسال بعثات من أعضاء هيئة التدريس إلى الدول األوروبية والعربية لالطالع على نظم الجودة.  -

تدريب فئة معينة من أعضاء هيئة التدريس من كل جامعة على كيفية إعداد تقارير التقييم الذاتي من قبل      خبراء  -

 ي أعضاء هيئة التدريس لكل جامعة أجانب مختصين في هذا املجال وبعدها يتم تدريب باق

نشر ثقافة ضمان الجودة عبر مختلف التعليم العالي وبصورة مستمرة من خالل إنشاء موقع على االنترنت خاص بها  -

 إعداد دليل لها وتوزيع أشرطة فيديو واألقراص مضغوطة ذات صلة بموضوع الجودة.

ى مستوى الجامعات من خالل إنشاء شبكة اتصاالت الربط بين مختلف لجان ضمان الجودة التعليم العالي عل -

 .(26)الكترونية لتسهيل عملية تبادل املعارف والخبرات

                                                           

module 2 'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur, Nabil BOUZID, Zineddine 

BERROUCHE ,  Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les 

établissements d'Enseignement Supérieur(CIAQES), Alger; 21/23 octobre 2012, p 53  
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 وحدة مكلفة با عتماد وإعادة ا عتماد. .1

 وتقوم هذه الوحدة بأداء مهام عدة؛ منح االعتماد املؤسس ي، منح االعتماد البرامجي، وإعادة االعتماد.

 وات التالية:ويتم ذلك من خالل القيام بالخط

 تقييم تقارير التقييم بالنسبة للجامعات التي تقدمت بطلب االعتماد املؤسس ي أو االعتماد األكاديمي.      .أ

إرسال مراجعين أجانب تابعين إلى هيئات دولية تهتم بضمان جودة التعليم، للقيام بزيارة ميدانية للجامعة محل    .ب

 الجودة.طلب االعتماد للتأكد من تطبيق معاير ضمان 

 منح االعتماد في حالة املطابقة التامة للمعايير، ويكون هذا االعتماد ساري املفعول خالل فترة محددة.  .ت

 .(27)إعادة االعتماد بعد القيام بإجراءات معينة .ث

 

 ثانيا: .املجلس الوطني للتقييـــم.

 739م بموجب القرار الوزاري ، تم إنشاء املجلس الوطني للتقيي2008فيفري  23تماشيا مع القانون التوجيهي 

وهو هيئة مكلفة بالتقييم االستراتيجي ومتابعة آليات تقييم مؤسسات التعليم العالي في  2010ديسمبر  18املؤرخ في 

 (28)الجزائر

عضوا يعملون على تشخيص الوضع السائد  45ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي 

ليم العالي والنظر فيمدى تحقيق البرامج واألهداف املسطرة للقطاع وهذا ما يسمح بالتعرف على مدى في مؤسسات التع

 .تطورها ونقاط الضعف فيها

كما تعمل هذه اللجنة علىدراسة تقارير التقييم الداخليلمؤسسات التعليم العالي مما سيسمح بإعطاء "دفع جديد 

 املجتمع.عات للرفع من مردوديتها بما يستجيب لحاجيات لديناميكية التطويروالتقييم الذاتي للجام

وتتشكل اللجنة، إضافة إلى قطاع التعليم العالي، من ممثلين عن مختلفالقطاعات باإلضافة إلى كفاءات جزائرية 

 .(29)نظرة شاملة حول الجامعة ومردودها "بالخارج، مما سيسمح بأن تكون لديها

                                                                                                                                                                                     
ص يحة  ااد، لعكيكئة ياسين، ضمان الجودة في  ؤسسات اليع يم العالي: تصو   قيرح ليطبيق نظام الجودة في (26

 11 /10، عا عة سكيك ة، ورقة قدمت الملتقى الدولي الثاني حول الجودة في التعليم العالي ؤسسات اليع يم العالي، 
 42/43، ص2012نوفمبر 

 43، ص مرجع سبق ذكره، ة ياسينص يحة  ااد، لعكيكئ (2)

1-Nabil BOUZID, Zineddine BERROUCHE, Op.Cit, p 43 

(2 "تنصيب ال جنة الوطنية ليقييم  ؤسسات اليع يم العاليواج، "(  

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/260387.htm 
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ن أجل ضمان استقرار الجامعة وتوفير املناخاملالئم للنهوض بها من أجل ويراهن كثيرا على عمل هذه اللجنة م

التحسين املستمر لنوعية التكوين العالي فهي من األدوات املتميزة املنوط بها مهمة إرساء ثقافةالتقييم وضمان الجودة في 

 (30)املنظومة الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

 ي التعليم العالي.ثالثا: خاليا ضمان الجودة ف

في إطار توجه الجامعة الجزائرية نحو تطبيق نظام ضمان الجودة، وبعد اعتماد هيئات وطنية مثل 

CIAQESوCNE تم اعتماد أدوات ووسائل على مستوى املؤسسات سميت بد" خاليا الجودة" كلفت باملساهمة في بناء ،

 وتطوير هذا النظام على مستوى كل مؤسسة.

 ان الجودة: تنظيم خلية ضم .1

هي هيئة تابعة لرئيس الجامعة، تتشكل من أعضاء يمثلون مختلف املكونات والهيئات البيداغوجية واإلدارية 

للمؤسسة، ويعين مسؤول خلية الجودة من طرف رئيس الجامعة، وتقوم الخلية بإعداد قانون داخلي لها وبرنامج سنوي 

 ينظم عملها.

 مهمة وأدوار خلية ضمان الجودة. .2

دور األساس ي لخاليا الجودة هو املساهمة في تطبيق إجراءات نظام ضمان الجودة، وتندرج ضمن هذه املهمة ال

مجموعة من األدوار )تنفيذ، متابعة، تقييم، إعالم، واتصال( املرتبطة بإجراءات وعمليات وأهداف هذا النظام على 

 مستوى املؤسسة. 

 ي مؤسسات التعليم العالي بالجزائر في التالي:ويمكن إبراز أهم أدوار خاليا ضمان الجودة ف

تعد الخلية بمثابة الواجهة بين املؤسسة الجامعية والهيئات الوطنية للتقييم. تضمن متابعة برنامج العمل الوطني في     -

 ضوء التحسين املستمر لجودة برامج التكوين، البحث، العمل املؤسساتي.

 ا، وتخسيس حول النتائج املنتظرة من تطبيق نظام ضمان الجودة تقوم بتنظيم عمليات إعالم حول مهامه -

تقود إجراءات التقييم الداخلي ملجاالت الحوكمة، التكوين، البحث، والحياة الجامعية، كما تدعم تطوير أفضل  -

 املمارسات في هذه املجاالت، وفي هذا الصدد تقوم بتحضير وإعداد الوثائق وامللفات الضرورية.

 وتنفيذ ومتابعة عمليات التقييم الداخلي على مستوى املؤسسة تضمن تحضير  -

 تنسقي مهمة تحرير تقارير التقييم الداخلي. -

 تقود عمليات التكوين املستمر ألعضائها في مجال ضمان الجودة. -

 تضمن االتصال الداخلي والخارجي وتعمل على املشاركة في مختلف التظاهرات في مجال الجودة. -

 .(31)ا السنوي على موقع الجامعة االلكترونيتنشر تقارير عمله -

                                                           

 (.لي ى  ، "  شي  حراوبية يؤك :  ج س ولجنة وطنيان ليقييم البحث و ؤسسات اليع يم العالي"، 2015/12/10 ، ص31)

http://www.djazairess.com/alahrar/19900 

 .213-212، ص ، مرعع سبق ذكرهسمير بن حسين(1)

http://www.djazairess.com/author/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89+%D8%B3
http://www.djazairess.com/author/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89+%D8%B3
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 ويمكن تلخيص أدوار خاليا الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر في الوظائف التالية:

وظيفة التقييم الداخلي: ملجاالت الحوكمة التكويند البحث، والحياة الجامعية في ضوء مرجع ضمان الجودة الذي تم  

 .CIAQESإعداده من طرف اللجنة 

 وظيفة اإلعالم وتكون حول أهداف  نظام ضمان الجودة، ونشر التقارير املختلفة خاصة تقرير التقييم   -

 وظيفة التكوين املستمر ألعضائها في مجال ضمان الجودة.  -

 وظيفة االتصال: على املستويين الداخلي والخارجددي  -

 

برز 
ُ
هم األدوار واملهام التي تقوم بها خلية ضمان الجودة أ CIAQESاملنجزة من طرف  2015خارطة الطريق وت

 واملتمثلة في التالي:

تعد مخطط عمل سنوي يتضمن عدة مجاالت: التخسيس، التكوين وتطوير  نظام الجودة، وضع مرجع وطني  -

 للجودة

 إعالم كل مكونات الجامعة واألطراف املعنية بأهداف الخلية ومخططها السنوي  -

 وطني للجودة باختيار بعض املؤشرات. الشروع في انجاز مرجع -

 CIAQES في نهاية السنة تقدم تقريرها السنوي لكل مكونات املؤسسة الجامعية ويرسل إلى -

أقامة تنظيم لقاءات جهوية ووطنية من أجل خلق فرص لتبادل وتقاسم املمارسات الجيدة املطورة  CIAQESتشجع  -

 من قبل خاليا ضمان الجودة.

حضوره من خالل إعداد ميثاق للجودة ، يمض ي عليه ويتم عرضه داخل املؤسسة واملوقع  مدير الجامعة يسجل -

 االلكتروني لها. 

 من أجل تشجيع عمل الخلية، يضع مدير الجامعة كل اإلمكانيات املادية والبشرية لتسهيل عمل الخاليا. -

 يمي للمؤسسة.وضع هيكل تنظيمي وقانون داخلي للخاليا  مع ادماج كل ذلك في الهيكل التنظ -

اقتراح جائزة سنوية للجودة كمكافأة لنشاط الخاليا في ضوء املمارسات الجيدة لخاليا الجودة داخل كل املؤسسة،  -

 (32)مما يشجع على اإلبداع واالبتكار داخل هذه الخاليا. 

 يلي:البد من اإلشارة أنه تم تشكيل لجنة باشرت بعض املهام ويمكن سرد ما تحقق إلى حد الساعة كما 

 الخيـــارات األساسيــة     -

هو مجال السياسة املتبعة لضمان الجودة، تم تبني ضمان الجودة الداخلي كخيار استراتيجي على حساب الخارجي       

 مع بروز مؤسسات متنوعة الطبيعة والشكل القانوني، وقع االختيار على 
ً
والذي تم تأجيل تطبيقه إلى وقت الحق تماشيا

 مع مبدأ التطوير املستمر لجودة  (Autoévaluationداخلي أو باألحرى التقييم الذاتي التقييم ال
ً
(، كمرحلة أولى تناسبا

التعليم العالي؛ حيث يتعين على املؤسسات وضع أهداف لتحسين ضمان الجودة الخارج يمن خالل وكالة وطنية تابعة 

 لوزارة التعليم العالي للقيام بعملية التقييم الخارجي.

                                                           

)1( CIAQES, feuille de route 2015, Alger 25/05/2015,p 

….http://www.ciaqesmesrs.dz/formation.html 
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 تكوين املسؤولين وخبراء التقييم    -

بعد استكمال تكوين أعضاء اللجنة الوطنية من خالل برنامج تكويني على يد الخبراء، والذي توج بزيارات ميدانية 

سات لبعض املؤسسدددددددددددددددددددات األوروبية سددددوف الشروع عن قريب في تدريب املسؤولين الذين تم تعيينهم على مستوى املؤس

 الجامعية ضمن برنامج تكويني على مستوى الندوات الجهوية الثالثة.

 

 

 خامسا: بناء مرجع وطني لجودة التعليم العالي

تعمل اللجنة الوطنية لتطوير ضمان جودة التعليم العالي بالجزائر، حاليا، على إعداد نظام املعايير يكون له بعد 

كانية تبني أحد أنظمة الوكاالت الدولية متاحة، لكن يحبذ إعداد نظام يأخذ في وطني، وبالرجوع لألنظمة واملعايير؛ فإن إم

، ولحد الساعة تم االتفاق على أن نظام املعايير 33االعتبار الخصوصيات السائدة في منظومة التعليم العالي الوطنية

 يحتوي على البنية التالية:

 الجودة في الجزائر..نظام املعايير املتبني من طرف لجنة ضمان 1الشكل رقم

 

 

                                                           

ورقةةة مقدمةةة قةةي زيوون الوو ين بووروف، يوسوو  بركووان،   وورول تطبيووق نظووام الجووودة فووي  ؤسسووات اليع وويم العووالي بووالجئا ر، (1)
-813، ص 2012افريو   4/5الجا عوة الل يجيوة، البحورين،  الملتقى الدولي العربةي الثةاني لضةمان عةودة التعلةيم العةالي،

814. 

 ،813ص المرعع نفسةه 

 

 معايير 

 

 مؤشرات

 

 ميدان

ـــنالتكويــ  

 

 ميدان

 البحث العلمي

 

 ميدان

 الحوكمة

 

 ميدان

 الحياة الجامعية

 

  04  

 ميادين

 

...................................................................................

.........  
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ثم يتم قياس كل ( ( Références( األربعة إلى مجموعة من املعايير(Domainesوهكذا تم تفكيك كل من امليادين )

 معيار بمجموعة من املؤشرات الكمية والنوعية

وهدو أول مرجع  AQI-Umedالعالي من خالل مشروع لقد ساهمت الجزائر في انجاز املرجع املغاربي لجودة التعليم

الذي يقوم على أن الجودة هي أساس تطوير  L'auto-évaluation institutionnelleمغاربي للتقييم الذاتي املؤسس ي    

 أنظمة التعليم.

وكل ميدان له  )التكوين، البحث العلمي، الحوكمــة، والحياة الجامعية(واملرجع املغاربي يتشكل من أربعة ميادين 

 :34عدة معاييددر، ولكل معيار عدة مؤشرات كمية وموضوعية، وهذا ما سنوضحدده في التفصيل التالي

 . مــــــــــــــــــيدان التكوين1

 املعيار األول: تعريف عروض التكوين وكيفية إلتحكم في تسييرها.

والعلمية و االجتماعية واملهنية مع األخذ بعين املؤسسة تقدم تكوينات متناسقة مع البيئة السياسية،  :1املـؤشر

 االعتبار السياق الوطني والدولي.

 عروض التكوين منسجمة مع رؤية املؤسسة وإمكانياتها املادية والبشرية والبيداغوجية. :2املـؤشر 

 عروض التكوين ترتكز على مقاربات بيداغوجية قابلة للتطبيق ومشجعة على اإلبداع.: 3املـؤشر 

 املؤسسة تقدم عروض التكوين بشكل واضددح. :4ـؤشر امل

 املؤسسة تطور هياكل تسيير عروض التكوين، وعملية التنفيدددذ. :5املـؤشر 

 املؤسسة تقترح عروض تكوين متنوعدددة.  :6املـؤشر 

افقــة الطالب في التكوين.  املعيار الثاني: مر

 أجل مساعدة الطلبة على النجاح.تملك املؤسسة سياسة استقبال ومتابعة من  :1املـؤشر

 ( وخارجي )وطني ، دولي(.passerellesاملؤسسة تعرض إمكانية التنقل الداخلي ) :2املـؤشر

 املؤسسة تملك سياسة توثيق بيداغوجية. :3املـؤشر

 املعيار الثالث: تقييم ومراجعة التعلمات. 

 : التعلمات البد أن تكون محل تقييم ومراجعة دوريدة.1املـؤشر

 : املؤسدسة تطور وتحسن املسدددار البيداغوجي.2املـؤشر

اقبة معارف وخبرات الطلبة.   املعيار الرامع: تقييم ومر

                                                           
 814زين ادلين بروش، مرجع سابق، ص 34
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 : املؤسسة تطبق املعارف والتعلمات خالل مسار التكوين.1املـؤشر

 : مؤشرات التقييم البد أن تكون متناسقة مع أهداف التعلم.2املـؤشر

 عارف البد أن تكون موضوعية، متوازنة ومنشورة ، ومعلومة للجميع.: إجراءات مراقبة امل3املـؤشر

 املعيار الخامس: التوجيه واإلدماج املنهي 

 : املؤسسة تطور إجراءات التوجيه1املـؤشر

 : املؤسسة تطور إجراءات املساعدة على اإلدماج املنهي.2املـؤشر

 جتماعي.: املؤسسة تطور الشراكة مع املحيط االقتصادي واال 3املـؤشر

 : املؤسسة تطور إجراءات ملتابعة تشغيل الخريددج4املـؤشر

 املعيار السادس: تكوين الدكتوراه

: املؤسسة تضمن جودة التكوين في الدكتوراه من خالل الجوانب العلمية ووضع استراتيجيات تعاون وطني 1املـؤشر

 ودولي.

 دكاترتها.: املؤسسة تطور إجراءات التأطير ومتابعة وإدماج 2املـؤشر

 املعيار السامع: التكوين مدى الحياة.

 : التكوين املستمر ركيزة مهمة في عروض التكوين.1املـؤشر

 : الجامعة تشجع استقبال استئناف الدراسة للمتخرجين وحاملي الشهادات.2املـؤشر

 و منهي.: املؤسسة تضمن تكوينات ذات شهادات معترف بها الوسط األكاديمي واملحيط السوسي3املـؤشر

 . ميـــــــــــــــــــــدان البحث العلمي2

 املعيار األول: تنظيم وهيكلة وتطوير البحث العلمي.

 : املؤسسة توضح أولويات البحث العلمي مع وضع الوسائل املناسبة لذلك.1املـؤشر

 : املؤسسة تتوفر على هياكل تسيير ومتابعة البحث العلمي2املـؤشر

 م استجابة إستراتيجية وتقييم داخلي للبحث العلمياملؤسسة تنظ :3املـؤشر

 املؤسسة تهيكل البحث في وظائف وأولويات علمية :4املـؤشر

 املؤسسة تطور البحث الذي يستجيب الحتياجات املحيط االجتماعي واالقتصادي :5املـؤشر

 املؤسسة تشجع حركية البحث العلمي وتحفز األساتذة الباحثين :6املـؤشر



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

172 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 املؤسسة تطور سياسة لتكوين الباحثين :7املـؤشر

 املؤسسة تشجع اتاحة املصادر التوثيقة الضرورية للبحث العلمي :8املـؤشر

 : املؤسسة تضمن متبعة التطورات املنهجية و العلمية والتكنولوجيددة9املـؤشر

 املعيار الثاني : العالقـة والشـراكة العلمية.

 راكة في مجال البحث على املستوى الجهوي والوطني: املؤسسة تضع استراتيجية للش1املـؤشر

 املؤسسة تضمن تطوير مهيكل للشراكة الدولية في مجال البحث العلمي. :2املـؤشر

 املؤسسة تتوفر على سياسة اتصال ونشر منتوجاتها العلمية. :3املـؤشر

 املعيار الثالث: تشجيع وتثمين البحث العلمي.

 تشجيع البحث العلمي ونقل نتائجه.املؤسسة تضع سياسة ل :1املـؤشر 

 املؤسسة تشجع اإلبداع وإنشاء املؤسسات املرتبطة بالحث العلمي :3املؤشـر 

 املؤسسة تسهر على نشر الثقافة العلمية.  :4املؤشـر 

 . ميدان الحوكمة3

 ملعيار األول: نظام املعلومات.ا

 تحليل واستغالل املعلومات: املؤسسة توفر على سياسة لجمعة وتأمين ومعالجة و 1املـؤشر 

 للمؤسسة هيكل لنظم املعلومات واالستشراف. :2املـؤشر 

 املؤسسة تسير األرشيف وتنشر املعلومة اإلدارية والبيداغوجية والعلمية. :3املـؤشر 

 املؤسسة تتوفر على مصلحة رقمية لخدمة الطلبة واملوظفين :4املـؤشر 

 االتصال مع األطراف املعنية في الداخل والخارج.املؤسسة تضمن تنظيم وترقية  :5املـؤشر 

 املعيار الثاني: شروط إعداد السياسات

 املؤسسة تتوفر على هياكل إلعداد السياسات املتعلقة بالبحث، والتكوين والحوكمة.  :1املـؤشر

 البحث  املؤسسة تنظم مشاورتها الداخلية من أجل إعداد سياستها املختلفة في مجال التكوين،: 2املـؤشر

: 4املـؤشر سياسة املؤسسة البد أن تواكب التوجهات االستراتيجية الوطني للتعليم العالي والبحث العلمية.   :3املـؤشر

املدؤشر سياسةواستراتيجية املؤسسة في كل املجاالت البد أن تأخذ بعين االعتبار احتياجات املجتمع مع األخذ بعين 

 والدولية  االعتبار البيئة املحلية والوطنية
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 املؤسسة تملك مشروع تنمية مشترك. :5املـؤشر 

 املؤسسة تستعمل وتوظف هوامش االستقاللية. :6املؤشر 

 : الشؤون املالية يجب أن تكون محل إجراء متفق عليه.7املؤشر 

 املعيار الثالث: تنظيم وتسيير الهياكل واملهام.

 وأهدافها وتسمح بتحقيق تسيير فعال. هيكلة املؤسسة البد أن يناسب مع مهامها :1املـؤشر 

الهيئات املختلفة املكلفة بتسيير املؤسسة يجب أن تكون وظائفها وكفاءاتها ومسؤوليتاها واضحة ومعرفة  :2املـؤشر

 ومنسجمة مع مهام وأهداف املؤسسة

 نظام الحوكمة يضع إجراءات من اجل معرفة أراء الطلبة واملوظفين :3املـؤشر 

 سة تتوفر على نظام داخلي متفق عليهاملؤس:4املـؤشر

 مسؤول املؤسسة يسير املوارد بالتطابق مع أهداف ومهام املؤسسة :5املـؤشر 

 املؤسسة تضمن املوارد املادية الضرورية من أجل ضمان التسيير األمثل لنشاطاتها.  :6املـؤشر

 س بشكل كامل.يجب أن تكون املؤسسة منظمة بشكل يجعل كل املسؤوليات تمار  :7املؤشـر 

 املعيار الرامع: تسيير الوظائف كدعامة لخدمة املهام.

 : املؤسسة تسير مواردها البشرية بالتطابق مع مهام املؤسسة وقيمها.1املدؤشر

 : املؤسسة تسير ممتلكاتها بالتطابق مع مهامها وقيمها.2املدؤشر

 يمها.: املؤسسة تسير مواردها املالية بالتطابق مع مهامها وق3املدؤشر

 : املصالح املشتركة تشترك في عملية تنفيذ مشروع املؤسسة4املدؤشر

 املعيار الخامس: ضمان الجودة.

 تتوفر املؤسسة على سياسة للجودة واضحة ومعرفة. 1املدؤشر:

 : املؤسسة تطور مشروع الجودة بالتطابق مه مهامها وقيمها2املدؤشر

 املجاالت وامليادين: املؤسسة تطور مشروع الجودة في كل 3املدؤشر

 : املؤسسة تنظم دوريا عملية التقييم الذاتي ومراجعة كل األنشطة املختلفة4املدؤشر

 . ميـــــــــدان الحياة الجامعيــــــة4

 املعيار األول: ا ستقبال والتكفل بالطلبة واملوظفين 
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 : املؤسسة تضع إجراءات الستقبال وتوجيه الطلبة واملوظفين.1املؤشر

 : تهتم املؤسسة باحتياجات الطلبة واملوظفين2شر املؤ 

 : املؤسسة تضع إجراءات إلعالم الطلبة واملوظفين3املؤشر 

 املعيار الثاني: النشاطات ثقافية والرياضية

 : تطور املؤسسة ساسة للنشاطات الثقافية والرياضية1املؤشر

 ة والرياضية: املؤسسة تشجع وتثمن تطوير الهيكل والجمعيات الثقافي2ال مؤشر

 : املؤسسة تضع تحت تصرف الطلبة واملوظفين كل اإلمكانيات من اجل ممارسة النشطات الثقافية3املؤشر 

 املعيار الثالث: شروط الحياة والعمل للطلبة وكل الفاعلين في الجامعة )صحة، وقاية، أمن....( 

 : تقدم املؤسسة إطار معيش ي ملختلف الفاعلين.1املؤشر

 ؤسسة تضمن شروط الوقاية واألمن للطلبة واملوظفين في أماكنهم ومواقعهم: امل2املؤشر 

 : املؤسسة تضمن لطلبتها وموظفيها كل الخدمات الصحية3املؤشر 

 : املؤسسة تطور الشراكة مع الجماعات املحلية واملنظمات في الوالية لصالح طلبتها وموظفيها4املؤشر 

 املعنية في التكفل بالطلبة واملوظفين إطعام سكن ونقل...(: املؤسسة تشترك مع املؤسسات 5املؤشر 

 املعـــيار الرامع: مسؤولية املجتمعية أخالق، مواطنة، تكافؤ الفرص، التنمية املحلية...(

 : تشجع املؤسسة نشاطات املواطنة وتبادلها إضافة إلى النقاشات املجتمعية. 1املؤشر 

 الفرص. : ترتكز املؤسسة على مبدأ تكافؤ2املؤشر

 : املؤسسة تسهر على احترام املبادئ والقوانين.  3املؤشر

 : تجهيزات املؤسسة وممارساتها البد أن تأخذ فين االعتبار البعد البيئي والتنمية املحلية.4املؤشر 

كن االستئناس ومما سبق يتضح لنا أن املرجع املغاربي يشكل دعامة هامة في بناء املرجع الوطني للجودة في الجزائر، كما يم

به عند تشكيل هذا املرجع خاصة وأن هذا املرجع املغاربي كان ثمرة تقييم لجامعات مغاربية ومنها الجامعة الجزائرية، غير 

أن هذا اليعني أن هذا املرجع جاء كامال وشامال لكل امليادين كامال؛ بل جاء مبتورا من بعض امليادين املهمة في الجامعة 

ملكتبة، جودة املباني والساحات الجامعية، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة الرؤية والرسالة...كما نذكر منها: جودة ا

أن احترام خصوصية الجامعة الجزائرية من العوامل املهمة في نجاح تطبيق التجارب الدولية في إعداد املعاييدددر 

 .35واملراجع

                                                           
 .485زين الدين بروش ن مرحع سبق ذكره، ص 35
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 :خاتمة

تمد عليها بصورة رئيسة لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء بمستوى تعتبر الجودة أحد الوسائل واألساليب التي يع

أدائه، ورفع مستوى مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات العصر الذي يشهد انفجارا علميا ومعرفيا هائال، والذي اليمكن 

ئل الذي صار من مواجهته والتعايش معه من خالل االرتقاء بمستوى اإلنسان بما يتوافق ومتطلبات هذا االنفجار الها

 الصعوبة التحكم في مسيرته بكافة الوسائل.

ال شك أن الجودة أصبحت رهان الدول التي تسعى للنهوض بمستواها االقتصادي والخروج من تخلفها االجتماعي، و 

ياسة الشك أن املضمون التربوي والتعليمي الذي تقدمه الجامعة الجزائرية هو املرآة العاكسة ملستقبل املجتمع والس

واالقتصاد غدا ... ومن هنا يعتبر أكبر رهان للجامعة الجزائرية هو صياغة مالمح مجتمع حداثي فكريا، مبدع ثقافيا، 

منتج اقتصاديا، حر ومسؤول سياسيا ... ولتحقيق هذه األهداف يجب تجاوز منطق األرقام والنسب وكل ماهو كمي 

اغوجية وعدد خّرجي الجامعات ال معنى له إالإذا كان له مردود واقعي على ملاهو كيفي نوعي ... فارتفاع عدد املقاعد البيد

 االقتصاد واملجتمع ولم يكن له تأثير عكس ي بتفريخ الجامعات لجحافل العاطلين عن العمل.

أدى التطور الكمي السريع إلى تراكم عدة اختالالت جعلت الجامعة الجزائرية غير مواكبة بالقدر الكافي للتحوالت 

عميقة التي عرفتها الجزائر على كافة األصعدة. وقد تعددت مشاكل الجامعة الجزائرية ذكرنا منها في الجزء األول من ال

املبحث الثاني تدني مستوى التكوين الجامعي، التزايد في الكم على حساب النوع " التحجيم"، مشكلة التمويل الجامعي، 

طها االقتصادي واالجتماعي، هجرة األدمغة البشرية، املراتب املتدنية مشكلة البحث العلمي، انفصال الجامعة عن محي

 في التصنيف العاملي للجامعات .... الخ.

كل هذه االكراهات، حتمت على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذل الكثير من الجهود من أجل االنخراط في 

عاملية، فكانت البداية بتبني نظام ل مد كأساس لتطبيق مشروع الجودة الشاملة على غرار الكثير من الجامعات ال

بهدف الرفع من مستوى عروض تكوين وتحسين جودتها، بإدماج التكوينات ذات البعد املنهي  2004الجودة الشاملة 

 بشكل يساعد على ربط الجامعة بمحيطها الخارجي والقضاء على بطالة الخريج.

نشاء عدة هيئات تعني بهذا ملشروع الحيوي مثل اللجنة الوطنية لتطوير تواصل مسار ضمان الجودة في الجزائر بإ

والتي أسندت لها مهمة بناء وتطوير ومراقبة نظام ضمان الجودة،  CIAQES2010نظام ضمان الجودة في التعليم العالي 
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التي تم ن الجودة(.)خاليا ضمــا، إضافة إلى هيئات على مستوى كل مؤسسة على غرار (CNEواملجلس الوطني للتقويم )

دون نسيان مشروع  على مستوى كل الجامعات الجزائرية، ،2009-2008منذ الدخول الجامعي الوزارة تنصيبهامن طرف

 . الذي كل ببناء املرجع املغاربي للجودة في مؤسسات التعليم العالي.AQI-Umedالجودة الداخلية للجامعات املتوسطية 

، كما انه إن تحقيق رهان الجودة في الجامع
ً
ة الجزائددرية له أهمية قصوى باعتباره مطلبا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا

 يشكل خدمة عمومية مركزية في تحسين تقدم البالد وتسلحها لربح رهانات التنمية وتطوير البحث العلمي

 قائمة املراجع:

وير نظام الجودة في قطاع التعليم بن حسين سمير، تقييم فعالية خاليا ضمان الجودة في املساهمة في بناء وتط .1

، 18كلية العلوم االجتماعية، جامعة أم البواقي، العدد  ، مجلة العلوم ا جتماعية واإلنسانية،العالي بالجزائر

 .2015مارس 

ورقة مقدمة بروش زين الدين، يوسف بركان، مشروع تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر،  .2

 ، 2012فريل أ4/5الجامعة الخليجية، البحرين،  الدولي العربي الثاني لضمان جودة التعليم العالي،قي امللتقى 

رقاد صليحة، لعكيكزة ياسين، ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي: تصور مقترح لتطبيق نظام الجودة في  .3

، جامعة سكيكدة، ي التعليم العاليورقة قدمت امللتقى الدولي الثاني حول الجودة فمؤسسات التعليم العالي، 

 واج، نوفمبر  11 /10

 "تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي" .4

 10/12/2015تعليم العالي"، ، " رشيد حراوبية يؤكد: مجلس ولجنة وطنيان لتقييم البحث ومؤسسات الليلى س. .5

http://www.djazairess.com/alahrar/199003 

1. http://www.echoroukonline.com/ara/articles/260387.htm 

2. Bouhali Ratiba, l’enseignement supérieur en Algérie entre le nombre et la quailté, Le colloque « La 

qualité dans tous ses états », l’Université libre de Bruxelles du 16 au 18 octobre 2014. 

3. module 2 'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur, 5.     Bouzid  Nabil, Zineddine 

BERROUCHE ,  Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissements 

d'Enseignement Supérieur(CIAQES), Alger; 21/23 octobre 2012. 

4. CIAQES, feuille de route 2015, Alger 25/05/2015,p.http://www.ciaqesmesrs.dz/formation.html 
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 غير الت صصإستراتيجيات مواجهة املشكالت من قبل الطلبة الجدد في ضوء مت

 2دراسة ميدانية بجامعة وهران 

Coping strategies with  problems by new students in University of Oran 2 in light of the occupation 

and specialization variables 

 2أ د . فلوح أحمد ؛1د. عابد محمد 

 مخبر البحث في التربية و علم النفس, جامعة معسكر  -1

mascara.dz-mohamed.abed@univ 

 مخبر البحث في التربية و علم النفس, جامعة غيليزان  -2

relizane.dz-univ@hmed.fellouha 

 

Abstract :This study aims to uncover the coping strategies with problems bynew students in the 

University of Oran 2 in light of the specialization variable , we have relied on the descriptive analytical 

approach interview and coping scale on a sample of (400) students enrolled in the first year in various 

disciplines taught at the University of Oran 2 for the 2017/2018 academic year . It was chosen by the 

random stratified method , according to the requirements of the study and  its objectives ,  that is to 

determine the coping strategies with students in light of the specialization variable , as we concluded in the 

end that the academic specialization does not affect the coping strategies with the psychological pressures 

resulting from the problems .                                 .                                key words   :  New students ; coping 

strategies; the University; Specialization             . .  

 امللخص :-

في  2املشكالت من قبل الطلبة  الجدد في جامعة وهران  إستراتيجيات التعامل مع تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن

على عينة مكونة copingلى املنهج الوصفي التحليلي من خالل املقابلة و مقياس ر التخصص حيث إعتمدنا عيضوء متغ

دّرسة بجامعة وهران ( 400)من 
ُ
للموسم الدراس ي  2طالب مسجلون في السنة أولى من مختلف التخصصات امل

قصد الوقوف و ذالك ,  وقد اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ، حسب مستلزمات الدراسة وأهدافها,  2017/2018

على إستراتيجيات تعامل الطلبة في ضوء متغير التخصص , حيث توصلنا في األخير إلى أن التخصص الدراس ي ال يؤثر على 

 .أساليب مواجهة الضغوط النفسية املترتبة عن املشكالت  

 الكلمات املفتاحية : -

 الطلبة الجدد ؛ استراتيجيات التعامل ؛ الجامعة ؛ التخصص .

mailto:mohamed.abed@univ-mascara.dz
mailto:ahmed.fellouh@univ-relizane.dz
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ظام التعليمي باعتبار الجامعة هي مؤسسة انتاجية املناط تمثل مؤسسات التعليم العالي في أي دولة قمة النّ : ةاملقدم -

بها إعداد األفراد للقيام بوظائف مهنية عالية , و لتحقيق هذا الدور ال بد من تهيئة  الظروف املالئمة للطالب و إحاطتها 

 في حياة الطالب   يمكن أن بكل أنواع الرعاية و املوارد , وتشكل املر 
ً
 حادا

ً
حلة االنتقالية من الثانوية إلى الجامعة منعطفا

تنجم عنها مشكالت خاصة و صدعوبات فدي التكيف كنتيجة ملا يتوجب عليه من اتخاذ لقرارات مهمة تتعلق بمستقبله و 

ه متطلبدات املقرر الدراس ي،إضافة حياته األكاديمية ، كاختيار التخصص الدراس ي، والقيام بالواجبات الذاتيدة تجدا

لحاجته التخاذ قرارات أخرى تتعلدق بحياتده االجتماعيدة ، وعالقتده بزمالئه والتعبير عن رأيه ، و غني عن القول بأن 

 لتلقي املعارف والعلوم أو 
ً
الجامعة مسؤولة عن إعداد الكفاءات الفردية وتنميتهدا وتطويرهدا، فالجامعة ليست مكانا

التجاربواالختبارات فقط , بل هي ميدان تفاعل واحتكاك اجتماعي وثقافي وودي بين أعضاء الجماعة التي ترتادها  إلجراء

وال شك في أن هذا التفاعل يتأثر بعدد من العوامل واملتغيرات مثل املدّرس واملنهداج وطريقة التدريس والبيئة التعليمية و 

ل اإلطار املادي الذي تنمو فيه عالقات هادفة يمكن أن تساعد الطالب على تجهيزاتها ، و نظم العمل فيها ، فهي تشك

 .تكوين شخصيته االجتماعية والثقافية 

 إشكالية البحث:  -

إن الطلبة امللتحقون حديثا بمقاعد الدراسة الجامعية  يعايشون أوضاعا جديدة وهم بصدد التعامل مع مرحلة 

جتماعية. فاملحيط الجديد )الجامعة( يحمل الشاب على أن يتقلد مسؤولية مختلفة من مراحل حياتهم الدراسية واال 

جديدة، مسؤولية الطالب الجامعي الباحث، أين يتوجب عليه مسايرة متطلبات التعليم العالي األكاديمي والبحث العلمي، 

اهج في نظام ال ل م د من بحوث وأعمال وواجبات موجهة / تطبيقية  وأعمال إضافية ، ناهيك عما تفرضه كثافة املن

والسرعة في االنجاز والتنفيذ ، و لهذا كله انعكاسات على مقدرة الطالب الجدد على التكيف مع املحيط الجديد و نظامه 

التعليمي ,مما يحتم عليه اإلعتماد على إستراتيجيات تعامل للتكيف مع كل ما سبق ذكره , و في هذا السياق تندرج 

 هدف إلى اإلجابة عن األسئلة التالية :الدراسة الحالية، حيث ت

بين استراتيجيات التعامل للطلبة الجدد بالجامعة مع املشكالت ترجع لعامل دالة إحصائيا هل توجد فروق  -1

 التخصص ؟

 

 فرضية البحث: -

صص توجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات التعامل للطلبة الجدد بالجامعة مع املشكالت ترجع لعامل التخ -1

 )حسب الكلية( .

 أهداف البحث : -

 اإلجابة على فرضيات البحث . -

 . من طرف الطلبة الجدد الوقوف على أهم االستراتيجيات املستعان بها من أجل مواجهة املشكالت -

 دراسة استراتيجيات التعامل مع الضغوط الناجمة عن املشكالت وفق متغير التخصص . -

 د للضغوط املنجرة عن املشكالت .الكشف عن كيفية معايشة الطلبة الجد -
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 أهمية البحث: -

في ضوء متغير  2املشكالت من قبل الطلبة  الجدد في جامعة وهران  التعرف على استراتيجيات التعامل مع -

 كسبيل لوضع برنامج ورسم استراتيجيات مناسبة لتحسين أحوال و أوضاع الطالب الجامعي .التخصص

السلبية( -ليب مواجهتها من طرف الطلبة، للكشف عن نوعية االساليب )االيجابيةالتعرف على أهم الضغوط وأسا -

 املتبعة من طرف الطلبة .

 

راسة األساسية وتعريفاتها اإلجرائية : -
 مصطلحات الد 

هي مختلف طرق مواجهة مصادر الضغوط التي يستعين بها الطالب الجامعي الجديد والتي  استراتيجيات التعامل :

 .Coopingتبار ال يقيسها اخ

بعد حصولهم على شهادة  2يقصد بهم عينة من املتمدرسين امللتحقين حديثا بجامعة وهران  الطلبة الجدد :

 . 2018\2017الباكالوريا في املوسم الجامعي 

هي مؤسسة للتعليم العالي و البحث  العلمي تمنح شهادات أو إجازات أكاديمية لخريجيها من طلبة حيث  الجامعة :

 توفر لهم تكوينا يتوافق مع متطلبات املجتمع في جميع املجاالت و هي تعتبر كإستكمال لإلبتدائي و الثانوي . 

 الجانب النظري: -

 :استراتيجيات الطلبة في التعامل مع الضغوط الجامعية :           

ى املشكل و كذا االستراتيجيات تنقسم استراتيجيات التعامل بصفة عامةإلى نوعين : اإلستراتيجيات املرتكزة عل  

املرتكزة على االنفعال , حيث سنركز في دراستنا هذه على أهم االستراتيجيات املتعلقة بالطلبة الجدد ,  حيث تعرف 

استراتيجيات التعامل مع الضغوط  بصفة عامة بأنها مجموعة من االساليب او الطرق او النشاطات الدينامية و 

تي يستخدمها الفرد في مواجهة املواقف الضاغطة  لحل املشكلة و تخفيف التوتر االنفعالي السلوكية و املعرفية ال

 ( بحيث تتمثل هذه االستراتيجيات مجتمعة بصفة عامة لدى الطالب فيما يلي : 13: 1999املترتب عليه )حسين , 

نشطة اخرى أاالفراط في ممارسة املتمثلة في انخفاض جهد الطالب في التعامل مع  املوقف الضاغط  و  ( السلبية :1

 كالنوم ,   مشاهدة التلفاز بغرض تخفيف التوتر . 

كمحاولة الطالب  االستغراق في االحالم اليقظة و التفكير في االشياء و موضوعات بعيدة عن ( ا نسحاب املعرفي : 2

 املشكلة . 

الفهم الجيد واملساعدة  )التعاطف من قبل  يسعى الطالب في الحصول على املعلومات بغرض( البحث عن املعلومة : 3

 االخرين ( .

وتتمثل في الجهود املعرفية في اعادة تفسير املوقف الظاغط في إطار ايجابي ,أي اعادة تقدير و  ( إعادة التفسير :4

 تقسيم املوقف . 

 وزوال املشكلة .   انشغال الطالب بالتفكير باملستقبل و تصنيع التغير وتحسن املوقف ( التقدير ا يجابي:5
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اللجوء الى هللا و االكثار من العبادات و الدعاء املتواصل بالسالمة  و النجاة حيث يصبح الدين ( الرجوع الي الدين : 6

 مصدرا للدعم الروحي و االنفعالي لتجاوز املوقف الظاغط  بالنسبة للطالب . 

 عن انفعاالته بأي شكل من األشكال تفريغ الطالب ملشاعره و التعبير ( التنفيس ا نفعالي : 7

 قبول الطالب للواقع و معايشته واالعتراف به .( القبول وا ستسالم : 8

عدم  تسرع الطالب في مواجهة املوقف و إجبار الذات على االستثمار للوقت املناسب و التوجه  ( التريث املوجه :9

 بفاعلية كمواجهة املوقف الضاغط . 

 اط معرفي  يسعى الطالب من خالله الى هذا االتجاه  لخطورة املوقف او انكار ما حدث .هو نش( ا نكار : 10

 ( .2006قيام الفرد بأفعال محددة  كمواجهة املشكلة بشكل موجه مباشر و فعال )زيود , ( املواجهة النشطة : 11

 املنهجية العامة املعتمدة: -

املشكالت من قبل  إستراتيجيات التعامل مع عني، بغية الكشف يلحلإعتمدنا في دراستنا هذه على املنهج الوصفي الت

كيفية معايشتهم للضغوط املستحدثة و الناجمة عن في ضوء متغير التخصص ، و  2الطلبة  الجدد في جامعة وهران 

 احتكاكهم باملحيط الجديد ، وما هي استراتيجياتهم في التعامل معها .

 األدوات املستعملة : -

تم اإلعتماد على املقابلة املوجهة و النصف موجهة مع الطلبة الجدد ملعرفة أهم اإلستراتيجيات املستعملة في املقابلة : 

 مواجهتها . 

 "    . coopingالكوبينغ "تم اإلعتماد على مقياس اإلستبيان : 

 الخصائص السيكومترية ملقياس الدراسة :  -

 :  Copingمقياس استراتيجيات التعامل  -

، فكلما 0.01و ذلك عند مستوى داللة  0,853و 0,685بحيث أن معامل االرتباط املتحصل عليه يتراوح بين  صدق :ال -أ 

 كان املقياس صادقا .  1كان معامل االرتباط يقترب من 

لقد تم التأكد من الثبات عن طريق معادلة ألفا كرونباخ و ذلك بين كل بعد و الدرجة الكلية  ثبات املقياس : –ب 

 و هو ثبات مقبول .861,0، و قد قّدر الثبات بد :  SPSSلمقياس باستعمال البرنامج اإلحصائي ل

نة الدراسة :  - تم التعامل مع عينة بحث ممثلة لجميع كليات و تخصصات الجامعة ، و تم دراستها من خالل املنهج عي 

 الوصفي التحليلي . و فيما يأتي توضيح لخصائص العينة : 

للموسم  2( طالب مسجلون في السنة أولى من مختلف التخصصات املدرسة بجامعة وهران 400نة على )اشتملت العي

 . و قد اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ، حسب مستلزمات الّدراسة وأهدافها .2017/2018الدراس ي 
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 توزيعالعينةحسبالت صص )الكلية( :  -

 صص )الكلية( .يبينتوزيعالعينةحسبمتغير التخ 1الجدولرقم 

 

 

  :األساليبا حصائية املستعملة -

 , وتمثلت 20نسخة  SPSSبرنامج ،و هذاباستخدام املعطيات معالجة فياإلحصائية  األساليب من مجموعة تم توظيف 

 :   في اإلحصائية  ألساليب هذها

 املئوية . التكرارت ,النسب -  :من اإلحصاءالوصفي -

األحادي  التباين تحليل لدراسة الفروق بينمجموعتينمستقلتين و كذا اختبار  "ت" اختبارمن اإلحصاءاالستداللي :   -

 .مجموعتين  من أكثر بين الفروق لدراسة

 :  ة الدراسةمناقشة نتائج الدراسة على ضوء فرضي -

 اختبار الفرضية :  /1

الجدد بالجامعة مع املشكالت ترجع لعامل توجد فروق دالة إحصائيا بين استراتيجيات التعامل للطلبة  نص الفرضية : -

 التخصص .

و الختبار هذه الفرضية استعان الباحثون بأساليب من االحصاء االستداللي ، التي تكشف داللة الفروق، املتمثلة في 

 أسلوب تحليل التباين، واملعطيات موضحة على الجدول املوالي :

 مل لدى الطلبة الجدد بالجامعة تبعا للتخصص الدراس ييبين الفروق في استراتيجيات التعا : 3جدول رقم 
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أعاله الذي يبين الفرق من حيث استراتيجيات التعامل الطلبة الجدد بالجامعة مع  3يظهر من خالل الجدول رقم 

وهي غير دالة عند مستوى  915, 0املشكالت  تبعا ملتغيرالتخصص )حسب الكلية(، حيث أن قيمة "ف" املحسوبة تساوي  

و عليه تم رفض فرض البحث و قبول الفرض الصفري أي ال يوجد فرق بين الطلبة الجدد من حيث   0,01لداللة ا

استراتيجيات التعامل مع الضغوط الجامعية  تبعا ملتغيرالتخصص . حيث يبدو أن التخصص الدراس ي الجامعي  و 

غوطها ، و هذا يفيد بأن املشكالت واحدة و اختالف الكليات ال يؤثر على أساليب تعامل الطلبة مع املشكالت و ض

مشتركة بين هؤالء الطلبة ، يعايشونها في بداية التحاقهم بالجامعة ، و النتيجة أنها تنجم ضغوطا تؤثر على نفسياتهم  و 

ن كما أنه هناك من بينهم من يسعى إلى تبني استراتيجية حل املشكل ملواجهة هذه الضغوط ، إال أنه يوجد من ضمنهم م

يتخذ االنفعال و التجنب أسلوبين للمواجهة ، مما يعكس القصور الذي لديهم في معالجة املشكالت ، و يوحي بوجود 

حاجات ارشادية مستعجلة لديهم تعينهم في التصدي للمشكالت و ضغوطها . تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

وط النفسية الناجمة عن املشكالت تعزى ( التي كشفت عن عدم وجود فروق في أساليب إدارة الضغ2013)حنصلي،

( املطبقة على طلبة املرحلة الثانوية و التي أسفرت 2010ملتغير التخصص . و تتفق كذلك مع نتيجة دراسة )بن عمور،

عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استراتيجيات التعامل مع الضغوط تبعا ملتغير التخصص الدراس ي. و تتعارض 

( عن وجود فروق دالة إحصائيا في استراتيجيات التعامل مع 2017ما أسفرت عنه دراسة )بن عمور،هذه النتيجة مع 

الضغوط النفسية تعزى إلى متغير التخصص الدراس ي ) علمي ، أدبي( و تختلف أيضا هذه النتيجة مع دراسة )مايسة 

األخيرة وجود فروق ذات داللة إحصائية  ( على طلبة جامعة قطر و قد أظهرت هذه1997النيال أحمد , هشام عبد هللا ، 

في إستخدام استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية تعزى للتخصص األكاديمي و يفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن 

الطلبة ذوي التخصص العلمي يلجأ إلى استخدام أسلوب حل املشكل بينما يستخدم الطالب األدبي أسلوب التفكير 

و الهروب. يمكن أن نرجع النتيجة الحالية إلى أن تخصص الطالب ال يؤثر على طبيعة االستراتيجيات  بالتمني و التجنب

املستخدمة من طرفه للتعامل الضغوط ألن ظروف التكوين األكاديمي و فرص العمل املستقبلية متساوية بين 

عن عدم وجود فروق ذات داللة  ( التي كشفت2017التخصصين , و تتفق هذه النتيجة مع دراسة )نادية برزاوي ، 

 ( طالب من جامعة الشلف، و هوما يدعم ما سبق ذكره .212إحصائية تعزى ملتغير التخصص الدراس ي لدى )

 

 الخاتمة :  -
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و في األخير خلصنا إلى أن متغير التخصص الدراس ي الجامعي و اختالف الكليات ال يؤثر على أساليب تعامل الطلبة مع 

، و انطالقا من نتائج الدراسة التي توصلنا إليها نتقدم بالتوصيات التالية : بداية بإصالح االدارة املشكالت وضغوطها

الجامعية لتكون في خدمة الطالب ، و تسهر على االستجابة ملتطلباته ، و تحقيق حاجاته الدراسية ، و ذلك بتوفير افراد 

رية و لهم  حس و مهارة في التسيير، و يحسنون معاملة يتميزون بصفات شخصية و مهنية يحسنون أداء الخدمة اإلدا

الطلبة و اإلجابة عن استفسارهم و كذا فتح مكتب االرشاد و التوجيه الطالبي في كل جامعة و الذي يقدم خدمات 

كذا فتح  االرشاد النفس ي و االجتماعي و التعليمي و املنهي ، يشرف عليه مختصين و خبراء في ميادين االرشاد و التوجيه . و

عيادات طبية داخل الجامعات ملجابهة املشكالت الصحية لدى الطلبة , و كذا اعادة النظر في نظام املكتبات ، و في 

توقيتها و في طريقة عملها ، و في نظام استعارة الكتب . باإلضافة إلى تحسين منظومة الخدمات الجامعية داخل الجامعة  

 كس إيجابا على الطالب الجامعي و على مردوده الدراس ي األكاديمي . و في االقامات الجامعية , مما ينع

 

 املراجع :  -

( ، استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة قطر وعالقتها ببعض 2006الزيود نادر فهمي ، ) -1

 , مكتب التربية العربية لدول الخليج . 99املتغيرات , العدد 

( ، املشكالت االكاديمية لدى طلبة جامعة شلف وعالقتها ببعض املتغيرات ، االكاديمة 2017برزاوي، نادية ، )  -2

 . 71-60، ص: 17للدراسات االجتماعية واالنسانية العدد: 

( ، مشكالت طلبة الجامعة و مستوى االكتئاب لديهم في ضوء بعض املتغيرات. 1999حسين محمود , نادر الزيود ، ) -3

 , جامعة البتراء . 2العدد ,  3مجلة البصائر, مجلد 

(، إدارة الضغوط النفسية وعالقتها بسمتي الشخصية املناعية الصالبة النفسية و 2013حنصلي مريامة ، ) -4

التوكيدية في ضوء الذكاء اإلنفعالي دراسة ميدانية على األساتذة الجامعيين املمارسين ملهام إدارية , رسالة دكتراه في علم 

 ،محمد خيضر بسكرة . النفس العيادي جامعة 

( ، الذكاء اإلنفعالي و عالقته بأساليب مواجهة املواقف الضاغطة لدى الطلبة الجامعيين , أطروحة 2017بن عمور، ) -5

 . 2دكتراه علوم في علم النفس , كلية العلوم اإلجتماعية , جامعة وهران 

راسة ميدانية على عينة من الطلبة ( ، تقدير الذات وعالقته بمواجهة املواقف الضاغطة د2010بن عمور، ) -6

 الجامعيين بوالية شلف ، مذكرة ماجستير غير منشورة ، جامعة وهران .

أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة و عالقتها ببعض  ،( 1997النيال أحمد , هشام عبد هللا ، )مايسة  -7

الدولي الرابع ملركز اإلرشاد النفس ي , الجزء اإلضطرابات اإلنفعالية لدى عينة من طالب و طالبات جامعة قطر , املؤتمر 

 . 141-85األول , جامعة عين شمس , ص 

8- Dominique  Lassare et autre  , (2003) , stress des étudiants et réussite universitaire : Les condition 

économique ,  pédagogique du succès , l’orientation scolaire et professionnelle , 32\ 04\. p 669 , 691 . 
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التعليم ا لكتروني في مؤسسات التعليم العالي: استقصاء ميداني لعينة من طلبة قسم علم املكتبات 

 2والتوثيق بجامعة الجزائر

 بن طاهر فضيلة

 أستاذة محاضرة أ

أبو القاسم سعد هللا -2جامعة الجزائر   

fadila.bentahar@univ-alger2.dz 

 املست لص

يشهد العالم تغير جذري نتيجة تطبيق تكنولوجيا االعالم واالتصال، هذه التكنولوجيا التي مست العديد من القطاعات واملجاالت دون 

ر، حيث عمدت بعض مؤسسات التعليم العالي استثناء، أهمها قطاع التعليم العالي. والجزائر كغيرها من البلدان لم تستثنى من هذا التطو 

ة من جامعات، مركز جامعية، مدارس عليا،...إلى تحسين وتطوير أدائها وممارستها بإدخال تكنولوجيا االعالم واالتصال في العملية التعليمي

النظام الوطني للتعليم عن معد. علمي ببث بهدف تحقيق جودة التعليم العالي ردا على املبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث ال

حيث كان الهدف الرئيس ي لهذا املشروع تخفيف نقائص التأطير وتحسين نوعية التكوين واالقتراب بسرعة نحو املعايير الدولية فيما يخص 

 CIAQESلياملنبثقة من لجنة تطبيق ضمان الجودة في التعليم العا ضمان الجودة. واالمتثال ملتطلبات ضمان النوعية

أبو القاسم سعد هللا كغيرها من الجامعات الجزائرية استحدثت نظام التعليم االلكتروني، حيث تبنت منصة "مودل"  -2وجامعة الجزائر

كوسيلة لتحقيق هذا النوع من التعليم. لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف تشخيص واقع التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطلبة، ومدى 

له، واستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف لهذا النمط الجديد من التعليم. استجابتهم  

2جامعة الجزائر -قسم علم املكتبات -التعليم العالي-التعليم عن بعد -التعليم االلكترونيالكلمات الدالة:   

 

Abstract  

The world is witnessing a radical change as a result of the application of information and communication technology, this 

technology that touched many sectors and fields without exception, the most important of which is the higher education 

sector. 

 

Algeria, like other countries, has not been excluded from this development, as some higher education institutions including 

universities, university center, and higher schools. To  improve and develop its performance and practice by introducing 

information and communication technology in the educational process with the aim of achieving the quality of higher 

education in response to the initiative launched by the Ministry of Higher Education and Scientific Research to broadcast 

the national system of E-Learning. The main objective of this project  was to reduce the shortcomings of framing, improve 

the quality of composition and move quickly towards international standards in terms of quality   assurance.   CIAQES 

 University of Algeria2- Abou El Kacem Saadallah, like other Algerian universities, has introduced the e-learning system, 

adopting "MOODLE"platform as a means of achieving this type of education. This study aims to learn more about the reality 

of e-learning from the point of view of students, how able they are to it, and to extract the positive and negative points of 

this new type of education. 

Keywords: E-Learning - Distance Learning -Higher Learning - Department of Library Science- University of Algeria2 
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 مقدمة

يشهد مجال التعليم العالي في الوقت الحاضر تغيير جذري في املمارسات وطريقة األداء نتيجة الوباء والجائحة التي مست 

والجزائر كغيرها من البلدان لم تستثنى من هذا الوضع الجديد وهو الولوج إلى العالم االفتراض ي الرقمي مع العالم ككل، 

ضرورة ضمان تحقيق جودة التعليم. لذلك قامت مؤسسات التعليم العالي بتسخير كل اإلمكانيات املتاحة لديها سواء 

املناسب ملواصلة مشواره الدراس ي وتحقيق النجاح والوصول مادية، بشرية أو مالية بهدف توفير للمتعلم الجو واإلطار 

إلى املعارف. وبذلك تقديم نوع فعال من التعليم تستجيب له كل أطراف العملية التعليمية للرفع من مردوديته وكفاءته 

الطرق الحديثة وفعاليته. وبتطبيق تكنولوجيا االعالم واالتصال في العملية التعليمية نتج عنه العديد من املصطلحات و 

في تقديم وإتاحة املادة العلمية وفي طريقة التواصل بين الطالب واألستاذ. ولعل أكثر املصطلحات انتشارا في هذا السياق 

هو التعليم القائم على الحاسوب واستخدام االنترنت في التعليم وتحصيل املعرفة، التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني. 

هو املصطلح الذي عرف انتشارا أكثر من املصطلحات األخرى، وهو يهدف إلى تقديم تعليم عالي  التعليم ا لكترونيو

متميز بالجودة لفائدة الطلبة كونهم محور العملية التعليمية. وألن التعليم العالي من بين أهم املجاالت التي استقطبت 

ضمان بضمان تكوين فعال ملختلف فئاته بهدف  اهتمام الدولة، إذ أنها تعمل جاهدة على تطوير هذا القطاع، وذلك

. في هذا السياق وفي ظل األلفية الثالثة، وتبني تكنولوجيا االعالم واالتصال في العملية التعليمية، جودةالتعليم العالي

بة ؟ وكيف كانت استجابة الطلل يمكن للتعليم ا لكتروني أن يساهم في ضمان فعالية وجودة التعليم العالينتساءل:ه

 لهذا النمط الجديد من التعليم؟ وماهي نقاط القوة ونقاط الضعف له؟

من خالل هذه املداخلة سنحاول تشخيص وعرض لواقع التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، وذلك 

انعكاساتها على تحقيق من خالل تسليط الضوء على أهمية توظيف تكنولوجيا االعالم واالتصال في العملية التعليمية، و 

مع ابراز ألهم املشاكل واملعوقات التي اعترضت طريق هذا النوع من التعليم من وجهة نظر التعليم العالي، في  الجودة

الطلبة، وكذا اإليجابيات والحلول التي قدمها، ضف إلى ذلك الكشف عن مدى استجابة الطلبة لهذا النمط الجديد من 

أبو القاسم سعد هللا الذي يطبق التعليم  -2يار قسم علم املكتبات والتوثيق لجامعة الجزائر التعليم. وكنموذج تم اخت

االلكتروني في العملية التعليمية. ولتحقيق هذه الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي الذي يعتبر أنسب منهج لهذا 

ملعلومات. أما عينة الدراسة فقد كانت قصدية النوع من الدراسات، ضف إلى ذلك تم اعداد استمارة استبيان لجمع ا

 وتمثلت في طلبة سنة أولى ماستر. 
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 اإلطار املفاهيمي

وردت العديد من التعاريف ملصطلح التعليم االلكتروني، ولقد تم اختيار ما يلي: " هو طريقة للتعليم التعليم ا لكتروني: 

طه املتعددة من صورة، رسومات، أليات بحث ومكتبات باستخدام أليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائ

الكترونية وكذلك بوابات األنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي، املهم املقصود هو استخدام التقنية بجميع 

 (2002أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة". )املوس ي، 

هو نوع من التعليم االلكتروني الذي يعتمد على الشبكة العاملية لتبادل وتوصيل  :1املتزامنالتعليم ا لكتروني 

املحاضرات، ومواضيع األبحاث بين املعلم واملتعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس املادة عبر: غرف املحادثة الفورية أو 

 ( 2010راجعة وتقليل الجهد والوقت. )املالح، الفصول االفتراضية. ومن إيجابياته حصول املتعلم على تغذية فورية

هو التعليم غير املباشر، حيث يحصل املتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج : 1التعليم ا لكتروني غير املتزامن

دراس ي مخطط، ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض األساليب وأدوات التعليم 

ني مثل: البريد االلكتروني، الشبكة العاملية، مجموعات النقاش،...ومن إيجابيات هذا التعليم هو أن املتعلم االلكترو 

يختار الوقت املناسب له لدراسة أو انهاء املادة التعليمية في أي وقت، ومن سلبياته هو عدم تمكن املتعلم من حصوله 

 (2010ح، على تغذية فورية راجعة من املحاضر مباشرة. )املال 

I-  :اتجهت مؤسسات العالي الى تبني التعليم االلكتروني بهدف تبني مؤسسات التعليم العالي الجزائرية للتعليم ا لكتروني

تطوير وتحسين األداء واالرتقاء الى أفضل املراتب، وبذلك إمكانية الولوج الى العالم االفتراض ي الرقمي، إال أن هذا التبني 

ت كل مؤسسة. ويقصد بالتعليم االلكتروني ذلك التعليم الذي يكون عبر الخط وعن بعد يجب أن يتوافق وخصوصيا

معتمدا على تكنولوجيا االعالم واالتصال بما في ذلك: األنترنت، األقراص املضغوطة، فيديوهات، كتب الكترونية،...إلخ. 

دون قيود. إال أن التعليم االلكتروني فهو يسمح للمتعلم الحصول على املعارف من أي مكان وفي أي وقت من األوقات 

يتطلب مستوى معين من املهارات في مجال االعالم األلي من طرف األستاذ املكون والطالب املتكون. كما كان لظهور 

منصات التعليم دورا فعاال ومهما في هذه العملية التعليمية. في هذا السياق رفعت مؤسسات التعليم العالي التحدي عن 

ال تكنولوجيا االعالم واالتصال في العملية التعليمية، للرد على املبادرة التي تم اطالقها من طرف الوزارة طريق ادخ

حيث كان الهدف الرئيس ي لهذا املشروع تخفيف نقص التأطير النظام الوطني للتعليم عن معد. الوصية واملتمثلة في بث 

ضمان . واالمتثال ملتطلبات ضمان النوعيةر الدولية فيما يخص وتحسين نوعية التكوين، واالقتراب بسرعة نحو املعايي
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وللوصول إلى هذا املسعى ضبطت الوزارة . 1CIAQESاملنبثقة من لجنة تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي. الجودة

عيدة نوعا ما، الوصية خارطة طريق على املدى القصير، املتوسط والبعيد التي تعكس االهتمامات اآلنية واملتوسطة والب

 (msila.dz/cteed-https://www.univ)وذلك على النحو التالي:

 العلمي: والبحث العالي التعليم لوزارة االلكتروني التعليم ونظام املرئية املحاضرات شبكة -1

 ملوارد البشرية واملادية، وهذا من خالل:أوال بعقلنة استعمال ا القصير املدى على يتعلق األمر

ورغم أن  موقعا مستقبال. 46موقعا مرسل و 13، تدمج كل املؤسسات الجامعية، منها املرئية للمحاضرات شبكة * إقامة

هذه الشبكة تسمح بتسجيل وبث غير مباشر للدروس، فإنها مستعملة أساسا في شكل متزامن، وفي هذه الحالة من 

 املصاحب لألستاذ، املرافق والطالب. الضروري الحضور 

موزع(، وهو يسمح بإعداد والوصول إلى موارد  -* نظام تعليم الكتروني يرتكز على قاعدة للتعليم عن بعد في صيغة )زبون 

عبر الخط، في شكل غير متزامن. وبإمكان املتعلم الوصول إلى هذا النظام في أي وقت وأي مكان، بوجود أو عدم وجود 

وتسمح هذه القاعدة لألساتذة استعمال مختلف الطرق عبر الخط )دروس، تمارين، دروس تطبيقية، نشاطات، مرافق. 

تدريب، البريد، املنتديات، دردشة، فضاءات اإليداع والتحميل(، وما تجدر اإلشارة إليه أن الهدف الرئيس ي هو وضع 

ات املتعلمين، كما ترتكز على بيداغوجية يتم اعدادها مسارات دراسية حقيقية عبر الخط، التي تأخذ بعين االعتبار حاج

طبقا مليثاق بيداغوجي محدد، وفق ما تمليه التقنيات التربوية الجديدة الناتجة عن ادخال واستعمال تكنولوجيا االعالم 

، يحدد بوضوح مسؤوليات كل األطراف 2006ولتحقيق ذلك تم تسطير برنامج عمل منذ منتصف نوفمبر واالتصال. 

املعنية )اللجنة الوطنية للتعليم االفتراض ي، اللجان الجهوية للتقييم، مديرية التكوين العالي للتدرج، مؤسسات، مركز 

ويوجد حاليا في املؤسسات  البحث في اإلعالم العلمي والتقني، جامعة التكوين املتواصل ومموينين بتجهيزات العمل(.

بيداغوجيين، مهندسين وتقنيين الذين استفادوا من تكوين متخصص الجامعية خاليا للتعليم عن بعد تضم خبراء 

كما سيتم تدعيم نظام التعليم االلكتروني عن طريق الشبكة الوطنية ما بين  ومتنوع في إطار مختلف مشاريع التعاون.

املحاضرات عن العامة لنظام املكتبات التي هي حيز التوسيع لتشمل كل مؤسسات الوطن. والشكل التالي يوضح الهيكلة 

 بعد:

https://www.univ-msila.dz/cteed
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 (: الهيكلة العامة لنظام املحاضرات عن معد01الشكل رقم )

 msila.dz/cteed-https://www.univاملصدر:

ت سيتم ضبط نظام التعليم عن بعد، الذي سيسمح بإدماج خصوصيا املدى املتوسطعلى  بعد: عن التعليم نظام-2

التعليم االلكتروني وتسهيالت التلفزيون، وسوف يبقى موجها أولويا لألسرة الجامعية، ولكن بمقدوره أن يكون مفيدا 

لجمهور واسع أكثر من املتعلمين الساعين للترقية االجتماعية، أو ملزيد من املعارف )موظفين في املؤسسات ضمن التكوين 

ستشفيات، أشخاص داخل مراكز إعادة التأهيل، أشخاص في العقد الثالث،... املتواصل أو في رسكلة، مرض ى مقيمين بامل

 الخ.(.

، يتمثل الدور األساس ي للشبكة الجزائرية للبحث في دعم نظام املدى البعيدعلى  :1(ARN) للبحث الجزائرية الشبكة -3

االلكتروني، موزعة على غالبية التعليم عن بعد، حيث يرتكز التعليم على شبكة منصة للمحاضرات املرئية والتعليم 

 (2010مؤسسات التعليم العالي. )عكنوش، 

من املفروض اعداد شبكة قطاعية على غرار  ،أمعد مدى: الشبكة املستقبلية على  1NREN شبكة التعليم والبحث:  -4

مي عن طريق انشاء شبكات التعليم والبحث األخرى، والتي ستسمح بإنشاء نظام معلومات للتعليم العالي والبحث العل

https://www.univ-) ويجب: مجموعة من الخدمات الجديدة املتكاملة فيما بينها. لفائدة الطلبة، األساتذة والباحثين.

(msila.dz/cteed) 

بين املؤسسات، مركز وطني للبيانات  منح القطاع وعاء لبنية تحتية مالئمة، يتكون من باكبون، روابط توصل - 

السماح بوضع نظام اإلعالم والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خالل إقامة مجموعة من   -وثالثة مراكز جهوية. 

واملوجهة لخدمة الطلبة، األساتذة، الباحثين، املوظفين،  G2G et G2Cالخدمات الجديدة املتكاملة واملتمثلة في: 

  . وتأتي هذه الخدمات لتدعم الخدمات املوفرة حاليا.واملواطنين

https://www.univ-msila.dz/cteed
https://www.univ-(msila.dz/cteed
https://www.univ-(msila.dz/cteed
https://www.univ-(msila.dz/cteed
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 نذكر: G2C الخط عبر  للمواطن املوجهة خدماتالمن بين 

 التسجيل عبر الخط للحائزين على الباكالوريا، االطالع عبر الخط على التقييم البيداغوجي.*        

 طلب املعادالت عبر الخط للمستندات والشهادات.*        

 نذكر: G2G  لإلدارة املوجهة الخط عبر  دماتخالوعن    

 تسيير ل.م.د.، متابعة التكوين في الخارج. توجيه الطلبة الناجحين في البكالوريا، *        

(، وضع على الخط لخدمات في منصة حول التعاون والتبادل CNEPRUالتكوين) –تسيير مشاريع البحث  *        

ي، تحقيق حول مؤشرات التنمية البشرية، تحقيق إحصائي يتضمن الحصيلة النهائية مع املؤسسات: دليل التعليم العال

 للدخول الجامعي، تحقيق حول حاجيات املؤسسات فيما يخص تجهيزات اإلعالم اآللي، إيداع ملفات البحث املختلفة.

 طنية.تسيير ملف الخدمة الو  ،FN/RSDTتقييم مشاريع البحث ومتابعة صرف االعتمادات  *        

باإلضافة يوفر هذا النظام ألصحاب القرار مجموعة من املؤشرات التي تساعدهم على أخذ القرار في الوقت 

الحقيقي. * وضع في متناول الباحثين منصة للبحث واالبتكار، تكون ملبية ملا ينتظره القطاع فيما يخص التعليم والبحث 

 من أجل التطور، من خالل:

 وضع خدمات جديدة مثل: *        ت املوجودة.تحسين الخدما *        

 دخول فوري للمكتبات الرقمية واالفتراضية. - استعمال مقاربات تربوية جديدة  -            

 إقامة مكتبات افتراضية )صياغة وتجريب(. -استرجاع كميات أهم من املعطيات  -            

 ، خدمات، حركية.QoSأمن،  -التعاون(  وضع تصور لتنظيم افتراض ي )شبكات -            

ومن خالل إقامة شبكة التعليم والبحث املقبلة، فإن التعليم عن بعد سيساهم أكثر في تحديث أدوات         

يدمج االتصال املوحد، تبادل املعلومة والعمل  –مفتوح للمواطن  –وطرق التعليم، السيما من خالل بناء فضاء رقمي 

   لفاعلين.التشاركي بين كل ا

II - :ان تبني مؤسسات التعليم العالي للتعليم االلكتروني يرتكز على تحقيق جملة من أهداف التعليم ا لكتروني

األهداف، التي من شأنها املساهمة في ضمان جودة التعليم. ومن بين أهم األهداف التي يجب أن تحقق نذكر: )الراشد، 

 (7، ص.2003
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طلبة املتمكنين من التعامل مع التقنية ومهارات العصر والتطورات التي اعداد جيل من األساتذة وال -

 يشهدها العالم.

 املساهمة في تكوين مجتمع مثقفا الكترونيا. -

 توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر والتي بإمكانها خدمة العملية التعليمية. -

 نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية. -

 ن الفاعلين األكاديميين من خالل موقع افتراض ي محدد يجمعهم للمناقشة وتبادل األراء. تبادل الخبرات بي -

 IIIأبو القاسم سعد هللا -2التعليم ا لكتروني في جامعة الجزائر  -

م الذي 1879ديسمبر  20ديسمبر، بعد صدور قانون  30م بموجب القانون املؤرخ في 1909أنشأت جامعة الجزائر سنة 

مدرسة الطب والصيدلة، مدرسة العلوم، مدرسة األداب والعلوم اإلنسانية به أربعة مدارس مختصة هي: أنشئت بموج

ومدرسة الحقوق. عرفت هذه الجامعة في الفترة االستعمارية تطورات نوعية وهيكلية متنوعة ومتعددة، لكنها كانت كلها 

  )alger2.dz/index.php/ar-http://www.univ(تصب في خدمة األهداف االستعمارية.

لكن بعد االستقالل تغيرت مهمة الجامعة وأصبح هدفها الرئيس ي تكوين اإلطارات التي كانت البلد في حاجة إليهم. كما 

أقطاب العلوم واملعرفة في  عرفت هذه املرحلة عدة تغيرات وتطورات هيكلية وتنظيمية، وأصبحت اليوم تشكل قطبا من

)بوزريعة(،  2، جامعة الجزائر1م تّم تقسيم جامعة الجزائر إلى ثالث جامعات وهي: جامعة الجزائر 2009الجزائر.وفي   

ذي  3مؤرخ في  340-09بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  2)دالي إبراهيم(. أنشأت جامعة الجزائر  3وجامعة الجزائر

بمقتض ى املرسوم  2م، وعدلت تسميتها من جامعة بوزريعة إلى جامعة الجزائر2009أكتوبر  22القعدة املوافق لد 

م. كما تم إعادة تسميتها باسم األستاذ 2010جويلية  14هد املوافق لد 1431شعبان عام  2املؤرخ في  184-10التنفيذي رقم 

أبو القاسم سعد هللا على موقعين وهما:  -2ئرم. تتوزع جامعة الجزا2014نوفمبر  1الدكتور أبو القاسم سعد هللا يوم 

كلية اللغة العربية وأدابها  -كلية العلوم االجتماعية -وتضم أربع كليات )كلية العلوم اإلنسانية .بوزريعة، بني مسوس

 معهد الترجمة(، ومركز التعليم املكثف للغات. -كلية اللغات األجنبية(، ومعهدين )معهد األثار -واللغات الشرقية

(.http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar) 

http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar
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مكلف بالتكوين  أبو القاسم سعد هللا مدير، يساعده في تسييرها وادارتها أربع نواب: نائب -2يدير جامعة الجزائر

مكلف بالتكوين العالي فيما معد التدرج و التأهيل الجامعي و  نائب – العالي في التدرج و التكوين املتواصل و الشهادات

ف نائب مكل  - نائب مكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية -البحث العلمي

باإلضافة إلى األمين العام الذي يدير الشؤون اإلدارية، ويتولى الشؤون العلمية  .بالتنميدة و االستشدراف و التوجيدده

 (.alger2.dz/index.php/ar-http://www.univ(املجلس العلمي للجامعة.

لتعليم وهي منصة خاصة با   1Moodle"مودل، منصة " أبو القاسم سعد هللا -2جامعة الجزائر تبنت  

، مفتوحة املصدر واملستعملة بشكل واسع في املدارس العليا األوروبية، وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية. ا لكتروني

 241قع موزع على مو  507 46مليون مستعمل في العالم، و  68حيث بلغ عدد مستعملين هذه املنصة حوالي 

مودل منصة خاصة للتعليم عن بعد والتعليم االلكتروني، تعمل على خلق بيئة . )https://moodle.csrdn.qc.ca/v36بلد.

املنصة إمكانية: إنشاء وتعديل تتيح  تعليمية عبر اإلنترنت، وهي بذلك تعزز التبادالت التعليمية بين األساتذة والطلبة. كما

الدروس على اإلنترنت، وإثرائها باملوارد املتعددة الوسائط مثل امللفات، روابط ملواقع الواب والفيديوهات. بالتالي يمكن 

إدراج في املنصة العديد من األنشطة التعليمية التي تسمح من جهة بتقييم املكتسبات، ومن جهة أخرى تسمح للطلبة 

على الخط )من خالل منتديات( مع بعضهم البعض، ومع أساتذتهم حول املواضيع املطروحة وكذلك تنزيل بالتشاور 

املحتوى التعليمي. كما يمكن استعمال املنصة من أجل نشر نقاط الطلبة املتحصل عليها في االمتحانات وفي األعمال 

، 2020ق نتيجة للوباء الذي مس العالم في تم استخدام منصة مودل من طرف قسم علم املكتبات والتوثي املوجهة.

واقتصر استعمالها في السداس ي الثاني لنفس السنة في إيداع الدروس فقط من طرف األساتذة. لكن بدءا من الدخول 

، تغير الوضع، حيث تلقى األساتذة تكوين حول استعمال املنصة بغرض االستعمال الكامل لها. 2021الجامعي لسنة 

معتمدة إليداع الدروس واألعمال املوجهة، التواصل مع الطلبة من خالل املنتديات، تقييمهم، تلقي وأصبحت املنصة 

األعمال املطلوبة منهم وتصحيحها على الخط وكذا ارجاع النقاط لهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبهدف تحسين 

لتوجيههم، الرد على  امعة الطلبة""خلية ا صغاء ومتاملمارسات وضمان جودة العملية التعليمية، تم انشاء 

وهي التزال نشطة  2021استفساراتهم، وتسجيلهم على املنصة. حيث تم تنصيب هذه الخلية منذ بداية املوسم الجامعي 

 إلى حد الساعة ملرافقة الطلبة في مشوارهم الجامعي.

 دراسة ومناقشة نتائج الدراسة

http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.univ-alger2.dz/index.php/ar)
https://moodle.csrdn.qc.ca/v36
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أسئلة وتوزيعه على طلبة سنة أولى ماستر، تضمن االستبيان  09يضم بغرض تحقيق أهداف الدراسة، تم اعداد استبيان 

أسئلة عن مهارات وقدرة الطلبة في التحكم في تكنولوجيا االعالم واالتصال، الوسيلة املستعملة للولوج إلى منصة التعليم 

الصعوبات التي واجهتهم االلكتروني، وكذا سهولة أو صعوبة الوصول والتعامل مع املنصة، تلتها بعد ذلك أسئلة حول 

 وكذا تقييمهم للتعليم االلكتروني وإيجابياته، فكانت النتائج املتحصل عليها كالتالي:

قبل الخوض في عمق الدراسة، كان البد علينا معرفة ما مهارات وكفاءات الطلبة في است دام الحاسوب:  -1

من بين أهم وسائل الولوج للمنصة،  إذا الطلبة متمكنين من استخدام الحاسب األلي أم ال، كونها وسيلة

 فكانت النتائج كمايلي:

 النسبة املئوية التكرارات مهارات وكفاءات الطلبة في است دام الحاسوب

 %46,66 14 جيد

 %20 06 متوسط

 %23,33 07 متوسط نوعا ما

 %10 03 ضعيف

 00 00 منعدمة

 %100 30 املجموع

 بة في است دام الحاسوب(: مهارات وكفاءات الطل01الجدول رقم )

 

 (: مهارات وكفاءات الطلبة في است دام الحاسوب02الشكل رقم )

% متمكنة من االستعمال 46.66 من خالل النتائج املتحصل عليها يتبين أن نصف العينة تقريبا بنسبة

يله الجيد للحاسوب، ولديها مهارات وكفاءات جيدة، وهذا ان دل فهو يدل على التكوين الذي تم تحص

سابقا من طرف الطلبة في السنوات املاضية كان تكوين في املستوى، ألن لديهم وحدات خاصة باإلعالم 

األلي، االعالم األلي الوثائقي، قواعد البيانات،.... وهي وحدات أساسية في التكوين وتطبيقية بمعنى أن 

لم املكتبات والتوثيق. في حين نجد الطالب خالل هذا التكوين يستخدم الحاسب األلي وفقا ملا يوفره قسم ع

من لديه إمكانيات في استخدام الحاسوب بصفة متوسطة أو متوسطة نوعا ما متقارب جدا وقدرت ب 
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% على التوالي. وعن الطلبة الذين ليسوا لديهم مهارات كبيرة قدروا بنسبة جد ضعيفة وهي 20,33% و 20

10 .% 

شهدت السنوات األخيرة تطور معتبر للفرص املتاحة للتعليم ا لكتروني:  التقنيات املست دمة للولوج ملنصة التعليم -2

باستخدام تقنيات ووسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال وتطبيقاتها وشبكاتها. وتم التركيز في هذا العنصر على نوعية 

طلبة من استخدام التقنية املستخدمة للولوج إلى منصة التعليم االلكتروني "مودل" بهدف معرفة مدى تمكن ال

 مختلف التقنيات، فكانت النتائج مبينة في الجدول التالي:

 النسبة املئوية التكرارات التقنيات املست دمة للولوج ملنصة التعليم ا لكتروني

 %20 06 الحاسب األلي

 %33,33 10 الهاتف الذكي

 %46,66 14 الحاسب األلي و الهاتف الذكي

 00 00 اللوحة ا لكترونية

 %100 30 املجموع

 (:التقنيات املست دمة للولوج ملنصة التعليم ا لكتروني02الجدول رقم )

 

 (:التقنيات املست دمة للولوج ملنصة التعليم ا لكتروني03الشكل رقم )

 قراءتنا للجدول توضح التقنيات املستخدمة للولوج ملنصة التعليم االلكتروني "مودل" بنسب متفاوتة كاالتي:

% يستخدمون كل من الهاتف الذكي والحاسب األلي للولوج للمنصة وتحميل الدروس واعداد 46,66 -

 الواجبات أو للتواصل مع األساتذة، فهم متمكنون من التقنيتين بسهولة.

% يستخدمون الهاتف الذكي للولوج للمنصة، ألنهم يجدون سهولة وسرعة في استخدام الهاتف 33,33 -

لي، كما أنهم يستطيعون الولوج من أي مكان، حتى من خارج مكان اقامتهم وهذه الذكي مقارنة بالحاسب األ

النسبة تمثل الطلبة املقيمون باإلقامة الجامعية. لإلشارة مجموعة من هذه الفئة تستخدم الهاتف الذكي 

 لعدم حيازتها على الحاسب االلي في األساس.
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فئة املوظفين الذين يجدون أريحية وسهولة في  % يستخدمون الحاسب اآللي للولوج للمنصة، وهي تمثل20 -

 استعمال الحاسب االلي بحكم تواجدهم في العمل.

 وعن اللوحة االلكترونية ال أحد من أفراد العينة يستخدم هذه التقنية. -

تم استخدام منصة مودل من قبل قسم علم املكتبات والتوثيق، لتقديم طريقة الوصول واستعمال املنصة: -3

واألعمال املوجهة وكذا التواصل مع الطلبة. وعن سهولة أو صعوبة الوصول واستعمال للمنصة تم طرح  املحاضرات

 سؤال عن ذلك، فكانت األجوبة ممثلة في الجدول التالي:

 طريقة الوصول واستعمال املنصة التكرارات النسبة املئوية

 بطريقة سهلة 23 76,66

 بطريقة صعبة 07 23,33

 املجموع 30 100

 (: طريقة الوصول واستعمال املنصة03الجدول رقم )

 

 (: طريقة الوصول واستعمال املنصة04الشكل رقم )

 يوضح الجدول إجابات الطلبة عن سهولة أو صعوبة الوصول واستعمال منصة مودل فكانت األجوبة كآالتي:

أكثر فئة مشكلة للدراسة،  % من الطلبة لم يواجهوا أي صعوبات في الوصول للمنصة واستعمالها، وهي76,66 -

( حول مهارات وكفاءات الطلبة عن استخدام الحاسوب من جهة، ومن 01وهذا ما يؤكد نتائج السؤال رقم )

جهة أخرى مساهمة خلية االصغاء ومتابعة الطلبة التي تم تنصيبها في إطار مرافقة وتوجيه الطلبة ومعالجة 

 يانها أو ضياعها، مساعدة الطلبة في ارسال الواجب، ... مشاكل الولوج، تغيير كلمة املرور في حالة نس

% وجدوا صعوبات في الولوج للمنصة وبالتالي استعمالها. وعن أهم 23,33في حين نجد فئة قليلة واملقدرة ب    -

 هذه الصعوبات نذكر:

 ضعف تدفق األنترنت وتذبذبها خاصة في املناطق الداخلية، وهو أهم عائق واجهه الطلبة. -
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 ج للمنصة من خالل الهاتف الذكي لعدم حيازة الطلبة على الحاسب اآللي. الولو  -

وبهدف معرفة مدى مساهمة التعليم االلكتروني في ضمان جودة التعليم درجة استيعاب الدروس:  -4

العالي، تم طرح هذا السؤال للكشف عن درجة استيعاب الطلبة للدروس املتاحة عبر املنصة، فكانت 

 موضح في الجدول:النتائج مثلما هو 

 النسبة املئوية التكرارات درجة استيعاب الدروس

 %6,66 02 جيد جدا

 %3,33 01 جيد

 %33,33 10 حسن

 %43,33 13 متوسط نوعا ما

 %10 03 متوسط

 %3,33 01 ضعيف

 %100 30 املجموع

 (: درجة استيعاب الدروس04الجدول رقم )

 

 (: درجة استيعاب الدروس05الشكل رقم )

 وضح الجدول تقييم الطلبة لدرجة استيعاب الدروس املتاحة على املنصة التي تنوعت بين:ي

% على التوالي، رغم بذل 33,33%، 43,33متقاربة نوعا ما بنسبة  حسنةو متوسطة نوعا مادرجة استيعاب:  -

غيرها بهدف األساتذة لجهود معتبرة في طريقة تقديم الدروس من ملفات نصية، فيديوهات، روابط ملواقع و 

 تحقيق جودة في العملية التعليمية الجديدة.

% متوسطة. وتعادلت نسبة 10% وبنسبة 6,66في حين قدرت درجة استيعاب الدروس بدرجة جيد جدا بنسبة   -

%. من خالل هذه النتائج يتضح أن درجة استيعاب 3,33استيعاب الدروس بدرجة جيدة وضعيفة واملقدرة ب: 

. ويرجع سبب عدم استيعاب الطلبة بدرجة جيدة أو حسنة ملا تعلق األمر ةجد متوسطالدروس كانت 

بالوحدات التطبيقية والتي تحتاج إلى أدوات عمل دووسائل محددة كاملعايير، الحاسوب، قواعد البيانات،... 
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الخط  باإلضافة إلى أن التعليم الذي كان متاح عبر املنصة لم يكن تعليم متزامن، فأغلب الدروس متاحة على

على شكل ملفات نصية، فيديوهات، أو روابط، مما أثر سلبا وبشكل كبير على درجة استيعاب الدروس بطريقة 

 جيدة من طرف الطلبة.

 نوع التعليم املفضل:  -5

 النسبة املئوية التكرارات نوع التعليم املفضل

 %40 12 التعليم الحضوري

 %13,33 04 التعليم ا لكتروني

 %46,66 14 ا ثنين معا

 %100 30 املجموع

 (: نوع التعليم املفضل05الجدول رقم )

 

 (: نوع التعليم املفضل06الشكل رقم )

 حسب إجابات الطلبة يتضح أن نوع التعليم املفضل لديهم هو:

%، وأخر 40%، يليه بعد ذلك التعليم الحضوري بنسبة 46,66التعليم املزدوج )حضوري والكتروني متزامن( بنسبة  

%.  ما يمكن قوله أن فكرة التعليم الحضوري الزالت مسيطرة على تفكير 13,33تبة كانت للتعليم االلكتروني بنسبة مر 

 بعض الطلبة والدليل على ذلك هو تفضيلهم لهذا النوع من التعليم والذي يمكن ادماجه مع التعليم االلكتروني املتزامن.

 نوع التقييم املفضل:-6

 

 النسبة املئوية التكرارات نوع التقييم املفضل

 %53,33 16 تقييم حضوري

 %6,66 02 تقييم الكتروني

 %40 12 ا ثنين معا

 (: نوع التقييم املفضل06الجدول رقم )
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 (: نوع التقييم املفضل07الشكل رقم )

 يوضح الجدول إجابات الطلبة حول نوع التقييم املفضل فنجد:

% يفضلون التقييم املزدوج، في 40متحانات الحضورية، و% يفضلون اال 53,33أغلب الطلبة بنسبة 

%. يمكن تفسير بأن أغلبية الطلبة 6,66حين نجد فئة جد قليلة التي تفضل التقييم عبر الخط بنسبة 

يفضلون االمتحان الحضوري بتخوفهم من املفاجأت التي يمكن أن تحدث كانقطاع الكهرباء أو 

قد يكون سببا في عدم إمكانية اجتياز االمتحان في الوقت األنترنت، ضعف تدفق األنترنت الذي 

 املحدد.

 :تقييم التعليم ا لكتروني-7

 النسبة املئوية التكرارات تقييم التعليم ا لكتروني

 %23,33 07 جيد 

 %23,33 07 متوسط نوعا ما

 %43,33 13 متوسط

 %10 03 ضعيف

 00 00   يؤدي الغرض

 %100 30 املجموع

 

 (: تقييم التعليم ا لكتروني07رقم ) الجدول 

 

 (: تقييم التعليم ا لكتروني08الشكل رقم )

ولغرض معرفة مدى فعالية التعليم االلكتروني وهل أدى الغرض تم طرح هذا السؤال على الطلبة ملعرفة وجهة نظرهم 

 حول جودة هذا النوع من التعليم، فكانت األجوبة كالتالي:

% يرون أنه تعليم جيد 23.33، وبنسبة متساوية متوسط% يجدون أن هذا النوع من التعليم 43,33أغلب الطلبة بنسبة 

% يجدون أن هذا التعليم ضعيف. وهي تقريبا نفس النتائج التي تم الحصول 10ومتوسط نوعا ما، في حين نسبة ضئيلة 
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بة يفضلون التعليم الحضوري عن عليها بخصوص درجة استيعاب الدروس والتي كانت جد متوسطة. باإلضافة أن الطل

 التعليم االلكتروني.

يمكن تلخيص نقاط ضعف التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطلبة املشاكل واملعيقات املواجهة من طرف الطلبة: -8

 كالتالي:

في ارسال  طلبة من اجمالي العينة املدروسة( صعوبة 3: وجد بعض الطلبة )عدد ضئيل جدا واملقدر ب في بداية التجربة

الواجب عبر املنصة، وصعوبة في استخدام املنصة، لكن سرعان ما تم حل املشكل بتوجه الطلبة إلى خلية االصغاء 

 واملتابعة. وعن باقي الصعوبات التي واجهها والزال يواجهها الطلبة بالترتيب حسب تكرارها نجد:

 مشكل مواجه لديهم. عدم االستيعاب الجيد للدروس من طرف أغلبية الطلبة، وهو أهم

 كثرة الدروس وكثرة األعمال في بعض املواد.

 ضعف تدفق االنترنت وبطء عملية تحميل امللفات.

عدم توفر االنترنت خاصة في املناطق الداخلية وفي بعض األحيان انقطاع الكهرباء واالنقطاع الكلي لألنترنت وعدم 

 التواصل الجيد مع األستاذ.

 تنحصر نقاط قوة التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطلبة كالتالي:لكتروني: نقاط قوة التعليم ا -9

 ربح الوقت وتوفير الجهد للحضور إلى الجامعة وتقليص التنقالت، بالنسبة للموظفين.-

 توفر الدروس والتعليم متاح في كل وقت،-

 االطالع الغير مقيد،-

 طع املسافات الطويلة.عدم الحضور اليومي للجامعة خفف من عبء التنقل وق-

تسعى مؤسسات التعليم العالي بكل السبل إلى تطوير العملية التعليمية على األخص التعليم االلكتروني الذي خاتمة: 

أصبح ضرورة حتمية. ولقد أسفرت النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة أن للتعليم االلكتروني إيجابيات تمثلت في: 

 للحضور إلى الجامعة وتقليص التنقالت، ربح الوقت وتوفير الجهد

توفر الدروس والتعليم متاح في كل وقت، االطالع الغير مقيد، عدم الحضور اليومي للجامعة خفف من عبء التنقل 

 وقطع املسافات الطويلة.

 كما تمكننا من رفع بعض املعيقات واملتمثلة في:

األنترنت في الجزائر، وانقطاعها من حين ألخر مما أثر سلبا  عدم االستيعاب الجيد للدروس من طرف الطلبة، ضعف تدفق -

على العملية التعليمية، عزوف بعض الطلبة عن هذا النوع من التعلم وميولهم للتعليم الحضوري. وعلى ضوء ما أسفرت 
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ي والتي نوردها التعليم العال جودةعليه الدراسة من نتائج استطعنا صياغة مجموعة من االقتراحات التي من شأنها ضمان 

 فيما يلي:

كخطوة أولى ضرورة دمج بين التعليم الحضوري وااللكتروني املتزامن حتى يتمكن الطالب من االستيعاب الجيد  -

 وتحصيل العلم واملعرفة،

 تكوين الطلبة على استخدام املنصة عن طريق إضافة ساعات إضافية مخصصة لهذا الغرض، -

ني عن طريق تحسيس بأهمية هذا النوع من التعليم، واعداد محاضرات نشر وتفعيل ثقافة التعليم االلكترو  -

 وأيام دراسية وندوات في مؤسسات التعليم العالي لترسيخ هذه املمارسة الجديدة والحديثة.

 ضرورة اتحاد الفاعلين االكاديميين والطلبة إلنجاح هذا النوع من التعليم. -

 ء خاصة في املناطق الداخلية للبالد.معالجة مشكل تدفق وانقطاع االنترنت والكهربا -

بناء بيئة تعليمية تفاعلية تتماش ى مع اهداف ورسالة الجامعة، يتم نشر من خاللها املعلومات والوثائق  -

االلكترونية في صور واشكال متعددة، ومحاولة على قدر اإلمكان تفعيل التعليم االلكتروني املتزامن خاصة 

 بذلك تنمية قدرات الطلبة ومهارتهم.للوحدات التي تتطلب تطبيقات، و 

ال بد من تحديد الشروط واملواصفات املتعلقة بإعادة تنظيم التعليم االلكتروني  ولضمان جودة التعليم العالي -

 في مؤسسات التعليم العالي، طبقا ملا تنص عليه الهيئات واملنظمات الدولية في املجال.

واالهتمام به أكثر من خالل التبني الفعلي للدولة لهذا املشروع بدءا  يمكن تطوير التعليم االلكتروني في الجزائر -

من االبتدائي، املتوسط والثانوي من خالل ترسيخ هذه املمارسة الجديدة. مثلما قامت به الدول املتقدمة 

تدائية منذ كأمريكا، اليابان، استراليا وغيرها من الدول حيث قاموا بإدخال التعليم االلكتروني في املدارس االب

منتصف التسعينات، لذلك لم يجدوا أي صعوبات بعد ذلك على املستوى الجامعي سواء تعلق األمر بالطالب 

 أو األستاذ.

 

 قائمة املراجع -
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 تنمية قدرات البحث العلمي من خالل جودة النشر العلمي:قراءة في املعايير العاملية املت صصة 

 

 شيخ فاطيمة 

 الجزائر()مستغانمقانون الدستوري كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة م بر ال

 

 مناد علي

 محاضر أ بقسم العلوم ا قتصادية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
 امللخص:

االت التدريس و يعد البحث العلمي من أّهم الركائز األساسية في عمل الجامعات لتحقيق أهدافها حيث تعتمد عليه العملية التعليمية في مج

التفكير اإلبداعي و التواصل العلمي بين الباحثين من أجل وضع خطط دقيقة و مدروسة لتسيير و إدارة البحث العلمي حتى نضمن الجودة في 

بها ضروريات التنمية الشاملة، فيما تمثل جودة النشر العلمي الطريق ال
ّ
علمي و أحد أّهم مخرجاته و تزويد املجتمع باملعرفة النفعية التي تتطل

بات التبادل املعرفي و امكانية تحويل املنتوج العلمي األكاديمي إلى 
ّ
منتوج املقاييس املستخدمة لتقدير مستوى اإلنتاج العلمي و تحقيق متطل

على ضوئها، فالكثير  اقتصادي اجتماعي بل و أصبح النشر العلمي أحد أّهم اآلليات الرئيسية التي من خاللها تقّيم الجامعات و تصّنف عامليا

 من التصنيفات العاملية للجامعات تضع اآلن في اعتبارها و تحديد ترتيبها على املستوى الدولي حجم و جودة اإلنتاج الفكري العاملي لهذه

اهمة في تطوير الجامعات. و في هذا السياق نجيب على التساؤل التالي: ما املقصود بجودة النشر العلمي؟ و كيف يمكن للبحث العلمي املس

النشر العلمي من أجل تجويده ضمن املعايير الدولية املتخصصة؟ و ماهي تلك املعايير و من هي الجامعات الرائدة في هذا املجال؟ و كيف 

 يمككنا اإلستفادة من تجاربها؟

 البحث العلمي؛جودة النشر العلمي؛ املعايير العاملية الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

The scientific research is one of the basic pillars of higher education to achieve academic goals with its several fields, 

particularly, teaching, creative thinking andscientific communication among researchers in the sake of developing accurate 

and thoughtful plans for the production and management of scientific research to ensure quality in its outputs and provide 

society with the useful knowledge required by the imperatives of comprehensive development. The quality of scientific 

publication represents the best implementation of scientific methods; this later is among the most significant measures used 

to assess the level of the scientific production and fulfillment of the necessities of knowledge exchange and the possibility of 

transforming the academic scientific production into a socioeconomic product. Indeed, scientific publication has become 

one of the central mechanisms through which universities are evaluated and classified internationally. In this regard, many 

global universities’ rakings take into consideration the universal intellectual productivity of these universities. Hereafter, this 

study is guided by the following questions: what is meant by the quality of scientific research? How can scientific research 

contribute in improving scientific production in accordance with the international standards? What are these standardsand 

which universities are major in this field? And how can researchers benefit from these leading universities’ experiences? 

Keywords: scientific research, quality of scientific publication, global standards 
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 مقدمة:

أصبح اليوم مفهوم الجودة مفهوًما عاملًيا، و الجودة في البحث العلمي لها مدلول أخالقي و علمي أكاديمي ينطلق 

من مفهوم املعرفة و البحث للوصول إليها، و مع تطّور مفهوم الجودة تطّورت مفاهيم الحياة العامة العلمية و املهنية و 

فاهيم النشر، و التأليف، و التحكيم، حيث يعتبر النشر العلمي املرحلة األخيرة من البحث العلمي و الوثيقة التي تغيّرت م

تثبت جودة العمل و أهميته. و لقد عززت قّيم التنافسية الدولية مكانة النشر في املجالت العلمية الرصينة، و شّددت 

بحوث املتميزة و املنشورة في هذه املجالت، و أصبح هذا من أّهم املعايير الدولية  قواعد النشر العاملية، تبعا لألثر العاملي لل

 لتصنيف الجامعات. فال قيمة ألّي انتاج علمي ما لم يتم نشره و اخضاعه للتحكيم.

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى التوصل ل:

 توضيح مفهوم الجودة البحثية و آليات تطبيقه على املستوى العلمي؛ 

 مناقشة آليات النشر العلمي و مراجعة شروطه؛ 

تحديد قواعد النشر العاملي، و أهم املعايير الدولية التي على أساسها تصنف (2019مارس  30-29)توفيق ، 

 الجامعات.

 أهمية الدراسة:

 ها يتم تصنيف الجامعات تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة تحديد املعايير الدولية التي بموجب

 مشكلة الدراسة:

يتمحور سؤال الدراسة حول مدى مساهمة البحث العلمي في تطوير النشر العلمي و تجويده وفًقا ملعايير دولية 

 متخصصة. 

 أو : تحديد مصطلحات الدراسة:

 مفهوم البحث العلمي:

شاكل سواء أكانت علمية أو إنسانية و قد دأب لقد أصبح معلوًما أّن العالم الذي نعيش فيه يزخر بالعديد من امل

اإلنسان منذ القدم على التصدي لهذه املشاكل محاوال بذلك إيجاد حلول منطقية لها، و مع مور الزمن تراكمت املعرفة و 

ها.
ّ
 تباينت املشاكل و تنّوعت طرق و أساليب معالجتها األمر الذي دفع باإلنسان للبحث و التقص ي من أجل حل
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ه و البح
ّ
ث كلمة لها مدلول لغوي تعني: طلب الش يء و إثارته و فحصه. و يعرف العلماء املتخصّصون البحث بأن

جمع لها الحقائق و الدراسات، و تستوي فيها العناصر املادية و املعنوية حول موضوع دقيق في مجال 
ُ
عملية علمية، ت

ا موقف معين ليتوصل بعد ذلك إلى نتائج جديدة هذه التخصص، لفحصها تبًعا ملناهج علمية مقّررة، يكون للباحث منه

النتائج تعتبر ثمرة البحث، و الغاية التي ينشدها الباحث من وراء العملية العلمية الفكرية سواء أكانت نظرية أو تجريبية 

 ما يعّبر عنها علمًيا، باإلضافة الجديدة املطلوبة في البحوث العلمية العالية الجودة.

هو: " محاولة صادقة الكتشاف الحقيقة بطريقة منهجية وعرضها ScientificResearchلبحث العلمي اأما اصطالحا 

بعد تقصدقيق ونقد عميق عرضا ينم عن ذكاء وخصم يستطيع من خالله الباحث أن يقّدم لبنة جديدة ويسعى في تقّدم 

 (18، صفحة 2015)طه و نرجس، " اإلنسانية

 تتلخص شروط البحث العلمي في أمرين مهمين أال و هما: شروط البحث العلمي:

األصالة: و املقصود به ذلك السلوك العلمي في كل طرق البحث، و وسائله، و منهجه، للتحقق منه في إطار قدر من الذكاء 

 و نظام و منطق و أمانة علمية.

به أحد السابقين، و بنم هذا من خالل القراءة الواسعة ملا كتبه االبتكار: و هو العمل الكشف عن ش يء جديد لم يأت 

السابقون أو املعاصرون في ذات املوضوع فالقراءة هي بمثابة نصف االبتكار و الذكاء متمم لها بالكشف عن ما هو 

 (25، صفحة 1992)محمد الصاوي، جديد.

 معايير تقويم البحث العلمي:

  األهمية العلمية و العملية ملوضوع البحث: تتفاوت الدراسات العلمية من حيث األهمية العلمية و العملية

فمنها ما يقف عند الوصف أو العرض، و منها ما يضمن هذا الوصف جهًدا انتقادًيا، كما ما يتناول 

 مقترحات جيدة؛املشكلة في دراسة استطالعية أو دراسة انتقادية تحليلية، يقدم في نهايتها 

  االلتزام باملوضوعية و األصالة و األمانة العلمية: الفكر العلمي األصيل هو الفكر النابع من نفس الباحث و

 لو تأثر بأفكار غيره، لكنه يعبر عن شخصيته؛

  االلتزام بالطريقة العلمية في البحث العلمي: تفرض الطريقة العلمية للبحث التزام الباحث على ما هو

عليه بشأن البحث العلمي سواء ما تعلق باختيار موضوعات البحث، أو في التخطيط لدراستها و في متفق 

تحليل األفكار املتعلقة بها، و في عرض املادة العلمية عند كتابة تقرير البحث و األصول العلمية التي سعى 

ن قدر من حسن التنظيم و علماء املنهاهج إلى تقنينها األمر الذي فرض على الباحثين عّدة قيود لضما

 الدقة في العمل العلمي؛

  ما ترتبط باألهداف املبتغاة من
ّ
مدى الفائدة التي يسفر عنها البحث: الفائدة التي يسفر عنها أي بحث، إن

وراء الدراسة فإذا كانت الدراسة مركزة على زاوية معينة، فإّن النتيجة املرجوة في هذه الحالة هي محاولة 

 (81-79، الصفحات 1992)عبد الفتاح،  مالئم للمشكلة.الوصول إلى حّل 

 جودة النشر العلمي:
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جودة النشر مسألة بالغة األهمية أال و هي  النشر العلميتناولت مختلف الدراسات و األدبيات العاملية في مجال 

التألق والتمّيز في تقديم خدمة أو سلعة ترقى لتحقيق أهداف بصفة عاّمة : ""مدى درجة الجودة حيث تعني  العلمي 

 النشر العلمييتم ربطها بمخرجات  النشر العلميو في مجال  .(24، صفحة 2006)املحياوي، ورغبات الزبون باستمرار".

تقدمة التي تعتمد على اقتصاد املعرفة أّن اإلنفاق من جهة و مجاالت التنمية املتعددة من جهة أخرى إذ تعتبر الدول امل

 ,Sandrine )العمومي على النشر العلمي يتعدى كونه املجال الخدمي إلى املجال األمني و اإلقتصادي و حتى االستراتيجي.

05/2006, p. 70) 

في عصرنا هذا ليتم ربطه بالبعد اإلقتصادي و للعديد من التغييرات  النشر العلميو قد تعرض مصطلح 

 التكنولوجي. 

نقول نشَر الش يء بمعنى جعله  لغة: هو اإلذاعة و اإلشاعة و التوزيع، بمعنى جعل الش يء متاًحا للناس. فالنشر

 بين الجميع و توصيل الرسالة للمستقبل.
ً
ا و متداوال

ً
كمصطلح النشر ،  أّما (11-10، الصفحات 1998)شعبان، معروف

يقصد به توصيل النتاج الفكري للباحث من مقال أو كتاب للمستهلكين و املهتمين. و هناك من  البحث العلميمتداول في 

ه آخر مراحل املنشور ليصل إلى يد القارئ.
ّ
 يعّرفه على أن

ريق الدوريات العلمية املتخصصة و التي تضمن عن طالبحث العلمي هو وسيلة إليصال نتائج  Publishingالنشر

 (332، صفحة 2019مارس  30و  29)سحنوني، الحماية الفكرية للباحث.

ا 
ً
هو الباب الرئيس ي لنشر العلم و املعرفة، و مصدًرا أساسًيا للحضارة اإلنسانية باعتباره البنية  النشر العلميإذ

كوسيلة اليصال النتاج الفكري الرصين  ) النشرالعلمي(وير التعليم في مختلف مراحله، إذ يعتبره الباحث التحتية لتط

عبر قنوات خاصة بذلك تكون في مجملها دوريات متخصصة و محكمة من قبل مختصين وفق معايير ضرورية و معتمدة 

و التي تعمل على تمييز األعمال العلمية الجيدة لها أساليب و شروط نشر خاصة تتوافق و املعايير الدولية املتخصصة 

عن تلك منخفضة الكفاءة. و هنا تجدر بنا اإلشارة إلى أّن الدول الليبرالية املتقّدمة قد خصصت جزء من ميزانية 

 (04بلغيث، صفحة )مؤسساتها اإلقتصادية و التجارية لتمويل البحوث العلمية ضمن إطار اقتصاد املعرفة.

 ما يلي: بالنشر العلميو منه نتسنتج أّن من أسباب اإلهتمام 
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  حتى يتمكن الباحثون و املختصون جميعهم من اإلطالع على نتائج البحوث و املعلومات الجديدة، من

 خالل ما ينشر من تلك األبحاث، و لقد أثبت النشر العلمي دوره عن طريق اإلنجازات الهامة و الصائبة

 بهذا الخصوص.

   تصنيف الجامعات حسب ايطاراتها )هيئة التدريس( أين أصبحت مختلف الجامعات تعتمد على هيئتها

ا من أبحاثهم املنشورة و مقدار أثرها، و مدى اإلستشهاد بها من قبل الباحثين.
ً
 التدريسية انطالق

 أهداف النشر العلمي:

تقّدم االجتماعي من خالل التأليف و البحث و كل ما من شأنه يزيد يهدف النشر العلمي بصفة عامة إلى االرتقاء بال

في االنجازات العلمية، بهدف الوصول إلى حلول للمشكالت الراهنة أو املمكن وقوعها، بما يعود بالنفع على املجتمع و 

جملة من األهداف البشرية جمعاءو ذلك بما يتفق و قوانين النشر، حيث يسعى النشر العلمي في الجامعة إلى تحقيق 

 الرئيسية يمكن ذكرها على النحو اآلتي:

  إثراء املعرفة العلمية و الثقافية في مختلف املجالت التي تسعى الجامعة على تعزيزها في إطار التخصصات

 العلمية التي تقدمها؛

 نقل تقنية املعلومات الحديثة و توطينها و تطويرها؛ 

  ها لخدمة املجتمع بما يكفل تعزيز دور الجامعة في املجتمع؛دعم املعرفة البينية املتخصصة و تسخير 

 توثيق املجال العلمي بما يعزز تشجيع هيئة التدريس و الطالب على انتاج بحوث علمية أصيلة و مبتكرة؛ 

 كتابة و ترجمة الكتب و التقارير العلمية كقنوات اتصال لنشر املعرفة؛ 

 ية عن طريق تبادل الخبرات و املهارات ذات الصلة؛التعاون مع مؤسسات النشر املحلية و األجنب 

  نشر انجازات الجامعة في مجال البحث العلمي و إيصالها إلى الدوائر العلمية على الصعيدين الداخلي و

 الخارجي، إضافة إلى توثيق العالقات العلمية مع الجامعات األخرى؛

 

 

 أهمية  النشر العلمي: 
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ى في يمكن أن نمّيز أهمية النشر الع
ّ
لمي من خالل مدى ايصاله إلى من يستفيد منه كما ذكرنا آنًفا ألّن قيمته تتجل

 وجود النشر الجيد و ذلك من خالل: 

 املساهمة في تطوير طرق و أساليب العمل لدى األفراد و املؤسسات على كل ماهو جديد؛ 

 تنشيط حركة البحث العلمي؛ 

 اإلشارات إلى البحوث املنشوة في الدراسات األخرى؛ معرفة رصانة البحث العلمي عن طريق معرفة عدد 

 نشر الوعي في الوسط العلمي بضرورة البحث العلمي؛ 

 تمكين الباحث من اكتساب خبرة و حرفية الكتابة و التعمق أكثر في اختصاصه؛ 

 ه توثيق للعمل العلمي؛
ّ
، 2019مارس  30-29)توفيق ، ضمان حقوق املؤلفين في بحوثهم املنشورة ألن

 (84صفحة 

  يعتبر النشر العلمي أحد طرق كسب املنافع املادية و حتى املعنوية و ذلك من خالل مكافأت التعضيد

العلمي و املكانة البحثية و العملية الناتجة عن ذلك في الوسط العلمي و البحثي بين كافة األساتذة و 

 الباحثين األكادميين.

ى في ظهور علوم جديدة لم تكن موجودة أسماء أحمد خلف حسنلباحثة و تعتقد ا
ّ
أّن أهمية البحث العلمي تتجل

 سابقا.

 التصنيفات الدولية للنشر العلمي: 

ّومت من خالل 
ُ
ه أسلوب لتنظيم مجموعة محددة من األشياءالتي ق

ّ
يعرف التصنيف من الناحية العلمية، أن

 ًعا أكثر شمولية لتلك األشياء، مما يجعل تنظيمها من الصعب إلى السهل.معايير متباينة األمر الذي يّوفر وض

و املعيار هنا يقصد به تحقيق جملة من املواصفات الالزمة للتعليم الجامعي الجّيد، و هي الضمان لجودته و زيادة 

 (15، صفحة 2010)صالح، فعاليته و قدرته على املنافسة في الساحة التربوية العاملية.

ه أسلوب لجمع املعلومات قصد تقويم الجامعة و مختلف البرامج 
ّ
و في اطار التعليم الجامعي يعرف التصنيف بأن

و األنشطة البحثية و العلمية لتوفير التوجيه لفئات محددة، كالطلبة الذين أنهو دراساتهم و يريدون االلتحاق بالجامعة، 

ي تريد تغيير تخصصها الجامعي، أو طاقم إدارة القسم أو الجامعة الذين يريدون معرفة نقاط قّوتهم و أو تلك الفئة الت

 (54، صفحة 2011)بشار ، ضعفهم و تحسين مستواهم حتى يبقون في دائرة التنافس.
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م 1983سنة  US News &Werld Reportو يعد تصنيف الجامعات ظاهرة أمريكية باألساس، حيث نشرت مجلة 

 أّول تصنيف للجامعات.

م، و حالًيا تتولى هذه 1993أّول قائمة تصنيفية للجامعات البريطانية و كان هذا عام  Timesلتنشر صحيفة 

 الصحيفة كل ما يخص التعليم العالي:

The Times Higher Education Supplement  يطانية أخرى أهمها: نشر القوائم سنوًيا، إذ تصدر صحف بر

Financial Times, Daily Telegraph, Guardians ٍة مثل وكالة
َ
. حيث تستقي جميع الصحف معلوماتها من َمصادَر موثوق

 .(QAA )و وكاالت التمويل الوطنية، و وكالة ضمان النوعية HESA) اإلحصاء للتعليم العالي )

أول من بادر بتصنيف  Der Spiegelة العلمية، حيث كانت برنامج ملنح الدرج 9000و في أملانيا يوجد قرابة 

م، و في حقبة التسعينيات ساهمت صحف أخرى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي و 1989الجامعات األملانية سنة 

 قد اعتمد كل منها على برنامج معين للتصنيف.

 99درجة الباكالوريوس منها فقط  جامعة تمنح 686م حوالي 2002أّما اليابان فقد بلغ عدد الجامعات سنة 

م 1994جامعة خاصة، إذ بدأت اليابان في تصنيف جامعاتها سنة  512جامعة عامة محلية، و  55جامعة حكومية، و 

 .Asahi Shimbunهذا التصنيف تتواله إحدى الصحف تدعى 

إلعالم كصحيفة فيما استشعرت روسيا الضرورة امللحة لتصنيف الجامعات و بدى هذا واضح على وسائل ا

Career Journal  م طرحت وزارة التربية بروسيا نموذجا لتصنيف جامعاتها.2011و في سنة 

من هنا تظهر أهمية التصنيفات الدولية للجانعات من إثراء في انتاج البحث العلمي في شتى املجاالت العلمية 

ة الى مساهمات الجامعات في تحديث املعرفة و كذا بالتركيز على نوعية خريجي الجامعات و مستوياتهم العلمية، باإلضاف

حضور الجامعات على شبكة املعلومات الدولية و زيادة قدرتها على استخدام تقنية املعلومات و اإلنترنت و املشاركة في 

 عملية اإلصالح و التطوير.

لعّل أهمها املنتدى العاملي  و في مجال تطوير التصنيف و اإلهتمام بهذا الشأن عقدت العديد من الندوات الدولية

الذي أقيم تحت عنوان " التصنيفات و املسائلة في مجال التعليم العالي: األعراف الجيدة و السيئة" و الذي نظمته 

منظمة اليونسكو ) منظمة األمم املتحدة للتربية و الثقافة(، و البنك الدولي، و منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية أيام 

م حظر فيه مختلف الخبراء في مجال التعليم العالي و مسؤولين و ممثلين عن املؤسسات 2011ماي من سنة  17و  16
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الجامعية املعنية بالتصنيف بجميع أنحاء العالم، للبحث حول منهجية هذه التصنيفات و أسباب تأثيرها و تداعياتها على 

 (2011)صفات، جال التعليم العالي.سياسة املؤسسات و البحث في األشكال األخرى للمسائلة في م

 ثانيا: معايير التصنيفات الدولية للجامعات:

توجد العديد من التصنيفات الدولية للجامعات، و الذي يزيد عددها عن عشرة تصنيفات تختلف هذه 

ا لسمعتها العاملية. و لعّل من أهم هذه التصنيفات و تتباين تبعا حسب أهدافها و معاييرها و محدوديتها كذلك وفًق 

 التصنيفات ما يلي:

 تصنيف كيو أس البريطاني ) التايمز(: -1

times higher education - quacquarellisymonds ( THE-QS) 

م إذ تعّد 1990(، و قد تأسست هذه الشركة سنة (The – Qsيصدر هذا التصنيف عن املؤسسة البريطانية 

لها فروع في كل من لندن، باريس، سانغافورة، و هناك فروع أخرى في مختلف أنحاء العالم، و قد شركة تعليمية مهنية 

مبالشراكة مع مجلة التاميز البريطانيا للتعليم العالي. هدفها 2005أصدرت أول قائمة لها فيما يخص التصنيف عام 

ومات حول برامج الدراسة في مختلف الجامعات الرفع من مستوى املعايير العاملية للتعليم العالي، و الحصول على معل

جامعة حول  30000جامعة من بين  500السيما ما يخص تخصصات العلوم التقنية، و العمل على املقارنة ألفضل 

العالم قصد اصدار دليل للجامعات يمكن الطلبة و الشركات املهنية على معرفة أفضل الجامعات الدولية. باإلضافة إلى 

الغرض منه تحديد الجامعات  (www. Timeshighereducation.co.uk )املوقع اإللكتروني ملجلة التاميز  كل هذا يعمل

ذات املستوى األرقى منة خالل جهود الجامعة وطنًيا و محلًيا و مدى مساهمتها في مجتمعاتها للحد من البلوغ املستوى 

ى، من تم تحديد مرتبتها ضمن أرقى الجامعات في مختلف دول العاملي و مقارنتها بنظيراتها من الجامعات في الدول األخر 

العالم.باإلضافة إلى أنه يمكن الجامعة من الحصول على الشهرة الدولية بين مختلف مؤسسات التعليم العالي و البحث 

بعدها إلى تقييم  العلمي في أرجاء العالم، و ذلك باعتماده على معايير تقييمية تتناول الهياكل البنيوية للجامعة لتنتقل

مستوى التعليم الذي تقّدمه الجامعات املصّنفة، و جودة بحوثها األساسية و امليدانية، و توصيف قدرات خريجيها في 

 مختلف املراحل التعليمية األساسية و العليا، كذلك إلى موقعها الدولي.

حسب ما حدد التصنيف أوزاًنا في نفس السياق وضع هذه املعايير في شكل متغيرات يمكن قياس مؤشراتها، 

 (20)سعيد ، صفحة ألدواته الرئيسية في التقييم، كما يمكن توضيحه في الشكل اآلتي:

 The-Qs(: معايير التاميز لتصنيف الجامعات 01الجدول رقم)
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 النسبة الوصف املؤشر

 استطالع آراء النظراء من الجامعات تقويم النظير

 األخرى 

40٪ 

يعتمد مجموع النقاط على معدل  معدل األستاذ/ الطالب

 أستاذ/ طالب

20٪ 

معدل النشر لكل عضو هيئة  البحوث و اإلشارة العلمية 

 التدريس

20٪ 

 ٪10 استطالع آراء جهات التوظيف تقويم سوق العمل

نسبة أعضاء هيئة التدريس  األساتذة األجانب

يلألساتذة األجانب للعدد الك
ّ
 ل

5٪ 

 ٪5 نسبة الطلبة األجانب ملجموع الطلبة الطلبة األجانب

عبد الرحمان بن أحمد صايغ، التصنيفات الدولية للجامعات، ) تجربة الجامعة السعودية(، اململكة العربية السعودية،  املصدر: 

 29، ص05العدد وزارة التعليم العالي، املجلة السعودية للتعليم العالي، مجلة علمية محكمة متخصصة، 

 Shanghai Jiao Tong University تصنيف جياو تونغ شانغهاي: -2

ينشر معهد التعليم العالي جياو تونغ شانغهاي بالصين كّل سنة الئحة ألحسن خمسمائة جامعة في العالم، إذ 

أكاديمية دون  تعتمد هذه الالئحة على معايير موضوعية و بشكل مستقل من طرف فريق عمل تابع لنفس املعهد لغايات

 أي مصدر تمويل خارج مصادر املعهد و دون أي غرض تجاري.

 )www.arwu.org(م، و موقعه اإللكتروني 2003يقوم تصنيف شنغهاي، و الذي صدر منه أول تصنيف سنة 

ي جميع دول العالم وفق أربعة معايير تعتمد دراسة أكاديمية مفصلة تصنف فيها الجامعات و مؤسسات التعليم العالي ف

بشكل رئيس ي على االنجازات العلمية، و البحوث املنشورة في املجالت العلمية املحكمة، و عدد االقتباسات املرجعية منها، 

و الجوائز العاملية و نوعية البرامج، و حجم املؤسسة التعليمية فيما يخص اإلنجازات نسبة إلى عدد أعضاء هيئة 

 التدريس...إلى غير ذلك من عناصر التعليم الجامعي و البحث العلمي.

http://www.arwu.org/
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جامعة  500جامعة في العالم، و ال ينشر في ذلك التصنيف سوى  2000و يشمل هذا التصنيف على أكثر من

ا بارًزا فيه، األولى في العالم، و باعتماده على معايير موضوعية، اعتبر مرجًعا تتنافس الجامعات العاملية على احتالل موقع

 و تشير إليه كأحد أهم التصنيفات العاملية للجامعات و مؤسسات التعليم العالي.

جامعة من مختلف الدول  التي تكون مسجلة في  10000جامعة من أصل ما يقارب من 2000الخطوة األولى يتم اختيار 

جامعة منها، و تخضع مرة أخرى  1000م تصنيف اليونيسكو و لديها املؤهالت األولية للمنافسة، و في الخطوة الثانية يت

 جامعة، و تنشر نتائج هذا التصنيف في شهر سبتمبر من كل سنة. 500للمنافسة على مركز ضمن أفضل 

٪ من 30بالرغم من أهمية هذا التصنيف إال أنه واجه جملة من االنتقادات بسبب اعتماده على نسبة كبيرة 

 (19)سعيد ، صفحة أعضاء هيئة التدريس الذين نالوا جائزة نوبل و أوسمة فيلدز.االنجازات الفردية أي الخريجين و 

 (: املعايير األساسية لتصنيف شانغهاي02الجدول رقم )

 النسبة الرمز الوصف املعيار

الخريجين الفائزين بجوائز نوبل و ميداليات  جودة التعليم

 في الرياضيات Fields Medalsفيلدز

Alumni 10٪ 

مجموع أعضاء هيئة التدريس ملؤسسة الذين حازوا  جودة هيئة التدريس

على جوائز نوبل في الفيزياء و الكمياء و الطب و 

 اإلقتصاد، و ميداليات فيلدز في الرياضيات

Award 

 

 

 

٪20 

 

 

 

( 21االستشهاد بأبحاثهم في واحد و عشرون)

 تخصًصا علمًيا

HiCi 20٪ 

و Natureاملقاالت املنشورة في مجالت الطبيعة  رجات البحثمخ

 Scienceالعلوم

N&S 20٪ 

املقاالت الواردة في دليل النشر العلمي املوسع و دليل 

 النشر للعلوم االجتماعية 

PUP 20٪ 

 PCP 10٪ نصيب الفرد من األداء األكاديمي للمؤسسة نصيب الفرد من األداء
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لجامعات العربية و تحدي التصنيف العاملي: الطريق نحة التميز، مجلة رؤى إستراتيجية، سعيد الصديقي، ااملصدر: 

، 06دورية علمية فصلية محكمة يصدرها مركز اإلمارات العربية املتحدة و البحوث اإلستراتيجية، املجلد الثاني، العدد 

 13أبريل، ص 

 Webometricsتصنيف ويبوميتريكس:  -1

دولة حسب شهرة هذا  200مؤسسة تعليم عال من  8750ب الكليات و الجامعات في هو نظام عاملي يقوم بترتي

املوقع، و يصدر كل ستة أشهر، حيث يعمل هذا التصنيف في الشهر األول و السابع من كل سنة.حيث يحث هذا 

األنترنت، يهدف  التصنيف كل الجهات األكاديمية لتقديم ما ليدها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي املتميز على

هذا التصنيف بالدرجة األولى على مدى استفادة الجامعات من االنترنت لعرض ما لديها حتى تتم االستفادة منه من قبل 

 اآلخرين.

لجامعة حسبر ا(، أداء www.webomztrics.infoيقيس تصنيف ويبوميتريكس االسباني و موقعه اإللكتروني)

مواقعها االلكترونية و مدى شهرتها على شبكات اإلنترنت و مدى تمثيلها للنشاط األكاديمي للجامعة، من خالل اإلعتماد 

على معايير : حجم صفحات موقع الجامعة اإللكتروني، معيار الرؤية و املقصود به عدد الروابط الخارجية و منها البحوث 

موقع الجامعة، و معيار امللفات الغنية و يقصد به عدد امللفات االلكترونية بتباين أنواعها التي العلمية التي لها رابط على 

تنتمي ملوقع الجامعة عبر محركات البحث، و معيار األبحاث و املقصود به عدد األبحاث و الدراسات و التقارير املنشورة 

 الكترونًيا تحت موقع الجامعة.

 األساسية لتصنيف ويبوميتركس (: املعايير 03الجدول رقم )

 النسبة الوصف  املعيار

 ٪20 حجم املوقع الحجم

 ٪15 امللفات الثرية  مخرجات البحث

 ٪15 علماء جوجل

 ٪50 الرؤية للرابط األثر

http://www.webomztrics.info/
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عبد الرحمان بن أحمد صايغ، التصنيفات الدولية للجامعات، ) تجربة الجامعة السعودية(، اململكة  املصدر: 

، 05لسعودية، وزارة التعليم العالي، املجلة السعودية للتعليم العالي، مجلة علمية محكمة متخصصة، العدد العربية ا

 27ص

اقع اإللكترونية: -2  تصنيف أستراليا الخاص باملو

يتفق هذا التصنيف و التصنيف األسباني، إذ يهتم بمدى شهرة املواقع االلكترونية للجامعات و التي نالت 

يمي من قبل هيئات أكاديمية دولية. يعلن هذا التصنيف كل ستة أشهر حيث يطلب من جميع الجامعات االعتماد األكاد

كلية و جامعة يتم تصنيفهم حسب 9000املشاركة في التصنيف و تحديث بياناتها شهرًيا، يحتوي هذا التصنيف على 

رتيب الكليات و الجامعات الدولية وفق دولة، الهدف منه ت 200شهرة مواقعهم اإللكترونية على شبكة اإلنترنت لدى 

شهرة و جماهرية املوقع اإللكتروني للجامعات بشكل تقريبي، و يعتمد هذا التصنيف على معايير ثالث مقاييس موضوعية 

. تتضمن مجموعة بيانات Googel Yahoo Alexaو مستقلة على شبكة اإلنترنت مستخلصة عن ثالث محركات بحث 

الجامعة، موقع الجامعة، االعتماد األكاديمي، اإلشتراك الدولي للجامعة، معلومات أخرى عن خاصة بكل جامعة كاسم 

 هيئة التدريس ...

 ثالثا: مداخل تقييم جودة النشر باملجالت و الدوريات العلمية

تي كان من الضروري ايجاد طرق علمية لتقييم و قياس املجلة العلمية، ملا تحمله من مواصفات خاصة غير تلك ال

في الرسائل و األطروحات و الكتب مثل: التحكيم، التخصص، االنتظام في النشر، امتالك رقم دولي معياري مسجل، و 

التي تدخل ضمن معايير ضبط الجودة و الصالحية العلمية للمجلة، و التي تجعلها ذات مرجعية علمية من حيث الحفظ 

 العلمية للمحتوى.و االقتباس، فبدأ التصنيف من حيث أثرها و جودتها 

ا من أنَّ الدوريات العلمية تعد من أهم مصادر املعلومات العلمية في أي تخصص كان، نظرا ملا تقّدمه من 
ً
و انطالق

انتاج علمي حديث و باعتبارها املصدر األسرع نشًرا مقارنة بباقي املصادر. بدأ الجدال على مر العصور حول كيفية تقييم 

، لعّل أهمها كشافات االستشهادات املرجعية، و قانون معامل التأثير، و قانون احتساب محتوى الدوريات العلمية

 إلى القياسات البديلة بعدما ظهرت بعض جوانب webometrics، و قياس الشبكة العنكبوتية Hالكاشف 
ً
، وصوال

 (72صفحة  ،2020)الدهشان و جمال، القصور في األدوات السابقة.

 كما يلي: 2017و هنا يمكن التمييز بين نوعين من معايير تقييم الدوريات كما يرى محمود خليفة 
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 معايير السياسات و النشر:

يركز هذا املعيار على الجوانب الخارجية ) الشكلية( املتعلقة باخراج الدوريات و نشرها سواء أكانت ورقية، أو 

لسياسة التحريرية للمجلة مثل: التحكيم العلمي و سياسة النشر، أجور النشر، شكل إلكترونية، كذلك ما يتعلق با

املقاالت، لغات النشر، سياسة كشف السرقات العلمية، حقوق امللكية الفكرية، هيئة التحرير و تشكيلها و توزيعه 

 الجغرافي، سياسة الوصول الحر في حالة الدوريات املجانية.

فاق بين غالبية هذه الفئة من املعايير و تطابقها  في نفس السياق، ال بد أن
ّ
ه و بالرغم من وجود شبه ات

ّ
نأكد على أن

على كل أشكال أشكال نشر الدوريات، إال أن هناك بعض العناصر تنطبق على دوريات دون أخرى، فمثال ممكن عناصر 

ت الوصول الحر. كما أّن هذه الفئة من املعايير تنطبق على دوريات إلكترونية و ال تنطبق على الدوريات املطبوعة، أو دوريا

لم تحظى بالقدر الكافي من الدراسات العلمية لسيما و التطورات الحديثة فيها و لجوء الجامعات و املعاهد و املؤسسات 

ضافة العلمية و شركات النشر اإللكتروني و قواعد البيانات و أدلة الدوريات إلى وضع أسس و شروط و معايير صارمة، إل 

 أي دورية لديها، األمر الذي جعل من هذه الفئة من املعايير أهمية كبيرة ال تقل أهمية عن فئة أخرى.

مجموعة من الشروط إلدراج املجلة ضمن قواعدها، ReutersThomsonو قد وضعت مؤسسة تومسون روتيرز

 (74، صفحة 2020)الدهشان و جمال، أهمها:

  أن تكون صادرة عن جهة علمية معترف بها) جامعات، معاهد، مراكز بحوث، جمعيات علمية، دور نشر

 ذات سمعة علمية طيبة(؛

  أن يكون لها هيئة تحرير و من األفضل أن تتكّون من أكادميين متخصصين ذوي خبرة و سمعة طيبة في

 مجال النشر األكاديمي؛

  ية علمية؛من األفضل أن يكون لها هيئة استشار 

  أن يظهر بوعاء النشر قواعد التحرير تبين كيفية كتابة األبحاث و طرق تقديمها و آلية مراجعتها و

 تحكيمها و خطوات قبول البحوث و النشر؛

 أن يكون وعاء النشر في مجال التخصص للمتقدم؛ 

 (أن يكون لوعاء النشر ترقيم دولي الرقم الدولي املوحد للدورياتISSN )International Standard Serial 

Number  (و رقم تأثيرIF في حال الدوريات التي مر على صدورها سنتين على األقل؛ ) 
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  أن يكون صادر عنها بضع أعداد منتظمة على األقل، تكون مفهرسة و ملخصات أبحاثها تظهر في األدلة

 العاملية اللمعترف بها؛

 ثانيا: معايير املحتوى و تأثيره

القياسات الببليومترية و هي مجموعة من األدوات التي يتم تطبيقها على الدوريات قصد قياس  و هي ما يعرف ب

، التقييم Hجودة املحتوى، و مدى تأثيره و اإلعتماد عليه، و من أساليبه املعتمدة: معامل التأثير، الكشاف 

اقع الدوريات و غيرها، و قد إنتاجية املؤلفين، قياس الشبكة العنكبوتية، تحليل السجالت اإللكترونية ملو 

حظيت هذه الفئة من املعايير على النصيب األكبر من الدراسات و البحوث العلمية، على عكس الفئة األولى 

 التي تم تناولها في عدد أقل من الدراسات.

 (75، صفحة 2020ال، )الدهشان و جمو من أشهر األدوات التي استخدمت لقياس ذلك ما يلي:

  معامل التأثيرImpact Factor  الذي يقيس األهمية النسبية ملجلة أو مقالة نشرت في مجلة أو في األدبيات و

أبحاث العلوم و العلوم اإلجتماعية خالل عدد الدراسات االستشهادات املرجعية ملقاالت نشرت في مجلة 

 ما؛

 قط على عدد االستشهادات املرجعية ملقاالت نشرت في مجلة ما، عالمة القيمة املالئمة و التي تعبر ليس ف

بل أيضا تأخذ في الحسبان ترجيح إسهام االستشهادات الواردة من املجالت املرموقة عن تلك الواردة من 

 املجالت املتواضعة و هو معيار يعكس قيمة ما هو منشور عن املجلة العلمية؛

 ( معامل سيكيماغو لترتيب املجالتSJR)  و هو مقياس لألثر العلمي للمجالت، الذي يقيس عدد

 االستشهادات التي وردت من مجلة ما و مكانة و أهمية املجالت التي ترد منها تلك االستشهادات؛

 ( املؤشر اتشh- index .و الذي يقيس كل من االنتاجية العلمية و األثر العلمي الواضح للباحث الواحد )

 ستوى العلمي ملجلة علمية ما أو مؤسسة بحثية؛كما يمكن توظيفه لقياس امل

 .تصنيف عامل الجمهور 

 

 رامعا: قراءة نقدية للمعايير املعتمدة في تصنيف الجامعات

 يمكن رصد أهم االنتقادات املوجهة للمعايير املعتمدة من قبل كل تصنيف على حدا كما يأتي:
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 (35)سعيد ، صفحة انتقادات تصنيف شانغهاي: .1

  يعتمد تصنيف شانغهاي ملستوى التعليم على عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جوائز نوبل في مختلف

الفروع و ميدالية )فيلدز(، و هذه املسألة فيها لغط كبير حيث أن جودة التعليم في الجامعة من الصعب 

ملعيار قد يكون صالحا في حاالت محدودة، لكن تقييمها بعدد الخريجين الحاصلين على جوائز نوبل، فهذا ا

 ليس لدرجة تعميمه باالطالق؛

  أما في يخص تقييم جودة التدريس من خالل عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز نوبل في

التخصصات العلمية إلى ميدالية ) فيلدز(، فإن هذا املؤشر ال يمكن أن يظهر الحقيقة في بعض الحاالت، 

 شخص في ما أثناء حصوله على جائزة نوبل على انجاز بحثي قام به في جامعة قبل، و لعل فقد ي
ً
عمل مثال

الذي حصل على جائزة نوبل في الفزياء سنة MartinusJ.G.Veltmanهذا ما حدث مع العالم الهولندي

 هولندية؛م أثناء عمله في جامعة شيكاغو على عمل أنجزه أثناء اشتغاله في جامعة أوتريخت ال1999

  تصنيف شانغهاي العلوم االجتماعية و اإلقتصادية إلى حد ما، فالجامعة الرائدة في هذه التخصصات قد

ال تصنف بشكل جيد ما لم تكن رائدة في مجالي الطب و العلوم على سبيل املثال كلية لندن لالقتصاد و 

في تصنيف شانغهاي أيا من  2014العلوم السياسية فبالرغم من تقّدمها في هذا املجال لم تحتل سنة 

املراتب الخمسمئة األولى في العالم في مختلف التخصصات، باستثناء الرياضيات التي دخلت مرتين الئحة 

ألحسن جامعة في هذا املجال لتغادر هذه الالئحة في النسخة األخيرة  2013و  2012في سنتي  200 -151

 لهذا التصنيف؛

  يكية، فال شك أّن الجامعات األمريكية هي الرائدة في مجال البحث العلمي، وجود تحيزات لالقتباسات األمر

غير هذا ال يلغي فرضية أن تكون منشوراتها مهيمنة في الدوريات و الفهارس املعتمدة في التصنيف قائمة 

ية في على نوع من املحاباة. و ذلك ال ينصف جامعات الدول األخرى السيما الغير املتحدثة باللغة اإلنجليز 

 التدريس و البحث؛

  اإلعتماد التصنيف على املنشورات العلمية املصنفة و املنشورة باللغة اإلنجليزية  ال يعكس في حقيقة األمر

 مستويات الجامعة التي ال تعتمد بشكل أساس ي على تلك اللغة؛

 انتقادات تصنيف تايمز: .2
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 (37)سعيد ، صفحة تتمثل أهم االنتقادات املوجهة لتصنيف تاميز في ما يأتي: .3

  االعتماد على استطالع آراء النظراء لتقييم الجامعات، و لعل هذا ما يصبغ على التصنيف نوًعا من

املزاجية و الذاتية و يمس موضوعيته. كما أّن هذا املؤشر ال يمكن أن يتحقق من جودة البحوث التي يتم 

 ستوى تعليمها و تدريسها أيًضا؛نشرها من قبل الجامعة و م

  كما يعاب عليه صعوبة التحقق من مصادر املعلومات التي يعتمد عليها في ترتيب الجامعات ال سيما ما

 يتعلق باستطالع آراء املختصين األمر الذي يقلل من مستوى شفافية التصنيف؛

  يجل التصنيف و معطياته غير كذلك يعتمد هذا التصنيف على عدة مؤشرات أو يقوم بتغيير قيمتها مما

 واضحة؛

 ا نتقادات املوجهة إلى تصنيف ويبومتركس: .4

)سعيد ، صفحة كذلك هذا التصنيف وجهت له العديد من االنتقادات سنذكرها على النحو اآتي: .5

39) 

 تها الواقعية،منهجية ويبومتركس على رأسها املركز االفتراض ي للجامعات ال يعكس مكان 

  ا و ضبابية لدى املهتمين حول
ً
التغّير الكبير في مراكز الجامعات في تصنيف النصف السنوي يسبب ارتباك

 املركز الحقيقي للجامعات في هذا التصنيف؛

  على الرغم من املكانة العاملية التي يمكن أن تحتلها الجامعات في هذا التصنيف تعني أن املؤسسة سياسة

ولوجيا الحديثة إال أّن املركز املكلف بهذا التصنيف ينبه الطلبة املرشحين للدخول الجامعي تشّجع التكن

على عدم استعمال هذه البيانات كدليل وحيد الختيار الجامعة التي سيلتحقون بها، بل عليهم أخذ املعايير 

 األخرى في االعتبار.
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 الخاتمة:

قدرات البحث العلمي من خالل جودة النشر العلمي: قراءة في  تنميةمن خالل دراستنا ملوضوع نتائج الدراسة:

 توصلنا إلى جملة من النتائج التالية:  املعايير العاملية املتخصصة

  على الرغم من النقائص التي تشوف هذه التصنيفات، إال أّنها أصبحت ذات شأن في مجال النشر العلمي

نذكر على سبيل املثال ال الحصر القانون الهلندي املتخصص حتى أّن تأثيرها امتد إلى سوق الشغل و 

األفضل  150للهجرة حيث يعطي األولوية لذوي املؤهالت العالية الحاصلين على شواهد من الجامعات 

 عامليا؛

  :تركز أهمية التصنيفات العاملية للجامعات على 

 الثراء في االنتاج العلمي ملختلف التخصصات 

 امعات و مستوياتهم العلميةالتركيز على نوعية خريجي الج 

 زيادة املساهمات التي تقدمها الجامعات للمعارف الجديدة 

 حضور الجامعات على شبكة املعلومات الدولية و زيادة قدرتها على استخدام تقنية املعلومات و األنترنت؛ 

  املشاركة في عملية اإلصالح و التطور 

  ه يجب على الجامعات
ّ
العربية أن تتدافع على تحسين مستوى إنجازها العلمي و في هذا اإلطار ننوه إلى أن

التعليمي و التدريس ي، و أن تدخل حيز املنافسة على الصعيد املحلي و الدولي، في املقابل حتى تلك 

الجامعات املصنفة منها مدعوة لتحسين مستواها و أن تتقدم في ترتيبها حتى تستطيع أن تخلق لنفسها 

 ت العاملية.مكاًنا ضمن نخبة الجامعا
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 معوقات جودة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية 

 

 ب ته بن فرج هللا 

 )الجزائر( الوادي -جامعة حمه لخضر، الت صص العلمي:علم ا جتماع، أستاذ محاضر أ

 عائشة لشهب

)الجزائر( الوادي-جامعة حمه لخضر، ا جتماع ا تصالالعلمي:علم  الت صص، طالبة دكتوراه  

 امللخص:

شغيل يعد التعليم من أهم روافد التنمية وعناصرها املختلفة فاملجتمع الذي يحسن تعليم وتأهيل أبنائه ويوفر املوارد البشرية القادرة على ت

األمن االجتماعي واالستقرار السياس ي واالقتصادي.ويشكل التعليم العالي  وإدارة عناصر التنمية، يساهم في بناء مجتمع قوي سليم يسوده

 أساسيا لكافة الخطط التنموية، كما انه ركيزة مهمة من مرتكزات التنمية املستدامة، باإلضافة إلى املهام الرئيسية األخرى املر 
ً
تبطة محورا

ئر االهتمام بمجال التعليم العالي من خالل تطبيق معايير الجودة من اجل بالجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية .و لهذا حرصت الجزا

تحسين العملية التعليمية وذلك لتحقيق الفعالية والتطوير داخل  املؤسسة الجامعية  وهو ما ينعكس على مؤسسات التعليم العالي بصفة 

في الجامعة الجزائرية ال يزال يواجه تحديات و تهديدات تشكل خاصة واملجتمع بصفة عامة إال أن تطبيق  هذه الجودة بمختلف معاييرها  

عائقا في نجاحها و تحقيقها و منه جاءت هذه الورقة البحثية تهدف إلى الكشف عن واقع الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي و 

 . التطرق إلى معوقات جودة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية

 :الجودة،الجودة الشاملة، معايير الجودة،معوقات، التعليم العالي،الجامعة الجزائريةالكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

Education is one of the most important tributaries of development and its various elements. A society that 

improves the education and rehabilitation of its children and provides human resources capable of 

operating and managing the elements of development, contributes to building a strong and healthy 

society dominated by social security and political and economic stability. Higher education is a basic axis 

for all development plans, and it is an important pillar One of the pillars of sustainable development, in 

addition to other main tasks related to social, cultural and political aspects. For this reason, Algeria was 

keen to pay attention to the field of higher education through the application of quality standards in order 

to improve the educational process in order to achieve effectiveness and development within the 

university institution, which is reflected in higher education institutions in particular. and society in 

general, but the application of this quality with its various standards in the Algerian university still faces 

challenges and threats that constitute an obstacle to its success and achievement. From this paper came 

this research aimed at revealing the reality of total quality in higher education institutions and addressing 

the obstacles to the quality of higher education in Algerian University. 

Key words: Quality, total quality, quality standards, obstacles, higher education, the Algerian University 
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 دمة:مق

و يقاس -التعليم =الصحة= االقتصاد-يمثل التعليم بصفة عامة و التعليم العالي بصفة خاصة احد أركان مثلث التنمية

و بتطور مفاهيم التنمية جراء تنوع املمارسات و البرامج التنموية فقد تعددت  109مؤشر من مجموع  26التعليم ب

القادمة و باملحصلة النهائية باستدامة التنمية و بهذا أضيف دور جديد مقاييسها و تم ربطها بالبيئة و بحقوق األجيال 

 للتعليم للحفاظ على البيئة و على املوارد الطبيعية. 

ولقد حظيت الجامعة بأهمية بالغة منذ نشأتها، حيث أنها تنعكس على الفرد وبشكل خاص واالرتقاء باملجتمع بشكل 

ئر على تطوير الجامعات  وتعرف الجامعات منافسة شديدة في تحسين مستوى عام، وتحاول كافة الدول بما فيها الجزا

الخدمة املقدمة ،وقد تم استغالل الجودة الشاملة في تحسين التعليم العالي نظرا ملا حققته الجودة في القطاعات األخرى 

م العالي ونجد أن الجودة الشاملة كالقطاع االقتصادي ،و و لهذا تحاول الدولة الجزائرية كغيرها من الدول تحسين التعلي

القت اهتمام كبير لدى الباحثين واملختصين ، وذلك ملا تحققه من نتائج  باهرة في تطوير املناهج الدراسية والعملية 

التعليمية ككل ، إال أن تطبيق و تحقيق الجودة الشاملة باختالف معايرها يواجه تحديات و تهديدات عديدة و مختلقة  

الصدد جاءت هذه الورقة البحثية تناقش هذا املوضوع و تساهم في الكشف عن مختلف معوقات جودة و في هذا 

 التعليم العالي في الجامعة الجزائرية و هذا من خالل التطرق إلى أهم املحاور التالية: 

 . الشاملة تضمنت تعريف الجودة العناصر املكونات األهمية األول: الجودةاملحور 

 التعليم العالي، وظائف الجامعة. العالي. أهميةالتعليم العالي تم التطرق فيه حول تعريف التعليم ي: املحور الثان

الجودة في التعليم العالي من خالل أهمية الجودة في التعليم العالي وطرق تقويم جودة التعليم العالي املحور الثالث:

 ومعوقات الجودة في التعليم العالي.

 عليم العالي في الجزائر و معوقات تطبيق الجودة الشاملة.التاملحور الرامع: 

I. :الجودة الشاملة املفهوم العناصر 

 تعريف الجودة : .1

لغة:جودة الش يء وتحسينه أو تفضيله على غيره ،فالجودة تعني اإلتقان واألحكام والتحسين والتفوق واإلبداع،فالجودة 

 (17،ص2020بالجيد من قول أو فعل.)لزنم، مصدر جاد، وهي ضد الرداءة، يقال أجاد الرجل إذ أتى

ويعد مفهوم الجودة من املفاهيم املعقدة والشائكة مثل مفاهيم الحرية أو الديمقراطية، لذا فقد تعددت التعريفات التي 

 تناولت هذا املصطلح:

جودة مفهوم مجرد يعني إن ال  Fisherأنها  اإلشباع التام الحتياجات املستهلك بأقل كلفة .ويرى  Bankفالجودة حسب رأي 

أشياء مختلفة لإلفراد املختلفين، وأنها في مجال األعمال والصناعة تعني كم يكون األداء أو خصائص معينة ممتازة 
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بأنها صفة أو درجة تمييز في ش يء Davidخصوصا عند مقارنتها مع معيار موضوع من قبل املستهلك أو املنظمة.وقد عرفها  

 (54،ص2014نوعية معينة من املنتج.)بودالل ومسعودي،ما وتعني درجة امتياز ل

وتعندددددي الوفددددداء بمتطلبدددددات املسدددددتفيد بدددددل وتتجاوزهدددددا إلدددددى تالفدددددي العيدددددوب والندددددواقص مدددددن املراحدددددل األولدددددى للعمليدددددة بمدددددا يرضددددد ى 

أو هدي املستفيد، وتضم الجودة جودة املنتج وجودة الخدمة  وجودة املسؤولية االجتماعية وجودة السعر وتاريخ التسدليم، 

 ( 26،ص2019بشكل موجز تلبية متطلبات املستفيد وتوقعاته.)بلية،

تدرتبط األولدى بجدودة التصدميم وتدرتبط الثانيدة بجدودة اإلنتداج، أمدا الثالثدة ويمكن النظر إلى الجـودة مـن خـالل ثالثـة زوايـا:

نظدر رجدال التسدويق إلدى الجدودة مدن فترتبط بجودة األداء والتي تظهر للمستهلك عند االستعمال الفعل للمنتج.وفي العدادة ي

جانددددددددددددددددددددددددددددددب تصدددددددددددددددددددددددددددددددنيعي، مدددددددددددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددددددددددالل مددددددددددددددددددددددددددددددددى مطابقددددددددددددددددددددددددددددددة السدددددددددددددددددددددددددددددددلع أو الخددددددددددددددددددددددددددددددددمات للمواصدددددددددددددددددددددددددددددددفات أو املعدددددددددددددددددددددددددددددددايير 

 (341،ص2014املوضوعة)مسعداوي،

يعتبر من املفاهيم اإلدارية الحديثة التي تهدف إلي تحسين وتطوير األداء بصفة مستمرة وذلك من خالل الجودة الشاملة:

ت العميل...ويعرفهددا املعهددد الفيدددرالي علددى أنهددا"منهج تطبيقددي شددامل يهدددف إلددى تحقيددق حاجددات وتوقعددات االسددتجابة ملتطلبددا

العميدددددددددددددل حيدددددددددددددث يدددددددددددددتم اسدددددددددددددتخدام األسددددددددددددداليب الكميدددددددددددددة مدددددددددددددن اجدددددددددددددل التحسدددددددددددددين املسدددددددددددددتمر فدددددددددددددي العمليدددددددددددددات والخددددددددددددددمات فدددددددددددددي 

 (256،ص2012املؤسسة.)زايد،

 عناصر الجودة الشاملة: .2

عمددل بددالجودة املطلوبددة بحيدددث أن توضددع لدده مجموعددة مدددن املعددايير تضددمن ضددبط هدددذا  تحديددد املعددايير، حتددى يمكدددن أداء أي

 العمل وتنفيذه.

 االلتزام باملعايير عند التنفيذ.

 املقارنة بين الفعلي واملعياري.وهو التحقق من مدى التطابق بين املعايير املوضوعة والتنفيذ الفعلي لهذا العمل.

 (42،ص2020ي جميع مراحل العمل) قبل وأثناء ، وبعد التنفيذ(.)لزنم،إذا االهتمام بالجودة يجب أن يتم ف

 هناك نوعان من أهداف الجودة هما:أهداف الجودة: .3

أهدددداف تخددددم ضدددبط الجدددودة: وتتعلدددق باملعدددايير التدددي ترغدددب املؤسسدددة فدددي املحافظدددة عليهدددا وتصددداغ علدددى مسدددتوى املؤسسدددة -أ

 ات مميزة مثل: األمان ورضا الزبون.ككل، باستخدام متطلبات ذات مستوى أدنى تتعلق بصف

أهددددداف تحسدددددين الجددددودة : تنحصدددددر فدددددي الحددددد مدددددن األخطدددداء والفاقدددددد وتطدددددوير منتجددددات جديددددددة ترضدددد ي الزبدددددائن بفاعليدددددة  -ب

 (342،ص2014اكبر.)مسعداوي،

 مكونات الجودة: .4

 جودة العاملين"املوارد البشرية".مكونات الجودة:
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 تخدمة"جودة املوارد املادية."التكنولوجيا املس

 "جودة البيئة الخارجية والداخلية للشرطة"تنمية املوارد البشرية

 (43-42،ص2020اإلنتاج الغذائي،التنوع الحيوي،الطاقة، التصنيع،التمدن.)لزنم،

 العناصر الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة:  .5

 :ت طيط الجودة 

الء وتقدددديرها ومشددداركة العددداملين فدددي تحقيدددق هدددذه واملقصدددود بهدددا تحديدددد األهدددداف بدقدددة متناهيدددة ومعرفدددة احتياجدددات العمددد 

 األهداف وقبلها إشراكهم في عملية التخطيط.

 :ضبط الجودة 

ومعناهددددددا وضددددددع املعددددددايير واملقدددددداييس املناسددددددبة للجددددددودة، وتقيدددددديم األداء الفعلددددددي مقارنددددددة بمددددددا يحددددددب أن يكددددددون وعندددددددها حصددددددر 

 االنحرافات وتوجيهها وبالتالي تقويم األداء وتدعيمه.

  وهي فتح املجال لإلبداع واالبتكار وتشجيع املبادرات الهادفة واقتدراح سدبل التحسدين عدن طريدق  الجودة:تحسين

التددددريب والتحفيدددز ووضدددع أنظمدددة تضدددمن االحتفددداظ باملكاسدددب والسدددعي دومدددا نحدددو تحسدددين الجدددودة بصدددفة دائمدددة 

 (163ص،2012ومستمرة.)حاروش،

لة على مجموعة مدن املبدادئ التدي تسداعدها فدي تحقيدق مدا هدو تستند إدارة الجودة الشاممبادئ الجودة الشاملة: .6

 مطلوب منها بالشكل األنسب واألحسن.وتتلخص في النقاط التالية:

 التركيز على الزبون الداخلي والخارجي واملجتمع. -أ

 التحسين املستمر في الجودة من قبل جميع العاملين . -ب

 ضمان استمرارية التحسينات التي يولدها العاملون . -ج

 لجودة مسؤولية جماعية.ا -د

 الجودة تتعلق بجميع نشاطات املنظمة. -ه

 رضا ومشاركة العملين. -و

 املدخل العلمي التخاذ القرار وحل املشكالت. -ز

 التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج. -ح

 الوقاية من األخطاء قبل وقوعها. -ط

 االلتزام الطويل املدى ورفع مستوى الجودة بشكل مستمر. -ي

 (44-43،ص2016حدة الهدف وتتمثل في إرضاء الزبائن.)الصرن،و  -ك
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II. :التعليم العالي 

 نشأة الجامعة: .1

ربما تمتد جذور الجامعة أو املؤسسة الرئيسية للتعليم العالي إلى عصر ما قبل األسرات في الحضارة املصرية القديمدة وفدي 

للمعرفددة والددتعلم والبحددث العلمددي... وتعتبددر جامعددة مدينددة عددين شددمس حيددث أنشدد ئ"مركز املعرفددة" هندداك والددذي كددان مركددزا 

القدددرويين بفددداس فدددي املغدددرب أقددددم جامعدددة فدددي العدددالم حيدددث أنشدددئت كمؤسسدددة تعليميدددة لجدددامع القدددرويين الدددذي قامدددت ببنائددده 

 (.21،ص2012)جامع ،السيدة فاطمة بنت محمد الفهري 

درسدددد ي حيددددث يددددتعلم الطالددددب فددددي مجددددال هددددو مرحلددددة عليددددا مددددن التعلدددديم ويختلددددف عددددن التعلدددديم املالتعلــــيم الجــــامعي: .2

متخصددص يؤهلدده للعمددل فددي احددد مددا يدددين العمددل بعددد أن ينددال إحدددى الشددهادات فددي تخصددص معددين أثندداء دراسددته 

الجامعية .وفي معظم جامعات العالم ينقسم التعليم إلى ثالثة مراحل بإمكان الطالب أن ينهي دراسته عند نهاية 

 أي منها عند نجاحه:

 :البكالوريوس يمض ي فيه الطالب من أربعة إلى خمس سنوات حسب التخصص الذي اختاره.املرحلة األولى

املرحلة الثانية:املاجستير يمضد ي فيده الطالدب مدن سدنة إلدى اثنتدين حسدب التخصدص الدذي اختداره وحسدب نشداطه وحسدب 

 نظام الجامعة .

لتخصدص الدذي اختداره وحسدب نشداطه وحسدب املرحلة الثالثة: الدكتوراه يمض ي فيه الطالدب مدن سدنة إلدى اثنتدين حسدب ا

نظددام الجامعددة وفددي نهايددة املدددة عليدده تقددديم رسددالة بحثيددة تناقشدده فيهددا لجنددة مددن أسدداتذة الجامعددة تقددرر مددا إذا يمددنح درجددة 

 (17-16،ص2016الدكتوراه في الفلسفة في التخصص الذي اختاره.)الطنبور،

 أهمية التعليم العالي: .3

ية التعلديم بشدكل عدام، التعلديم العدالي بشدكل اخدص لده أبعداد خطيدرة وكبيدرة فدي آن واحدد، الن يؤكد معظم التربويين أن عمل

العملية التعليمية ذات أبعاد اقتصادية اجتماعية ونفسية وثقافية باإلضافة لكونها عملية مستمرة ليست مرتبطدة بزمدان 

دون تحقيددددددق التفاعددددددل بددددددين الفددددددرد وبيئتدددددده  ومكددددددان وجيددددددل معددددددين، فالجامعددددددة ال يمكددددددن أن تددددددؤدي دورهددددددا الكامددددددل فددددددي املجتمددددددع

االجتماعيدة ، وعلددى هددذا يمكددن مالحظددة أهميددة الجامعددة باعتبارهددا األسدداس األول لتطددوير أي مجتمددع كددان فددي جميددع مظدداهره 

الحياتيددة فدددي مختلدددف قاعاتددده، ألنهددا تتصدددل بتكدددوين النفدددوس وبنددداء العقول،فددالتعليم الجدددامعي يتميدددز بأهميدددة خاصدددة ، إذ أن 

هدددي الدعامدددة الثابتدددة التدددي تقدددوم عليهدددا نهضدددة األمم،فنشددداط الجامعدددة اليدددوم لدددم يعدددد قاصدددرا علدددى التعلددديم النظدددري  الجامعدددة

وحددددده، بددددل امتددددد إلددددى الدراسددددات التطبيقيددددة العالية،ومهمددددة الجامعددددة لددددم تعددددد تقتصددددر علددددى تطددددوير العلددددم مددددن اجددددل العلددددم 

تمدددع والنهدددوض بددده فدددي جميدددع جوانبددده، واملسددداهمة فدددي حدددل والوصدددول إلدددى الحقدددائق العلميدددة، إنمدددا امتددددت لتشدددمل تطدددوير املج

 (53،ص2014)غربي،.مشكالته وتحقيق الرخاء والتوافق بين املجتمع وحاجاته

،وقددد قسددمت إلددى ثددالث وظددائف 19998حددددت وظددائف التعلدديم العددالي فددي املددؤتمر العدداملي ،سددنةوظــائف الجامعــة: .4

 رئيسية وهي:
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،فمن املتوقددددع أن تقددددوم الجامعددددات بإعددددداد الكددددوادر املطلوبددددة التددددي سددددتقوم بشددددغل وهددددي أو وظيفددددة للتعلدددديم العدددداليالتعلــــيم : 

 (2002الوظائف العلمية والتقنية،املهنية واإلدارية ذات املستوى العالي.بعارة)

أصدبح البحددث العلمدي وإنتدداج معرفدة جديدددة مدن أهددم وظدائف التعلدديم العالي)الدذي كددان يقتصدر علددى حفددظ البحـث العلمــي:

فدي كدل مدن 19و18ديمة(،حيث أن الجمع بين التعليم والبحث هدو مدا أدى  إلدى ظهدور الجامعدة الحديثدة فدي القدرن املعرفة الق

استكلندا وأملانيا على الترتيب...يعد البحدث العلمدي مدن الركدائز األساسدية للنهدوض الحضداري فدي أي بلدد، فاالكتشدافات تدأتي 

 ومحاولة تطويرها ودعمها ورعايتها. من خالل البحث والتمحيص ومتابعة األحداث واألفكار

من املفروض أن تتأقلم الجامعات لتتالقى واحتياجات املجتمع، فالجامعة في العصدور الوسدطى كاندت تهدتم خدمة املجتمع:

أكثدددر لعلدددوم الددددين وفلسدددفة أرسدددطو أكثدددر مدددن التنميدددة االقتصدددادية،وبعد الثدددورة الصدددناعية بددددأت تتدددأقلم بشدددكل جزئدددي مدددع 

 (32-31،ص2012تمع)نمور،احتياجات املج

III. :جودة التعليم الجامعي 

قوبلدددددت فكدددددرة تطدددددوير الجدددددودة بدددددالتعليم العدددددالي بندددددوع مدددددن املقاومدددددة نظدددددرا لعددددددم قبدددددول فكدددددرة املسدددددتهلك أو الزبدددددون ومسددددداواته 

بالطالب.وقدددد فشدددلت فكدددرة الجدددودة أيضدددا إلدددى حدددد كبيدددر فدددي بددددايتها نظدددرا لفشدددل معظدددم مؤسسدددات التعلددديم العدددالي فدددي تحديدددد 

ات يمكدددن قياسها،باإلضدددافة إلدددى ضدددعف التعددداون والزمالدددة بددين أعضددداء هيئدددة التددددريس والتدددي تعتبدددر أساسدددية لتسدددهيل مخرجدد

 leanاملناقشدددة بيدددنهم ...هددددذا باإلضدددافة إلددددى رفدددض االكدددداديمين لفكدددرة املنشددددأة الفعالدددة الكددددفء فدددي مجددددال األعمدددال التجاريدددة

organization   التكلفددة وتقليددل الفاقددد.وكانت جهددود الجددودة فددي مجددال األعمددال التددي تحدداول تحسددين نوعيددة املنددتج وتقليددل

تركز على الزبون...ولذلك فقد قدمت لجنة أمريكية  تسمى "لجنة التعليم بالواليات"تقريرا حول تطوير الجودة فدي التعلديم 

، وقدد ركدز هدذا قدمت فيه مبادئ ضمان الجودة في العمليات األكاديمية لتحسين التعليم الجامعي—1995الجامعي عام 

التقرير على أهميدة ثقافدة املنشدأة،واملناهج املتكاملدة محكمدة التصدميم،واليات التغذيدة الرجعية.وقدد اقتدرح التقريدر آليدات 

مثددددل املحفددددزات املاليددددة مثددددل التمويددددل علددددى أسدددداس األداء والواجبددددات املحددددددة،واليات املسددددئولية كتقيدددديم أساسدددد ي،ومراجعة 

 (146-145،ص2012،)جامع  العملية التعليمية.

 أهمية تطبيق الجودة الشاملة في مجال  التعليم في ما يلي: .د

 .ضبط وتطوير النظام اإلداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح األدوار وتحديد املسؤوليات بدقة 

 .االرتقاء بمستوى الطالب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية والروحية 

 ثقة والتعاون بين املنظمات التعليمية واملجتمع.زيادة ال 

  توفر جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بين جميع العاملين باملؤسسة التعليمية مهمدا كدان

 حجمها ونوعها.

 ،(340-339،ص2017زيادة الوعي واالنتماء نحو املؤسسة من قبل الطالب واملجتمع املحلي.)باديس 

 (بتحديد خمسة مداخل للتفكير في الجودة التعليمية وهي:Hrvey and Knight,1996ن )قام كل م

 .يمكن النظر للجودة  في مجال التعليم كاستثناء مميز يستطيع مقابلة أعلى املعايير 
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  الجدودة فدي مجدال التعلديم تعندي حالدة مدن التوافدق بدين العمليدات اإلداريدة والتعليميدة مدن خدالل توحدد املصدفوفات

 وصول إلى مستوى صفر من العيوب.لل

 .النظر للجودة من وجهة نظر الغرض من املنتج أو الخدمة 

 .الجودة هي قيمة مالية تنشا من الكفاءة والفاعلية 

  املدددخل الخددامس ينظددر إلددى الجددودة علددى أنهددا عمليددات التحددول  والتغييددر النددوعي أو الشددكلي أو اإلدراكددي، وهددو يددالءم

 (108،ص2015ة و بن عبو،مؤسسات التعليم.)بن ونيس

 ويرى ظاهر رحيم جبار وآخرون أهمية إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي في ما يلي:

  دراسة متطلبات املجتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات 

 إشراك الكادر األكاديمي  في التطوير والتحسين املستمر 

 مر.إيجاد بيئة داعمة للتحسين املست 

 .الوقاية من األخطاء األكاديمية وقوعها 

 . زيادة القدرة التنافسية للجامعة في برامجها األكاديمية ومشاريعها البحثية 

 .وضع نظام إداري ومالي فعال 

 ،(340،ص2017تعزيز العمل الجماعي بين الكوادر داخل الجامعة.)باديس 

 طرق تقويم الجودة  في مؤسسات التعليم العالي: .ذ

 (،طرائق تقويم معايير الجودة في التعليم العالي فيما يلي:2005رفي )يجمل ها

 .التقويم الذاتي من قبل املؤسسة التعليمية 

 .املراجعة من قبل زمالء املهنة 

 .املساءلة 

 .تحقيق الوثائق والسندات 

 .استطالع أراء املستفيدين 

  التدخل املباشر وإجراء عملية التقويم 

 ة أو فريق متخصصين .التقويم من قبل لجنة مفوض 

  وتختلف الطرائق املعتمدة وفقا لألهداف املنشودة من عملية التقويم ذاتها، وجدير بالذكر انه يمكن للمؤسسة

 (126،ص2014التعليمية أن تستخدم أكثر طرائق لجودة التعليم في آن واحد.)املسهلي واخرون،

 معوقات تطبيق الجودة في التعليم الجامعي: .ر

 ساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل .التركيز على أ .1

 عدم حصول مشاركة جميع العاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. .2

 تبني طرق وأساليب اإلدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية املؤسسة الجامعية. .3

 عدم وجود تخصصات كافية لتطبيق برنامج الجودة الشاملة. .4

 ناع اإلدارات  بفلسفة الجودة الشاملة وعدم تبنيها لها لضعف قناعتها بجدوى التغيير.عدم اقت .5
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 جمود األنظمة والقوانين وبروز الروتين والفساد اإلداري في السياسات اإلدارة. .6

 (.67-66،ص2014املركزية في صنع السياسات التعليمية واتخاذ القرارات في الجامعة.)بودالل و مسعودي، .7

IV-م العالي في الجزائر و معوقات تطبيق الجودة الشاملة:التعلي 

 التعليم العالي:-1

بأنده: كدل نمدط للتكدوين والبحدث، يقددم  05-99في الجزائر يعرف التعليم العالي حسب الجريدة الرسمية وفقدا للقدانون رقدم 

ات التعلدديم العدداليمن علدى مسددتوى مابعددد التعلدديم الثددانوي مدن طددرف مؤسسددات معتمدددة مددن طدرف الدولددة، وتتكددون مؤسسدد

الجامعدددات واملراكدددز الجامعيدددة، واملددددارس واملعاهدددد الخاجدددة عدددن الجامعدددة كمدددا يمكدددن ان تنشدددأ معاهدددد ومددددارس لددددى دوائدددر 

 (106،ص2014وزارية اخرى، بتقرير مشترك مع الوزير املكلف بالتعليم العالي.)كياري،

 الجامعة الجزائرية :-2

وبقيت وحيدة  1877الغربي من أقدم الجامعات في الوطن العربي حيث تأسست عام تعتبر الجامعة الجزائرية بمفهومها 

 ، وكانت تحتوي على أربع كليات:1962حتى االستقالل عام 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  كلية الحقوق والعلوم اإلدارية 

  كلية العلوم الفيزيائية 

 كلية الطب والصيدلة 

، مددددن كليددددة الحقددددوق كمحددددام. وفددددي حقيقددددة األمددددر، أن هددددذه الجامعددددة 1920جزائددددري عددددام وقددددد تخددددرج منهددددا أول طالددددب جددددامعي 

 (163-162،ص2006أنشئت كجامعة فرنسية من اجل خدمة أبناء املستوطنين. )دليو،

أمددددا املشددددرع الجزائددددري فقددددد اعتبددددر الجامعددددة مؤسسددددة عموميددددة ذات طددددابع اداي تسدددداهم ي تعمدددديم نشددددر املعددددارف واعدددددادها 

(ولذلك فقدد وضدعها تحدت 24/09/1983املؤرخ في 544-83ين االطارات الالزمة لتنمية البالد )املرسوم رقم وتطويرها، وتكو 

 (80،ص2006وصاية الدولة في خدمة األهداف السياسية واالقتصادية والثقافية املحددة من طرفها.)دليو،

 وظائف الجامعة:-3

 ن تحديدها في ثالث نقاط :الجامعات في الوقت الحالي أصبحت ذات وظيفة مزدوجة يمك 

 التعليم وإعداد املتخصصين في املهن العالية الذين يحتاجهم املجتمع. 1

 توفير املناخ املالئم للبحث العلمي والقيام به. 2

 تقديم الخدمات العامة للمجتمع. 3
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، الهيكددددل التنظيمددددي. ويتوقددددف أداء املؤسسددددة الجامعيددددة لهددددذه الوظددددائف علددددى ثالثددددة أصددددناف رئيسددددية هددددي: األسددددتاذ، الطالددددب

 (93-92،ص2006)دليو،

 تطور التعليم العالي في الجزائر:-4

تنفيذ العديد من املشروعات و البرامج الهادفة الى تطوير التعليم العالي و  -2004و2003من -لقد تم في السنوات األخيرة

 أساليب التكوين

وإن إصالح  - LMD بي من أجل خلق منظمة التبادل الحر . وهو عبارة عن فمن خالل اتفاقيات الشراكة مع االتحاد األور  

ساكسونية ) الواليات املتحدة األمريكية ( وبريطانية . وتبناه األوروبيين-النظام املعمول به في جامعات الدول االنقلو  

من  مؤسسات جامعية 10وقد مس في البداية  2005-2004دخل حيز التطبيق بالجزائر من بداية السنة  LMDإصالح  -

 املوجودة  58بين 

وخالل هذه السنة الجامعية فقط املرحلة األولى من اإلصالحات تم تطبيقها أما املاستر فال يكون إجرائي إال عند تخرج 

 الدفعة األولى أي بعد سنوات من انطالق هذه اإلصالحات .

وهذا حتى يتم تغطية النقص  2005-2004أما الدكتوراه الوجه الجديد تم االنطالق فيه من بداية السنة الجامعية 

 الكبير للمؤطرين .

فقد خاضت مختلف الجامعات واملراكز الجامعية عبر الوطن تجربة اإلدماج التدريبي لنظام "ليسانس ماستر دكتوراه " 

 في بعض أقسام كلياتها . 

ير ، ليصل إلى العلوم االجتماعية مرورا بعلوم التكنولوجيا ، اإلعالم اآللي ، الهندسة املعمارية علوم االقتصاد والتسي

 واإلنسان واألدب وغيرها من التخصصات بصفة عامة

 وقد تجسدت هذه العملية من خالل مختلف األيام الدراسية وامللتقيات الوطنية  .

*تطددددددددددددور عدددددددددددددد الطلبددددددددددددة املسددددددددددددجلين فددددددددددددي الجامعددددددددددددات الجزائريددددددددددددة بلددددددددددددغ اجمددددددددددددالي عدددددددددددددد الجزائددددددددددددريين الددددددددددددذين تددددددددددددم احصدددددددددددداؤهم 

مددددرة بعددددذ ذلددددك فددددي اقددددل مددددن عشددددر سددددنوات الددددى ان يبلددددغ عدددددد الطلبددددة املسددددجلين ملوسددددم  9.5تضدددداعف ب،و 1961/1963سددددنة

 1000طالدددب، أي ان عددددد الطلبدددة تضددداعف بحدددوالي  1.200.000اكثدددر مدددن  -بعددد خمسدددين سدددنةمن االسدددتقالل-2011/2012

طالددب. امدددا بالنسدددبة  13300000زهددداء  2014/2015، فدددي حدددين سددجل املوسدددم الجددامعي 2012الدددى سددنة  1962مددرة مندددذ سددنة 

طالب  156ملرحلة ما بعد التدرج، فنجد ان العقود الخمسة املاضية عرفت ارتفاعا في عدد التسجيالت، حيث انتقلت من 

 (113،ص2014طالب .)كياري، 60.000الى 

اقع البحث العلمي في الجزائر:-5  و

 جعة كما انها ال تجد طريقا العالم االخرين رغم وجود عدد الباس به من املخابر فان نتائج البحوث تبقى غير مش

 بنتائجها.
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 .رغم توسع شبكة مراكز البحوث وازدياد عدد الباحثين اال ان براءات االختراع تبقى مخيبة لالمال املنشودة 

  كما يالحظ عدم وجود استراتجية وطنية واضحة املعالم للبحث والتطوير للقيام بنهضة صناعية وتكنولوجية

 ربة كوريا الجنوبية.على غرار تج

 (304،ص2014.)كبار،لحد الساعة لم تكتسب الجزائر معهدا للبحث والتطوير ذو سمعة عاملية 

 معوقات التعليم العالي في الجزائر: -6

 .رغم قيام الوصاية باصالحات معتبرة اال ان الجامعة ال زالت تتخبط في ازمات متتالية 

 والتي مست اساتذة الجامعات والطلبة، حيث هاجر منهم عشرة  وجود حركة هجرة كبيرة للخارج لعدة اسباب

 فقط.2006/2007(في سنة 10.000االف  طالب)

  هناك اشكالية في قدرة استيعاب الطلبة وكذا نقص التاطير وعدم التكفل الالئق بالخرجين خاصة طلبة

 يش.الدراسات العليا الذين يعاني عدد ال باس به منهم من  مشكلة البطالة والتهم

 ،(305-304،ص2014الزالت الجامعات تسير بالطرق الكالسكية حيث تتفش ى بيروقراطية رهيبة مثبطة.)كبار 

 *هناك معوقات عديدة و م تلفة و يمكن ذكرها فيما يلي:

 معوقات ترتبط بالجانب التنظيمي-

 معوقات ترتبط بالجانب االداري  -

 معوقات ترتبط بالجانب البشري  -

 لجانب املاليمعوقات ترتبط با -

 معوقات ترتبط باملناهج التعليمية -

 معوقات ترتبط بالبحث العلمي -

 *كما يمكن ذكرك ذلك  :

 التعجيل في تحقيق النتائج السريعة-

 تبني طرق و أساليب إدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية املؤسسة-

 اعد األفراد على تحقيق جودة أعلىالتركيز على تقييم األداء  و ليس القيادة الواعية التي تس-

 صعوبة تحديد معايير قياس جودة الخدمات-

 عدم استقرار اإلدارة و تغيرها الدائم-
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 املركزية في اتخاذ القرارات في الجامعة-

 عدم مالئمة الثقافة التنظيمية في املؤسسة التعليمية التي تتفق و متطلبات الجودة الشاملة -

 ممارسات ال تتسق و مدخل الجودة الشاملة مع عدم التقدير الكافي في أهمية املوارد البشرية  إتباع أنظمة و سياسات و-

 عدم انتقال التدريب إلى مرحلة التطبيق -

 (2010توقع نتائج فورية و ليس على البعيد )بوزيان العجال، عمري ريمة،-

 *غياب الجامعات الجزائرية عن التصنيفات األكاديمية:

 معدم مالئمة التصنيف:اسباب تتعلق -

 .اشكالية اللغة فمعظم التصنيفات تاخذ البحوث املنشورة باللغة االنجلزية بعين االعتبار 

 .التركيز فقط على على البحوث املنشورة في مجالت معينة. واهمال باقي البحوث رغم قيمتها العلمية 

قي التصنيفات. )زموري االعتماد فقط على النشر االلكتروني  في بعض التصنيفات واهمال با

 (107، 2019وآخرون،

 اسباب تتعلق بمشاكل على مستوى الجامعة الجزائرية:-

  عدم اهتمام املسؤولين عن القطاع  بنتائج هذه التصنيفات  وجهل فوائدها 

  تكدس الطلبة الطلبة وسياسات القبول املفتوحة والتوجه الكمي الغالب 

 ات ومخابر وغير ذلك ضعف البنية التحتية للجامعات من مكتب 

 .صعب روح املنافسة لدى معظم الجامعات الجزائرية 

  عدم االهتمام بتطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس 

  هجرة االدمغة بسبب الظروف املحلية ونقص االمكانيات 

 .عدم استقاللية الجامعات الجزائرية في اتخاذ القرار 

 .تراجع مستوى املناهج  والبرامج وتقادمها 

 (108دددد 107، 2019ري وآخرون،)زمو 

 الخاتمة

و استنادا ملا سبق فان العالقة ديناميكية و متبادلة بين التنمية و التعليم فالتعليم قوة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة  

للتنمية و بما بحالة من تأثير في الحراك االجتماعي و املنهي في املجتمع و في تدعيم األنماط السلوكية و الفكرية املالئمة 

يدخله من عناصر تكنولوجية في مواقع التنمية و ما يكسبه من مهارات و خبرات للقوى العاملة يؤهلها للتكيف مع تغير 

أساليب اإلنتاج و هذا ما تأكد من وظيفة التعليم العالي في إعداد القوى البشرية الالزمة لتحقيق عناصر التخطيط 

 اح تطبيق و تحقيق الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية.القومي و لهذا يجب العمل على نج
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 العالي.

  الجاندب اإلداري تطوير وتحديث املناهج التعليمية وإدخال تكنولوجيات حديثة سواء في العملية التعليمية أو فدي

 مزامنة مع تطورات باملجتمع.
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 االصالح. مجلة اقتصاد املال واالعمال . الواقع وضرورة

جامعة –أثر اعتماد إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليامللتقى الوطني -ريمة عمري -بوزيان العجال-21

 2010السعيدة 

 

 

 

 

 



 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

233 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

 تجريم املساس بنزاهة ا متحانات واملسابقات

 ملتمماملعدل و ا 06-20قراءة في نصوص املواد املستحدثة بالقانون 

 املتضمن قانون العقوبات الجزائري  156-66لألمر 

La criminalisation du préjudice à l'intégrité des examens et concours 

Une lecture dans les textes des articles créés par la loi 06-20 modifiant et complétant 

l'ordonnance 66-156 contenant le code pénal algérien0 
 األستاذ : جزول صالح

 الرتبة : أستاذ محاضر "أ"

 -مغنية –املركز الجامعي 

 

نظرا لعجز القوانين املوجودة على مواجهة ظاهرة املساس بنزاهة االمتحانات واملسابقات وحفاظا على ملخص: 

-20جزائري من خالل القانون مصداقيتها، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بين جميع املمتحنين ،فقد تدخل املشرع ال

املعدل واملتمم لقانون العقوبات بتجريم بعض األفعال التي تمس بنزاهة االمتحانات واملسابقات ولعل من أبرزها  06

تسريب مواضيع وأجوبة االمتحانات واملسابقات. حيث تتناول هذه الورقة البحثية قراءة في النصوص املجرمة لهذه 

 في تعزيز جودة التعليم في مختلف األطوار بما فيها الطور الجامعي . األفعال ومدى فاعليتها 

 تسريب املواضيع  –: نزاهة االمتحانات  الكلمات املفتاحية

 

Résumé: Compte tenu de l'incapacité des lois existantes à confronter les phénomènes de compromission 

de l'intégrité des examens et concours et afin de préserver leur crédibilité et le principe de l'égalité des 

chances et de l'égalité entre tous les candidats, le législateur algérien est intervenu, à travers la loi 20-06 

modifiant et complétant le code pénal, pour criminaliser certains actes et infractions portant atteinte à 

l'intégrité des examens et des concours, notamment, le détournement des sujet et des réponses des 

examens  et des  concours. Du fait, ce document de recherche traite de la lecture  des textes  pénaux à ces 

actes ainsi que leur efficacité dans la promotion de la qualité de l’éducation à différents niveaux, y compris 

au niveau universitaire. 

Mots clés : Intégrité des examens - Fuite de sujets 
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 مقدمة :

المتحانات واملسابقات ، ومما زاد من تفش ي لقد برزت في اآلونة األخيرة ظاهرة جد خطيرة تتعلق بتسريب مواضيع وأجوبة ا

الظاهرة استغالل وسائل التكنولوجيا الحديثة ، بحيث أصبحت هذه األفعال تمس بنزاهة االمتحانات واملسابقات ، 

وتمس بمصداقية الشهادات املتحصل عليها في املؤسسات التعليمية الوطنية كما أصبحت تخلق جوا من االضطراب على 

 . 1ني بمناسبة تنظيم مختلف االمتحانات واملسابقات الوطنيةاملستوى الوط

ونظرا لعجز القوانين املوجودة على مواجهة هذه الظاهرة وحفاظا على مصداقية االمتحانات واملسابقات ، وعلى مبدأ 

املعدل  06-20تكافؤ الفرص واملساواة بين جميع املمتحنين أو املترشحين فقد تدخل املشرع الجزائري من خالل القانون 

بتجريم بعض األفعال التي تمس بنزاهة االمتحانات واملسابقات ولعل من أبرزها تسريب  1واملتمم لقانون العقوبات

 مواضيع وأجوبة االمتحانات واملسابقات. 

فما مدى فاعلية هذه النصوص في املحافظة على نزاهة االمتحانات واملسابقات وفي تعزيز جودة التعليم في مختلف 

 األطوار بما فيها الطور الجامعي . 

 هذا ما ستتمحور عليه هذه الورقة البحثية من خالل املحورين التاليين:

 املحور األول : نطاق تجريم املساس بنزاهة ا متحانات واملسابقات. 

 . املحور الثاني : ردع جرائم املساس بنزاهة ا متحانات واملسابقات

 ساس بنزاهة ا متحانات واملسابقات.املحور األول : نطاق تجريم امل

ق ع ج علىعقوبة كل من قام قبل أو أثناء االمتحانات أو املسابقات بنشر  6مكرر  253لقد نصت الفقرة األولى من املادة 

أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة االمتحانات النهائية للتعليم االبتدائي ،أو املتوسط ،أو الثانوي ،أو مسابقات التعليم 

 الي أو التعليم والتكوين املهنيين واملسابقات املهنية الوطنية.الع

كما نصت الفقرة الثانية على عقاب كل من قام بالحلول محل املترشح في االمتحانات واملسابقات املذكورة ، في حين نصت 

ذلك فإن األفعال املجرمة  على عقوبة كل من يشرع أو يحاول ارتكاب األفعال املنصوص عليها .وبناء على 6مكرر  253املادة 

 تتمثل فيما يلي :
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 أو : نشروتسريب مواضيع وأجوبة ا متحانات. 

أي جعل الش يء معروفا بين الناس ، والنشر قد يكون بأية وسيلة كانت، ومنها وسائل  1و النشر هو اإلذاع أو اإلشاعة  

خارجة عن اإلطار القانوني. كما  1وبة بطريقة خفيةالتكنولوجيا الحديثة ، أما التسريب فيكون بإخراج املواضيع أو األج

أن التسريب يقتض ي اإلفشاء أي إفشاء السر املتمثل في موضوع االمتحان أو أجوبته من طرف القائمين واملشرفين على 

فقد يكون النشر  6مكرر  253تحضير أو تنظيم أو تأطير املسابقات واالمتحانات او من طرف غيرهم ،وحسب نص املادة 

 التسريب مجرما سواء كان قبل أو أثناء االمتحانات أو املسابقات.و 

فمن خالل نص املادة سابقة الذكر فان املشرع الجزائري اقتصر في التجريم على النشر والتسريب فقط وقد اغفل  

األسئلة أو بعض األفعال األخرى التي ال تقل خطورة وتأثيرا عن التسريب والنشر،مثل فعل التداول بحيث من يتداول 

األجوبة دون أن يكون له يد في تسريبها  أو نشرها فانه قد ال يعاقب بموجب هذا النص ،وليس من املمكن قياس فعل 

تداول ما تم نشره أو تسريبه على فعل النشر والتسريب ،وذلك احتراما ملبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتض ي ضرورة 

 في املسائل الجنائية.  1ي واستبعاد القياسللنص القانون 1االلتزام بالتفسير الضيق

فالتسريب والنشر ال يقتضيان بالضرورة التداول الذي يقصد به تناقل و تعاقب ما نشر وسرب من مواضيع وأسئلة بين 

 األيدي وبين األشخاص الذين قد يكونون طلبة أو مرشحين أو غيرهم .

ام بتناقل ما تم نشره وتسريبه بأية طريقة كانت سواء عن طريق ولهذا حبذا لو وسع املشرع من التجريم ليشمل كل من ق

أوراق أو رسائل او أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لضمان حماية أكثر لنزاهة وشفافية االمتحانات 

 واملسابقات  ومنعا من إفالت كل من ساهم في الترويج ملا تم تسريبه ونشره.

في فقرتها األولى ان املشرع نص على تجريم نشر وتسريب مواضيع و أجوبة  6مكرر  253املادة  ومما يالحظ أيضا على نص

االمتحانات واملسابقات ،بحيث نص على املواضيع ، ولم ينص على تجريم من ينشر أو يسرب األسئلة باعتبار أن األسئلة 

سريب الجزء)السؤال( ، بخالف تجريم الجزء تعتبر جزء من املواضيع وتجريم تسريب الكل )املوضوع( ال يعني تجريم ت

يقتض ي بالضرورة تجريم الكل ،بناء على قاعدة املسكوت عنه أولى بالحكم من املنطوق ، ولذالك حبذا لو نص املشرع 

على تجريم كل من يقوم بنشر او تسريب أسئلة و/ او أجوبة االمتحانات واملسابقات وذلك مثلما فعلت بعض التشريعات 

كالتشريع املصري الذي جاء أكثر دقة وشمولية ، وأكثر ضمانا لحماية نزاهة االمتحانات ،حيث نص القانون رقم  املقارنة
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على تجريم كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة  1في شان مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانات 2020لسنة  205

مراحل التعليم املختلفة املصرية واألجنبية بقصد الغش أو اإلخالل في  نظم تقييمأو أي  أو أجوبتها، أسئلة ا متحانات

 .1بالنظام العام لالمتحانات

بحيث شمل النص جميع األفعال كالطبع والنشر و االذاع والتداول أو الترويج ، كما شمل النص مجرد نشر أسئلة وليس 

 بالضرورة املواضيع .

املعدل واملتمم لقانون العقوبات الجزائري على البرملان ،قد تضمن   ومما تجدر اإلشارة إليه أن عرض مشرع القانون 

االمتحانات واملسابقات بحيث كان يشمل املواضيع  أجوبة و أسئلةأو  ملواضيعالنص على معاقبة كل نشر أو تسريب 

م تسريب موضوع واألسئلة إضافة إلى األجوبة وهذه الصياغة أكثر دقة وشمولية من الصياغة الحالية التي تشمل تجري

 االمتحان أو األجوبة فقط دون تجريم تسريب األسئلة.

 ا متحانات النهائيةأن التجريم شمل فقط تسريب مواضيع وأجوبة  6مكرر  253ومن املالحظات أيضا على نص املادة 

والتعليم والتكوين  التعليم العالي مثل مسابقات الدكتوراه ، مسابقات للتعليم االبتدائي ،أو املتوسط أو الثانوي ،أو

املهنيين واملسابقات املهنية الوطنية مثل مسابقات القضاء والتوثيق واملحضرين وغيرها .ما يعني أن االمتحانات الفصلية 

للتعليم االبتدائي او املتوسط أو الثانوي وكذلك االمتحانات الفصلية و النهائية للتعليم العالي ال يشملها نص التجريم 

لتجريم فقط على االمتحانات النهائية لألطوار الثالث واملسابقات املهنية الوطنية  وال شك أن هذا ال يضمن وإنما يقتصر ا

الحماية الالزمة ملناهج التقييم و لجودة التعليم بصفة عامة .باعتبار أن االمتحانات الفصلية لجميع األطوار ال تقل 

 س في تقييم الطالب والتلميذ وفي ضمان حماية اكبر لجودة التعليم.أهمية عن االمتحانات النهائية باعتبارها هي األسا

لم تجرم الغش في االمتحانات واملسابقات والذي يكون داخل فضاء  6مكرر  253ومما تجدر اإلشارة إليه أن املادة 

يل والخداع في الذي جرم أي شكل من أشكال التحا 1االمتحان مثل ما فعلت بعض التشريعات املقارنة كالتشريع املغربي

ومنها إضافة إلى تسريب مواضيع  1االمتحانات املدرسية املتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية

االمتحان ،تبادل املعلومات كتابيا أو شفهيا بين املترشحين داخل فضاء االمتحان ،االتجار في مواضيع االمتحانات 

من طرف غير املترشحين في اإلجابة عن أسئلة االمتحانات سواء من داخل املركز أو  واألجوبة وتسهيل تداولها ، املساهمة

من خارجه وتسهيل تداولها ، حيازة أو استعمال املترشح آلالت ووسائل الكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق غير 

 مرخص بها داخل فضاء االمتحان. 
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 ات واملسابقاتثانيا : انتحال صفة املترشح في ا متحان

من قانون العقوبات الجزائري حلول الشخص محل املترشح في االمتحانات  6مكرر  253من األفعال التي جرمتها املادة 

 او مسابقات التعليم العالي او التعليم والتكوين املهنيين واملسابقات املهنية الوطنية.، النهائية لالطور الثالث

صرت التجريم فقط على من يحل محل املترشح دون أن تمس بالتجريم املترشح بحد ذاته و ما يالحظ على نص املادة أنها ق

الذي تم الحلول محله في االمتحان أو املسابقة ،وهذا غير منطقي وال يساهم في زجر وردع كل من يحاول املساس 

 بمصداقية االمتحانات واملسابقات. 

االمتحانات واملسابقات ،فإنه لم ينص على تجريم املساهمة من  وإذا كان املشرع قد جرم من ينتحل صفة املترشح في

طرف غير املترشح في اإلجابة عن أسئلة االمتحان سواء من داخل مركز االمتحان أو من خارجه كما فعلت بعض 

 .1التشريعات املقارنة

ة املترشح أو املمتحن بورقة تثير إشكالية مدى اعتبار تغيير ورقة إجاب 6مكرر  253كما أن هذه الفقرة من نص املادة 

 من قبيل الحلول محل املترشح.    -اعتبار ذلك  -إجابة أخرى من طرف أحد األشخاص املكلفين باإلشراف على االمتحان 

 ثالثا : تجريم محاولة املساس بنزاهة ا متحانات واملسابقات.

ة في البدء في التنفيذ مع عدم تمام الجريمة ألسباب واملحاولة الرتكاب الجريمة ال تثبت إال إذا توافرت عناصرها املتمثل

 .1خارجة عن إرادة الجاني، إضافة إلى عنصر القصد الجنائي

فاملشرع الجزائري لم يكتف بتجريم فعل تسريب املواضيع و أجوبة االمتحانات واملسابقات وفعل الحلول محل املترشح 

وذلك نظرا لخطورتها وخطورة مرتكبها على نزاهة ومصداقية  فحسب ، و إنما جرم مجرد محاولة ارتكاب هذه األفعال

من قانون العقوبات على عقاب كل من يحاول ارتكاب تلك  9مكرر  253االمتحانات واملسابقات ،بحيث نصت  املادة 

 األفعال بالعقوبة املقررة للجريمة التامة والتي قد تصل إلى عشر سنوات حبس إضافة إلى الغرامة املالية.  

 .ملحور الثاني : ردع جرائم املساس بنزاهة ا متحانات واملسابقاتا

نظرا لخطورة األفعال التي تمس بنزاهة االمتحانات ومصداقيتها ، ونظرا لالضطراب الذي يحدثه نشر وتسريب مواضيع 

في ذلك معايير االمتحانات و/أو أجوبتها فقد نص املشرع الجزائري على عقوبات تتناسب ودرجة هذه الخطورة مراعيا 
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التناسب في الفقه الجنائي الذي يتعين أن تتقرر العقوبة بناء عليها واملتمثلة في القيم واملصالح االجتماعية وما يهددها من 

 . 1خطر أو يصيبها من ضرر نتيجة العدوان عليها ، إضافة إلى الخطأ العمد من اجل املساس بهذه املصالح والقيم

من قانون العقوبات نالحظ أن املشرع الجزائري قد تدرج في  8مكرر  253و  7مكرر  253،  6مكرر  253فبناء على نص املواد 

العقاب على أفعال املساس بنزاهة االمتحانات تماشيا مع درجة خطورة الفعل والظروف املصاحبة له ، وكذا خطورة 

طة ،إذا لم يصحبها أي ظرف مشدد في حين الفاعلين بحيث تعتبر أفعال املساس بنزاهة االمتحانات واملسابقات جنح بسي

قد تنقلب إلى جنح مشددة أو إلى جناية إذا صاحبتها ظروفا مشددة .كما أن املشرع الجزائري قد نص إضافة إلى العقوبات 

األصلية لهذه األفعال على عقوبات تكميلية فما طبيعة العقوبات األصلية املقررة لحماية نزاهة االمتحانات واملسابقات 

 وما هي سمات هذه العقوبات ومدى فاعليتها .

 أو : طبيعة عقوبة املساس بنزاهة ا متحانات واملسابقات.

لقد جمع املشرع بين عقوبات من طبيعة مختلفة ،وذلك زيادة في الردع وتعزيزا لحماية نزاهة االمتحانات واملسابقات ، 

 ما يلي :وكذا حفاظا على مصداقيتها ،ولعل هذه العقوبات تتمثل في

وتشمل األنواع املبينة أدناه ، وذلك بحسب مدى مصاحبة األفعال املجرمة لظرف العقوبات السالبة للحرية : -أ

من الظروف املشددة و جسامة الضرر الناجم عليه من عدم مصاحبة الفعل املجّرم ذلك .وبحسب العقوبة 

 مشددة أو جناية .  املقررة للفعل يتحدد وصف الجريمة إن كانت جنحة بسيطة او جنحة 

بحيث يعاقب على تسريب املواضيع و/ أو األجوبة قبل أو أثناء االمتحانات عقوبة الحبس البسيط :  -1

واملسابقات، وكذا على انتحال صفة املترشح أي الحلول محل املترشح ،أو محاولة ارتكاب ذلك بعقوبة الحبس 

عدم مصاحبة هذه األفعال ظرف من الظروف ، شرط 1البسيط الذي يتراوح ما بين سنة إلى ثالث سنوات

 ق ع ج. 7مكرر  253املنصوص عليها في املادة 

وتتمثل في الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وذلك اذا صاحب األفعال املاسة عقوبة الحبس املشدد:  -2

 : 1بنزاهة االمتحانات أو املسابقات ظرف من الظروف التالية

املاسة بنزاهة االمتحانات واملسابقات من طرف املكلفين بتحضير أو :أي ارتكاب األفعال  صفة الجاني -

 تنظيم أو تأطير االمتحانات واملسابقات أو اإلشراف عليها. 
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، ولم يشترط املشرع أن يكونوا ممن هم مكلفون بتحضير أو ارتكاب الفعل من قبل مجموعة أشخاص -

،بل يكفي أن يكونوا أشخاص عاديين يشتركون في  تنظيم أو تأطير االمتحانات واملسابقات أو اإلشراف عليها

هدف واحد وهو القيام بفعل من األفعال املاسة بنزاهة ومصداقية االمتحانات او املسابقات ولعل العلة 

من تشديد املشرع على الفعل املرتكب من طرف جماعة من األشخاص ملا ينطوي على هذا الفعل من 

 خطورة اكبر. 

،وقد يشكل هذا الفعل أيضا  :1رمة باستعمال منظومة للمعالجة اآللية للمعطياتارتكاب األفعال املج  -

مكرر ق ع ج ،  394جريمة من الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات املعاقب عليها بنص املادة 

على  كمن يقوم بنشر مواضيع او أجوبة في منظومة معلوماتية أو الدخول إليها بغير وجه حق واالطالع

املواضيع ، وبالتالي تخضع الجريمة ألحكام التعدد املعنوي الذي يقتض ي تطبيق عقوبة الجريمة ذات 

 .1الوصف األشد

وذلك مثل الهواتف الذكية وما تحتويه من تطبيقات ارتكاب الفعل باستعمال وسائل ا تصال عن معد:  -

 عة املواضيع أو األجوبة وتداولها .   ،ولعل تشديد املشرع على هذا الفعل لسهولة ارتكابه وسرعة إشا

ق ع ج ،فقد تصل عقوبة املساس بنزاهة االمتحانات أو  9مكرر  253حسب نص املادة عقوبة السجن املؤقت :  -3

املسابقات إلى السجن املؤقت الذي يتراوح مابين سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وذلك إذا ترتب على فعل 

املترشح والحلول محله في االمتحان ،اإللغاء الكلي أو الجزئي لالمتحان أو النشر و التسريب او انتحال صفة 

 املسابقة.

دج إذا تعلق األمر بأفعال املساس بنزاهة االمتحانات أو 300000دج إلى 100000وتتراوح مابين الغرامة املالية :  -ب

أو املادة  7مكرر  253املسابقات دون أن يصحبها ظرف من الظروف املشددة املنصوص عليها في املادة 

 ق ع ج. 8مكرر 253

فقد تتراوح الغرامة املالية املقررة مابين  7مكرر  253ففي حالة توافر ظرف من الظروف املنصوص عليها في املادة 

فقد تتراوح  8مكرر  253دج ، في حين إذا توافر الظرف املنصوص عليه في املادة 1000000دج إلى 500000

 دج . 1500000دج إلى 700000الغرامة املالية مابين 
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ومما تجدر اإلشارة إليه أن الغرامة املالية في جميع األحوال يتعين على القاض ي النطق بها مع عقوبة الحبس أو 

 السجن. 

العقوبة التكميلية هي تلك التي ال يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية فيما عدا العقوبات التكميلية :  -ت

 وتتمثل فيما يلي : 1القانون صراحة . وهي إما إجبارية او اختياريةالحاالت التي ينص عليها 

:وقد تكون إجبارية للقاض ي إذا تعلق األمر  1الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية واملدنية والعائلية -1

للقاض ي  . كما قد تكون هذه العقوبة اختيارية1بفعل املساس بنزاهة االمتحانات أو املسابقات الذي يشكل جناية

 1اذا تعلق األمر باألفعال التي تشكل جنح.

أي مصادرة األجهزة والبرامج والوسائل املستخدمة في ارتكاب الجرائم. وهي عقوبة تكميلية إجبارية  املصادرة : -2

 ق ع ج. 11مكرر  253مهما كان وصف الجريمة جناية او جنحة .

اب اإللكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة ، أو جعل ويتمثل في إغالق املوقع االلكتروني أو الحس اإلغالق : -3

الدخول إليه غير ممكنا.كما يشمل اإلغالق أيضا محل أو مكان االستغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم 

ق ع ج يتعين على القاض ي الحكم بها مهما كان وصف الجريمة  11مكرر  253مالكه. و حسب نص املادة 

 املرتكبة.

 دى فاعلية عقوبة الجرائم املاسة بنزاهة ا متحانات واملسابقات.ثانيا :م

عند استقرائنا للعقوبات التي تبناها املشرع الجزائري ملواجهة ظاهرة املساس بنزاهة االمتحانات واملسابقات من خالل 

سالبة للحرية وعلى  نشر وتسريب املواضيع و أجوبتها ،يتبن لنا أن املشرع قد شدد في العقوبة بحيث نص على عقوبات

الغرامة ثم تدرج في هذه العقوبات بحسب خطورة الفعل والفاعلين ومدى توافر الظروف املشددة من عدمها، ثم ألزم 

القاض ي بالنطق بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة املالية معا ،ولم يجعل له الخيار في النطق بإحداهما مثلما هو الحال 

ما نالحظ أن املشرع قد عاقب على مجرد محاولة املساس بنزاهة االمتحانات واملسابقات مع بعض الجنح األخرى ،ك

 بعقوبة الجريمة التامة . 

غير أن الحكم على مدى نجاعة وفاعلية هذه العقوبات في ردع كل من يمس نزاهة االمتحانات ومصداقيتها بتسريب ونشر 

باعتبار حداثة تجريم الظاهرة ،وباعتبار النطاق الضيق الذي تطبق مواضيع و أجوبة االمتحانات فقد يكون سابق ألوانه 

فيه هذه العقوبات .غير أن مجرد تجريم الظاهرة و التنصيص على عقوبة الحبس والسجن يعتبر في حد ذاته عامال رادعا 
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ة املخاطبين به بحيث باعتبار ان التجريم يباشر في الفترة السابقة على مخالفة النص التجريمي أثرا تهديديا على نفسي

 1يشكل باعثا مانعا من إتيان السلوك املجرم.

 الخاتمة :

املعدل واملتمم  06-20من خالل قراءة النصوص املجرمة للمساس بنزاهة االمتحانات واملسابقات التي جاء بها القانون 

 لقانون العقوبات الجزائري نستنتج ما يلي :

 زاهة االمتحانات واملسابقات ،ويكمن ذلك من خالل: تضييق املشرع في نطاق تجريم املساس بن

 اقتصاره على تجريم ظاهرة تسريب املواضيع واألجوبة دون تجريم ظاهرة الغش داخل فضاء االمتحان . -

 اقتصاره على تجريم تسريب املواضيع دون تجريمه لتسريب أو نشر األسئلة.  -

النهائية لألطوار الثالث االبتدائي ، املتوسط  اقتصاره على تجريم تسريب مواضيع أو أجوبة االمتحانات -

والثانوي وعلى مسابقات التعليم العالي ، أو التعليم والتكوين املهنيين ، واملسابقات املهنية الوطنية ،دون 

 تجريم املساس بنزاهة االمتحانات الفصلية لألطوار الثالث واالمتحانات الخاصة بالتعليم العالي. 

 نشر وتسريب املواضيع أو األجوبة دون تجريم عملية تداولها. اقتصاره على تجريم  -

 اقتصاره على تجريم من يحل محل املترشح دون تجريم املترشح .  -

 إغفال املشرع تجريم املتاجرة باملواضيع واألجوبة ولهذا حبذا لو يجعل املتاجرة ظرف مشدد للعقوبة. -

نات واملسابقات ومصداقية الشهادات ، وحفاظا على مبدأ تكافؤ وبناء علي ذلك و من اجل حماية أكثر لنزاهة االمتحا

 الفرص بين الطلبة و املترشحين ،وتعزيزا ملناهج التقويم والتقييم وترقية لجودة التعليم في مختلف األطوار،

حبذا لو يوسع املشرع من نطاق تجريم املساس بنزاهة ومصداقية االمتحانات ليشمل كافة أشكال   -

داع في االمتحانات واملسابقات ،مثل تبادل املعلومات كتابيا او شفويا بين املترشحين داخل التحايل والخ

فضاء االمتحانات ، حيازة او استعمال وسائل الكترونية او آالت غير مرخص بها قانونا ، املساهمة من 

متحان او خارجه ، طرف غير املترشح في اإلجابة عن أسئلة االمتحان او املسابقة سواء من داخل مركز اال 
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التغاض ي على عملية الغش من طرف حارس االمتحان أو املسابقة ،ويشمل أيضا كافة االمتحانات سواء 

 كانت نهائية أو فصلية تعلقت باألطوار الثالث من مراحل التعليم أو الطور العالي و كذا جميع املسابقات . 

أسيس لثقافة العلم و املعرفة وسط التنشئة منذ ضرورة عدم التركيز على التجريم لوحدة بل البد من الت -

 الصغر ، و التأسيس لنظام قيمي وأخالقي وتربوي يقدس فيه العلم واملعلم و األستاذ.

تحسيس األطر وجميع املتدخلين أو املشاركين في العملية التقويمية، بضرورة مراعاة االلتزامات التي  -

 تفرضها األنظمة وأخالقيات املهنة .   

ة تكاثف جميع الجهود وتضافرها ،وتفعيل دور األسرة و اإلعالم  ملواجهة ظاهرة املساس بنزاهة ضرور  -

االمتحانات ومصداقيتها من خالل التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة على مناهج التقويم وروح اإلبداع 

 واملنافسة ،وعلى التنمية والنهضة العلمية.  
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 ISO26000  الدولي املعيار  الجزائرية للجامعة جودة رهان : ا جتماعية يةلملسؤو ا

 لعور  بدرة 

 مسكرة خيضر  محمد جامعة السياسية العلوم و  الحقوق  كلية

 

 امللخص:

ولقد كان لهذا التطور أثر واضح على التعليم العالي، السيما .بلغ التقدم التكنولوجي درجة كبيرة من التطور مما ساهم في تسريع وتيرة العوملة

، وتعزيز القدرة التنافسية والتسلح بثقافة اإلبداع والتطوير، واألداء في الدول النامية في ظل حاجتها املاسة إلى تطوير مؤسسات التعليم

مة الجماعي . إذ  أنالتميز أصبح حجر الزاوية في كل الجامعات، و السعي نحو ضمان الجودة اكتسب طابعا ملحا في اآلونة األخيرة، في ظل حوك

الجيد و االستمرار في بيئة األعمال التنافسية  و كذا تحقيق مخرجات املؤسسات باعتبارها معيارا دوليا يضمن ملؤسسات التعليم التمركز 

علمية و أكاديمية متميزة قادرة على تحقيق القيم املضافة داخل املجتمع . تكرس الجودة على دعائم تشكل املسؤولية االجتماعية إحدى 

ني ثقافة البيئة املستدامة في املؤسسات الجامعية و هو ما عالجناه مقوماتها. انطالقا من ترسيخ قيم املواطنة و أخلقة الحياة الجامعية ، و تب

سسة مؤ  في لضمان الجودة الداخلية الجديد ضمن املرجع الوطني ISO26000من خالل مكانة املعيار الدولي للمسؤولية االجتماعية 

 الجامعية .

 

Abstract: 

Technological progress has reached a high degree of development, which has contributed to the acceleration of 

globalization, this development had a clear impact on higher education, particularly in developing countries, given their 

urgent need to develop educational institutions, enhance competitiveness and be armed with a culture of creativity and 

development and sexual performance. Excellence has become the cornerstone of all universities, and the pursuit of quality 

assurance has recently become a matter of urgency, with corporate governance as an international standard that ensures 

that educational institutions are well placed and continue in a competitive business environment as well as outstanding 

scientific and academic output capable of achieving added values within the community 

. Quality is based on one of the pillars of social responsibility. Based on the consolidation of the values of citizenship, the 

creation of university life and the adoption of a culture of sustainable environment in university institutions, which we have 

addressed through The position of the International Social Responsibility Standard ISO26000 within the new national 

reference for internal quality assurance in Algerian higher education institutions.. 
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 مقدمة:

وفلسفة نظم الحكم الجديدة )حوكمة في إطار التطور الحاصل في بيئة األعمال على املستويين املحلي والدولي،  

املؤسسات( والظواهر العاملية الجديدة من خصخصة وعوملة وتطور تكنولوجي، تطلب الوضع أن تتبنى املؤسسة على 

اختالف أنواعها أدوارا اجتماعية تحاول من خاللها تعزيز مشروعية وجودها وتطوير أدائها وتحسين سمعتها. وإذا كان 

رات هذه املؤسسة مطالبة بإيجاد اآلليات املناسبة لدمج هذه األدوار االجتماعية مع اإلشكاالت األمر كذلك فان إدا

انتشر أخيرا بين منظمات األعمال مصطلح جديد يطلق  قد و  الفعلية والواقعية التي يواجهها املجتمع بفئاته املختلفة .

وهو مصطلح حديث يعكس  ،Corporate Social Responsibility(CSR)املسؤولية ا جتماعية للمنظمات عليه 

 اجتماعية لها أثر واضح في املجتمع، وتسهم في معالجة إحدى املشكالت الرئيسية فيه ولها صفة االستمرارية
ً
 أعماال

وما يالحظ أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ليست لها قوة إلزام قانونية فهي أدبية ومعنوية تبادر بها 

ارا، فالدولة ال تتدخل لتنظيم هذه املسؤولية عن طريق النصوص القانونية التي يمكن االعتماد عليها الهيئات طوعا واختي

للمتابعة واملساءلة كلما أخلت بمسؤولياتها االجتماعية. و الجامعة الجزائرية على غرار املؤسسات الفاعلة في الدولة لم 

ة بين نظيراتها ، و هو ما انعكس من خالل الحركية التشريعية و تتأخر عن مواكبة متطلبات الحوكمة و التطلع إلى الرياد

التنظيمية التي تكرسها الهيئات املركزية للتعليم العالي في الجزائر و التي يتقدمها إعمال الجودة و الحرص على تبني 

تماعية في سياق متطلبات معاييرها الدولية . و للوقوف على متطلبات هذه األخيرة ارتأينا معالجة موضوع املسؤولية االج

 .  ISO26000املعيار الدولي 

 : اإلطار املنهجي للورقة البحثية 

 من أهداف البحث التي نسعى إلى تحقيقها:أهداف البحث: 

  ،لضمان الجودة  الجديد املرجع الوطنيتوضيح ماهية كل من املسؤولية االجتماعية ، املواطنة املؤسسات

 .  ISO26000املعيار الدولي للمسؤولية االجتماعية الجزائرية . اليمؤسساتالتعليم الع في الداخلية

  لضمان الجودة  الجديد املرجع الوطنيأهمية االلتزام باملسؤولية االجتماعية من خالل

 .الجزائرية مؤسساتالتعليم العالي في الداخلية

  الجزائرية باعتباره  لتعليم العاليمؤسساتا في لضمان الجودة الداخلية الجديد املرجع الوطنيالوقوف على ركائز

 .أداة للجودة 

  املعيار الدولي للمسؤولية االجتماعية إيجاد العالقة بينISO26000لضمان الجودة  الجديد املرجع الوطني و

 .الجزائرية باعتباره أداة للجودة مؤسساتالتعليم العالي في الداخلية

 أهمية البحث: 

لى مقومات الجودة في التعليم العالي من خالل مؤشرات دولية  ال يمكن تكمن أهمية البحث في كونه يتطرق إ

للمؤسسة الجامعية االستغناء عنها كونها تتعلق بواجب املؤسسة اتجاه املجتمع الذي تتواجد فيه، خاصة في ظل مسايرة 

 م .متطلبات التنافسية التي تعرفها املؤسسات ، و حتمية التميز الذي تسعى إليه الجامعات اليو 

 إشكالية البحث: 
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الجزائرية  التعليم العالي. مؤسسات في لضمان الجودة الداخلية الجديد املرجع الوطنيما مدى مسايرة و فعالية مبادئ 

 ؟ISO26000ملتطلبات املسؤولية االجتماعية وفقا للمعيار الدولي 
 المحو  األول : اإلطا  المفاهيمي ل مسؤولية االعيما ية في ظ   يط بات 

 بعد أن صدر امليثاق العاملي من األمم املتحدة عام 
ً
 دوليا

ً
،  2000اكتسب مفهوم املسؤولية املجتمعية بعدا

وهي مجموعة من السياسات املعنية بوضع معايير وضوابط لألعمال في إطار مبادئ عاملية ونبض حاجات املجتمع 

ات القطاع الخاص والعام لتؤدي دورها في خدمة الوطن واملسؤولية املجتمعية كرسالة مبكرة وترسيخها في مؤسس

 يقع على 
ً
واملساهمة في مسيرته التنموية وهي نظرية أخالقية تركز على أن أي كيان سواء كان مؤسسة منظمة أو فردا

ياجات عاتقه العمل ملصلحة املجتمع ككل وبالتالي فهي أمر يجب على كل فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بين احت

 .وتطلعات أفراد املجتمع واالقتصاد

و املسؤولية املجتمعية من املفاهيم الحديثة في مجتمعاتنا العربية مصطلحا وتنظيما ، وظهر بشكل مبكر في 

 من دعائم الحياة املجتمعية الهامة ووسيلة من وسائل تقدم 
ً
الدول الغربية نتيجة الحتياج املجتمع املدني لها ، ألنها واحدة

جتمعات ، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمله املسئولية تجاه نفسه وتجاه اآلخرين واالهتمام بقضايا امل

املجتمع الذي تعيش فيه وتعمل ضمنه وان لم تكن القضايا لها عالقة مباشرة بمجال عملها بل لتمكين الحلول للتنمية 

من ثوابت أخالقية عالية وممارسات عمل مسئولة في كافة املستدامة واالهتمام بنمط العمل حيث تنطلق املؤسسة 

عملياتها وتعامالتها مع وهذا يشمل ممارسة ملسؤوليتها داخليا بدءا من نظامها إلدارة قوتها العاملة ، عمليات اإلنتاج 

ني دور مسئول واملبيعات وعالقات العمالء، االتصال واإلعالن، الحوكمة والشفافية إلى مدى مساهمتها في املجتمع بتب

مساند يقدم حلول اجتماعية أو بيئية للمجتمع الذي تعمل به للوصول للمفهوم االستراتيجي للمسؤولية املجتمعية الذي 

 .يسعي إلى إيجاد قيم مشتركة عند تصميم وتنفيذ البرامج وتحقيق الفوائد الخاصة واملجتمعية

  ا جتماعية املسؤولية تعريف أو  

ة تعبر عن مسئولية أي مؤسسة عن تأثير قراراتها و أنشطتها على املجتمع و البيئة من املسئولية املجتمعي

خالل سلوك أخالقي يمتاز بالشفافية ويتسم التوافق مع التنمية املستدامة ورفاهية املجتمع ويضع في االعتبار توقعات 

قاتها ووضع االعتبار لالختالف والتنوع املجتمعي األطراف املعنية مع القوانين املطبقة و املعايير الدولية للسلوك خالل عال

املسؤولية املجتمعية للمؤسسة هي . والبيئي والقانوني والهيكلي باإلضافة إلي االختالفات الخاصة بالظروف االقتصادية

 . Corporate Social Responsibility ترجمة املصطلح اإلنجليزي 

تماعية تختلفباختالفوجهاتالنظرفيتحديدشكلهذهاملسؤولية هناكالعديدمنالتعاريف الخاصة باملسؤوليةاالج

 :نذكرها كما يلي

أي أنها ما يجب "   التزاماملنشأةتجاهاملجتمعالذيتعملفيه"املسؤوليةاالجتماعيةبأنها Druckerتعريف  (1

على املؤسسة القيام به من أجل حل ومعالجة املشاكل االجتماعية . 

 حقةوفتحالبابواسًعالدراسةهذااملوضوعباتجاهاتمختلفة  .شكلهذاالتعريفحجرالزاويةللدراساتالال 

"  املسؤولية االجتماعيةهيمجلساألعما لدوليللتنميةاملستدامة : تعريف  (2

ا لتزاماملستمرللمؤسساتبالتصرفعلىنحوأخالقيوباملساهمةفي 
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املسؤولية االجتماعية كما أن "التنميةا قتصاديةوتحسيننوعيةالحياةللعاملينوأسرهمواملجتمعاملحليواملجتمعككل

يعمل على معالجة  خارجييسهم في تطوير العاملين وتحسين نوعية العمل واآلخر  داخليتمتد إلى اتجاهين أحدهما 

املشكالت التي يعاني منها املجتمع ويساهم في خلق قيم وأنماط اجتماعية ايجابية في 

يقترحبعضالباحثينواملتخصصينتحويلمصطلحاملسؤولية املجتمع

مناإللزام،بينما اال 
ً
جتماعيةإلىمصطلحاالستجابةاالجتماعية،حيثيتضمناملصطلحاألولنوعا

 يتضمنالثانيوجوددافعأوحافزلتحمالملسؤوليةاالجتماعية

تعرفمنظمةاألمماملتحدة املسؤوليةاالجتماعية منظمةاألمماملتحدة: تعريف  (3

عاملفهومباستخدامعبارة نهللمؤسسات،علىأ ،وفق "واطنةالعامليةتحلياملؤسساتبروحامل" اتوّسِ

فيممارساتودعمالسياساتالعامةاملالئمةفيمجاالتحقوقاإلنسان،وحمايةالبيئة
ً
بحسب تعريف ف.املبادئاملتفقعليهاعامليا

األمم املتحدة يتعين الحفاظ على حقوق اإلنسان والعاملين بالشركة، واملجتمع املحيط ، والحفاظ على البيئة وتحقيق 

 .الربحية للمنشأة

هي طريقة عمل : ترى أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ملؤسسة العاملية للمعايرةتعريف ا (4

املؤسسة التي من خاللها تدمج ا هتمامات والقضايا ا جتماعية والبيئية وا قتصادية في صنع القرارات والتقيد 

 SA00013للمسائلة ا جتماعية  واملعايير العاملية 14000بإعداد التقارير حسب املواصفات إلي تتعلق بالبيئة إيزو 

 والدليل ا سترشادي لكتابة التقارير املستدامة

تأسيسا على ما سبق يتبين لنا أن التعريفات تكرس أن املسؤولية املجتمعية عبارة عن ثقافة االلتزام 

اإلدارة العليا إتجاه باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االستراتيجي للمؤسسة، وتوفير الدعم واملساندة التامة من قبل 

 التنمية املستدامة بإبعادها الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية

فاملسئولية االجتماعية: "الشعور بااللتزام من جانب املؤسسات نحو وضع معايير اجتماعية محددة أثناء 

ية، فإنه يتعين التسليم باتخاذ ما هو في عملية صنع القرار االستراتيجي، وعند قيامها بتقييم القرارات من الوجهة األخالق

 1صالح رفاهية املجتمع ككل".

التزام أصحاب النشاطات التجارية باملساهمة على أنها  تعريف البنك الدولي املسؤولية املجتمعية (5

في التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم ومجتمعهم املحلي لتحسين مستوى معيشة الناس 

 2.وب ي دم التجارة وي دم التنمية في آن واحدبأسل

ا لتزام املستمر من “بأنها:  تعريف مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامةاملسؤولية املجتمعية (6

قبل منظمات األعمال بالتصرف أخالقيا واملساهمة في تحقيق التنمية ا قتصادية والعمل على تحسين نوعية 

 .”املة وعائالتهم، إضافة إلى املجتمع املحلي واملجتمع ككلالظروف املعيشية للقوى الع

عرف املسؤولية املجتماعية بأنها األفعال  (ISO) تعريف إعالن املؤسسة الدولية للتوحيد القياس ي (7

من خالل سلوك أخالقي و شفاف و الذي التي تقوم بها املؤسسة، لتحمل مسؤولية آثار أنشطتها، على املجتمع والبيئة 

 يكون:

 .مرتبط مع التنمية املستدامة و التواجد الجيد باملجتمع 

 .يأخذ بالحسبان ما ينتظره أصحاب املصالح 

 .مطابق للقوانين القابلة للتطبيق و للمعايير الدولية و السلوكية 

املبادرات الطوعية ، فتعّرف املسؤولية املجتمعية للمؤسسات بأنها تعريف مؤسسة العمل الدولية (8

 على ما عليها من التزامات قانونية. وهي طريقة تستطيع أن تنظر بها أي مؤسسة في التي تقوم بها ا
ً
ملؤسسات ، عالوة
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تأثيرها على جميع أصحاب املصلحة املعنيين، وتعد املسؤولية املجتمعية للمؤسسات تكملة للوائح الحكومية ، أو 

 عنهم
ً
 . االسياسة املجتمعية وليست بديال

سؤولية االجتماعية بالرغم من وصفه بشموليته من حيث املفهوم إال أن ارتباطه ويري البعض أن مصطلح امل

باالجتماعية يضيق من حدوده ويتبادر إلي األذهان انه مرتبط بجوانب خيرية وغير ملزم , حيث أطلقوا عليه مسؤولية 

حافز أمام رأس املال لتحمل  املؤسسات , بل مض ي البعض الي تسميتها باالستجابة االجتماعية ، ويتضمن وجود دافع أو

املسؤولية االجتماعية , ومنها مواطنة املؤسسات واملؤسسات األخالقية والحكومة الجيدة للمؤسسات ، ولكننا نقول أن 

املسؤولية االجتماعية تنطوي علي مصالح متبادلة تحكمها ضوابط أخالقية وقانونية واقتصادية بين املؤسسات وعامليها 

الذي تعمل فيه تهدف في النهاية تحقيق التنمية املستدامة التي تضمن للمؤسسات تعظيم أرباحها  وأسرهم واملجتمع

وعوائدها االقتصادية وتمكن املجتمع من التمتع بحياة كريمة وبيئة نظيفة  ، ويعد مفهوم املساءلة مكونا رئيسيا من 

مسؤولية االجتماعية للمؤسسات أداة تسعي عن طريقها املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ، كما تعتبر التقارير الدورية لل

لطمأنة أصحاب املصلحة بأنها تعني باستمرار بما يشغلهم علي نحو استباقي وإبداعي عبر كل ماتقوم به من عمليات ، 

 3وتتضمن تلك التقارير السياسات وإجراءات القياس واملؤشرات واألهداف في املجاالت الرئيسية.

تتمحور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على التزام هذه القانونية  للمسؤولية ا جتماعية: ثانيا : املكانة 

األخيرة بالعمل من أجل تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية، خاصة وأنها كثيرا ما تلحق بالبيئة أضرارا معتبرة مع 

البحار هي  أمثلة عن مخلفات الصناعة وتطور العصر  استنزاف الثروات عند أدائها ألعمالها )فثقب طبقة األزون، وتلوث

الحديث(، واملسؤولية االجتماعية تفتقر إلى تعريف محدد وقاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية 

 فهذه املسؤولية ال تزال أدبية في جوهرها ومعنوية، أي أنها تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية

 االختيارية.

لهذا فإن مصطلح )املسؤولية االجتماعية للمؤسسات(غير مناسب من الناحية القانونية ألن املسؤولية تعني 

أنه يجب على املؤسسات حتما ولزاما القيام بأعباء االجتماعية لصالح املجتمع أو الفئات املستهدفة وإذا لم تقم بذلك 

ة واملدنية واإلدارية في حين أن الواجب امللقى على عاتق املؤسسات في هذا فإن املؤسسات تكون عرضة للمسآلة الجنائي

 الشأن واجب أخالقي طوعي وليس قانوني ملزم.

لهذا تم اقتراح استبدال مصطلح املسؤولية بمصطلح املشاركة بحيث نقول )املشاركة االجتماعية 

 للمؤسسات( وليس ) املسؤولية االجتماعية للمؤسسات(  . 

املسؤولية االجتماعية على أنها مبادرة تقوم بها املؤسسات بصفة طوعية يعني أن التكييف القانوني فتكييف 

للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات سيكون على أساس واجب أخالقي وليس قانوني، ومع هذا فإن هناك بعض مظاهر 

ار التي تحدثها املؤسسات باملستهلكين أو البيئة وصور املسؤولية االجتماعية تعد واجبا قانونيا ملزما مثل دفع ورفع األضر 

 .  4وكذا تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات واملعايير واملقاييس واملواصفات ذات الصلة بأعمال املؤسسات 

تناول الكتابوالباحثون أبعاداملسؤوليةاالجتماعية  ثالثا: أمعاد املسئولية ا جتماعية:

 5( أربعةأبعادتمثلتفي ما يلي:Pride & Ferrellمسمياتمتباينة؛فقدحددكل من)منوجهاتنظرمختلفة،ووضعوالها
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أيأنتكوناملؤسسةصالحةوتعملعلىاإلسهامفيتنميةوتطوير املجتمع  :املسؤوليةاإلنسانية (أ

 وتحسيننوعيةالحياة؛

بمعنىأنتكوناملؤسسةمبنيةعلىأسسأخالقية،وأنتلتزمباألعمال املسؤوليةاألخالقية: (ب

 نإيذاءاآلخرين؛الصحيحة،وأنتمتنعع

أي التزاماملؤسسةبإطاعةالقوانين، واكتساب ثقةاآلخرينمن  :املسؤوليةالقانونية (ت

 خالاللتزامهابتنفيذاألعمااللشرعيةوعدمالقيامباألعماالملخلةبالقانون؛

 .بأنتكوناملؤسسةنافعةومجديةاقتصاديا،وأنتحاولجاهدةتوفير األمانلآلخرين :املسؤوليةا قتصادية

جتماعية الشاملة = املسؤولية ا قتصادية+ املسؤولية القانونية+ املسؤولية األخالقية + املسؤولية ا  

 املسؤولية الخيرية

 Carrollهرم املسؤولية ا جتماعية لِـّ 

 

Source: Carroll Archie, The Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward The Moral 

Management of Organizational Stakeholders, Business- Horizons, July. August,1991,p 405. 

 

 رامعا: امليثاق العاملي للمسؤولية ا جتماعية :

اقترح األمين العام لألمم املتحدة السيد كوفي عنان ألول مرة االتفاق العاملي في خطابه أمام املنتدى        

إطالق املرحلة التنفيذية لالتفاق العاملي في مقر األمم املتحدة في  ، وقد تم1999االقتصادي العاملي الذي عقد في عام 

التي تجمع  -االتفاق العاملي -. وطالب األمين العام قادة األعمال باالنضمام إلى املبادرة الدولية2000نيويورك في عام 

اليصرف  (: االنساني)البعد الخيري 
 د في كمواطن صالح يسهم في تعئيئ الموا
المجيمع و تحسين نو ية الحياة

 راعاة المنظمة ل جانب :البعد األخالقي
األخالاي في ارا اتها  ما يؤدي  إلى أن 

تعم  ب ك  صحيح وحق وعادل
إطاعة القانون والذي :القانونيالبعد

مع يعكس   ا هو صحيح أوخطأ في المجي
.و هو  ا يمث  اواع  العم  األساسية

  و تحقيق المنظمة عا : االقتصاديالبعد
ط بات هذا يمث  ااع ة أساسية ل وفاء بالمي

.األخرى 
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في مجاالت حقوق اإلنسان  املؤسسات بهيئات األمم املتحدة ومنظمات العمل واملجتمع املدني لدعم املبادئ العشرة

والعمل والبيئة.  وشارك مئات املؤسسات من مختلف مناطق العالم ومنظمات العمل الدولية واملجتمع املدني في االتفاق 

 العاملي، الذي يعتبر مبادرة طوعية مباشرة من األمين العام لتعزيز مواطنة املؤسسات من خالل تحقيق هدفين:

 دئه جزءا من إستراتيجية القطاع العام وعملياته؛جعل االتفاق العاملي ومبا 

  تيسير التعاون فيما بين أصحاب املصالح الرئيسيين وتعزيز الشراكات دعما ألهداف األمم

 املتحدة.

تتمتع املبادئ العشرة التي يقوم عليها في مجاالت حقوق   املبادئ العشرةلإلتفاق العاملي: (أ

 في اآلراء إذ أنها نابعة من:اإلنسان والعمل والبيئة بإجماع عاملي 

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ 

 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ 

 .إعالن ريو الخاص بالبيئة والتنمية 

االتفاق العاملي ليس أداة تنظيمية فهو ال ينظم أو يفرض أو يقيس سلوكيات أو أعمال املؤسسات، بل أنه 

تند إلى املسائلة العامة والشفافية واملصلحة الذاتية املتنورة للمؤسسات ومنظمات العمل للشروع في إجراءات هامة يس

 :6وتبادلها سعيا إلى تحقيق املبادئ العشرة التي يقوم عليها االتفاق العاملي هي

 طاق يتعين على شركات األعمال دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا ضمن ن

 تأثيرها؛

  ضمان عدم ضلوع املؤسسات في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان؛ 

  يتعين على شركات األعمال الحفاظ على حرية اختيار العالقات واالعتراف الفعلي بحق إبرام

 الصفقات الجماعية؛

 القضاء على كافة أشكال العمل الجبري؛ 

 اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال؛ 

 الوظائف واملهن؛ القضاء على التمييز في 

 يتعين على شركات األعمال دعم نهج وقائي يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئة؛ 

 االضطالع بمبادرات لتشجيع املزيد من املسؤولية تجاه البيئة؛ 

 التشجيع على تطوير و تعميم تقنيات صديقة للبيئة؛ 

 في ذلك االبتزاز والرشوةيجب أن تعمل مؤسسة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله بما 

 ISO26000خامسا: املعيار الدولي للمسؤولية ا جتماعية 

 (ISO)  بدأنشاطاملؤسسةالدوليةللتقييس:  ISO26000املعيار الدولي للمسؤولية ا جتماعية نشأة  (أ

هيئة مواصفاتقوميةمنمختلفإنحاءالعالم، وتقوممنظمةاأليزو  157 ويشاركفيعضويتها 1947 عام

واصفاتالقياسيةاالختياريةممايضيفقيمةملختلفأنواعاألعمااللتجارية واملواصفاتالتييتطلبهاالسوقمنخالل بإعدادامل

 .الخبراءالقادمينمنالقطاعاتالصناعيةوالفنيةوالتجاريةالتيطلبتهذهاملواصفاتالقياسية

إجماعادولياحول  )املواصفاتالقياسيةالدولية( وتمثالملواصفاتالتيتمنشرهاتحتاسم
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تتمثلظروفعمالأليزوبشأناملسئولية االجتماعيةفياإلدراكالعامبأنهذه و .موجودفيالتكنولوجيااملعنيةأحدثماهو 

عند  1992 وقدتمالتعبيرعن هذااإلدراكفيكالمنعامي .املسئوليةاالجتماعيةهيأمرجوهريفي بقاءواستمرارأيةمنشأة

امليةالخاصةبالتنميةاملستدامة عندانعقادالقمة الع 2002 انعقادقمةاألرضالخاصةبالبيئةفيريوديجانيرو و

 .7فيجنوبأفريقيا

طلبمجلسإدارة األيزومنلجنةالكوبولكوأنتبحثفيمدى  2001 فيأفريلمنعام

قياماأليزوبإعدادمواصفاتقياسيةدولية في املجااللذيتماإلشارةإليهفيمابعد باملسئوليةاالجتماعيةاملشتركة،وقد قررت 

،خلصت  2002 أن تمضيقدما. وفي جوان  2001 اللجنةفيماي

اللجنةإلىأناأليزومنمنظوراملستهلكقادرةعلىإعداداملواصفاتالقياسية الدوليةالخاصةباملسئوليةاالجتماعية،لذا 

فقدقدمتاللجنةتوصيةملجلسإدارة األيزولتفعيلقيامهابإنشاءمجموعة استشاريةتتألفمنكالألطرافاملعنية 

 .8الرئيسيةلتقومباملزيدمنالبحثفي هذااملوضوع

،قامتمنظمةاأليزو بتكوين مجموعةاستشاريةإستراتيجية لتختصباملسئوليةاالجتماعية  2003 مفيبدايةعا

بهدفاملساعدةفيتقريرماإذاكانت مشاركةاأليزوفيمجاالملسئولية االجتماعيةقدتضيفأيةقيمة 

امناهتمامات للمبادراتوالبرامجالقائمةبالفعل، وقد اشتملتاملجموعةعلىممثلينمنكألنحاء العاملممنيمثلونقطاعاعريض

األطرافاملعنية،التيتشتملعلىاملؤسسة التجاريةوالحكوميةوالبيئيةوالعمال واملستهلكينإلىجانباملؤسسةغير 

الحكومية.وبعدأكثرمنثمانيةعشرشهرا مناملناقشاتاملكثفةوالتطوير،أعدت املجموعةتقريراشامال يتضمنإطاللةعامة 

ة وعلىبعضالقضايا املحددةالتييجبعلىاأليزوأنتضعهافي االعتبار، علىاملبادراتالعامليةالخاصةباملسئولية االجتماعي

وخلصتاملجموعةاالستشارية إلىأنمنظمةاأليزو يجبأنتمضيقدمافيعملهابشأن املسئوليةاالجتماعية،بشرطااللتزام 

وكانتأعماالملجموعةاالستشاريةاإلستراتيجية هياملحورالرئيسيفيإحدىمؤتمرات  .بمجموعةمنالتوصياتالهامة

عضوافياأليزو  37 صوت 2005 وفي جانفي .يزوالدوليةالتيتمعقدهاحوالملسئوليةاأل 

علىاقتراحإلعدادمواصفةقياسيةجديدة حول املسئوليةاالجتماعية الذي يعدالوثيقة األساسيةلتقدمالخطوطاإلرشادية 

لعن دولة،وقدأعربتهذهالدو  32 وقدحصلهذااالقتراحعلىأغلبيةكافية ضمت .الرئيسيةإلعداداملواصفة

استعدادهاللمشاركةفيإعدادمواصفة قياسيةخاصةباملسئوليةاالجتماعية.وقد تم إعداد خطة عمل سارت عليها 

 9املؤسسة لذلك:

 ؛2006مسودة عمل أولي تم االنتهاء منها في مارس عام  -

 ؛2007ديسمبر -في نوفمبر ISO26000مسودة املواصفة القياسية الدولية  -

 ؛2008ة الدولية في سبتمبر مسودة نهائية للمواصفة القياسي -

 .2008إصدار املواصفة القياسية الدولية في ديسمبر  -

بلدا من جميع قطاعات 80خبيرمن 400سنواتمن العمل ألصحاب املصلحة مععمل أكثر من 6وعقب   

عمل مذكرة تفاهممعمنظمة التم إعداد منظمةاتصال بالشراكةبين البلدان املتقدمة والنامية34 خبيرامن60و املجتمع

في ديسمبر  26000تم التصويتعلىاملسودة النهائية وجهزت األيزو امليثاق العاملي، ومنظمة التعاون والتنمية و الدولية و 

2008.10 
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ويتضح أن توجه األيزو نحو إعداد املواصفة تم بشكل مدروس وبمشاركة دولية مدروسة مما يكسبها أهمية   

 عليها والعمل بمضمونها. وإجماعا دوليا يستوجب على املؤسسة االطالع

مواصفة عاملية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية "  هي: 26000تعريف مواصفة األيزو  (ب

للمسؤولية االجتماعية واملواضيع والقضايا املرتبطة بها، كما أنها تتطرق للوسائل التي تمكن املؤسسة من إدخال مفهوم 

تجيات واآللياتواملمارسات والعمل بها، وبما أن هذه املبادئ والتوجيهات لن املسؤولية االجتماعية ضمن إطار االسترا

تكونمتساوية في االستخدام، فإن املسؤولية تقع على املؤسسات في تحديد ما يهمها منها وتنفيذها بالتساوي والتعاون مع 

ع أو إلبرام أي عقود ألي صفقات كما وهي مواصفة اختيارية وال يعمل بها ألغراضالترخيص واملطابقة أو التشري .شركائها

أنها ال تقصد أن تغير من الوضع القانوني للمؤسسات، ولذلكفإنها ال تكون مستندا قانونيا ألي إجراءات قضائية دفاعا أو 

 11اتهاما على أي مستوىمحلى أو عاملي أو غيرها".

 12وتتضمن املواصفة العناصر اآلتية:

 صفةالقياسيةاإلرشاديةواألسباب التيتدعوإلعدادها؛تعرضمعلوماتعنمحتوى املوا :املقدمة .1

البند األول: املجال: يقومهذاالجزءبتعريفموضوع املواصفةالقياسيةاإلرشاديةومدى  .2

 تغطيتهاوحدودقابليتهاللتطبيق؛

 - إنوجدت -البند الثاني: املراجعالقياسية:يحتوىهذاالجزءعلىقائمةبالوثائق  .3

 قياسيةاإلرشادية؛التييجبقراءتهابمايرتبط باملواصفةال

البند الثالث: املصطلحاتو التعاريف:يحددهذاالجزءاملصطلحات  .4

 املستخدمةفياملواصفةالقياسية اإلرشاديةوالتيتتطلبتعريفا،وسوفيتم تقديمهذهالتعاريففيهذاالجزء؛

البند الرايع: سياقاملسئوليةاالجتماعيةالذي تعملفيهكالملنشآت:  .5

اصر للمسؤوليةاالجتماعية.ويتناوأليضااملواضيعالتيتبرزمنخالل يناقشهذاالجزءالسياقالتاريخي واملع

 طبيعةمفهوماملسئوليةاالجتماعيةكمايتناوالملواضيعذاتالصلةالتي تهماألطرافاملعنية؛

البند الخامس: مبادئاملسئوليةاالجتماعيةذات الصلةباملنشآت:  .6

تنوعة،ويقدمالتوجيه يحددهذاالجزءمجموعةمنمبادئ املسئوليةاالجتماعية املستمدةمن مصادرم

 فيمايختصبهذهاملبادئ،ويتم تناوالملواضيعذاتالصلةالتيتهم األطرافاملعنيةفيهذاالجزء؛

البند السادس: التوجيهبشأناملوضوعاتوالقضايا  .7

الجوهريةاملتعلقةباملسئوليةاالجتماعية:يقدمهذاالجزءالتوجيهبشكل منفصلبشأنمجموعةمناملواضيع 

 شآت.ويتم تناول القضاياذاتالصلةالتيتهماألطراف املعنيةفيهذاالجزء؛والقضاياالجوهريةوربطهاباملن

البند السابع: توجيهاملنشآتبشأنتطبيق املسئوليةاالجتماعية:يقدمهذاالجزءتوجيهاعمليابشأن  .8

تطبيقوإدماجاملسئولية االجتماعيةفياملنشأة،بمايشملعلىسبيالملثال السياساتواملمارساتواملناهجوتحديد 

يماألداءوإعدادالتقارير والتواصل،ويتمتناوالملوضوعات ذاتالصلةالتيتهماألطرافاملعنيةفي املوضوعاتوتقي

 هذاالجزء؛

( Aمالحقإرشادية: تحتوياملواصفةالقياسيةاإلرشادية علىمالحقعند الحاجةإليها، امللحق ) .9

احد أو أكثر من قائمة ملبادرات تطوعية وأدوات متعلقة باملسؤولية االجتماعية التي تعالج جانب و الخاص ب

يقدم اختصارات (B)، وامللحق املواضيع  األساسية أو دمج املسؤولية االجتماعية في جميع أنحاء مؤسسة

 .26000املصطلحات املستعملة في األيزو 
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 .بيانباملراجعاملتصلةباملوضوع .10

، املعترف بها دوليات املبادئ والتوجيها احترام،االمتثال للقانون وترتكز املواصفة على عدد من املبادئ تضم   

 املنهج الحذر، التنمية املستدامة، السلوك األخالقي، الشفافية،املساءلة،االعترافبأصحاب املصلحةواهتماماتهم

 13.التنوعو  احترامحقوقاإلنسان األساسيةو 

 والجدول التالي يوضح املواضيع وقضايا املسئولية االجتماعية التي تضمنتها املواصفة:

 

 

 

 26000(: مواضيع املسئولية ا جتماعية التي تضمنتها مواصفة األيزو 01الجدول رقم )

املواضيع 

 األساسية

 القضايا )تناولها في البند الفرعي(

حوكمة 

 املؤسسات

(6.2) 

 

 

 

 

 حقوق اإلنسان

(6.3) 

 (؛6.3.3العناية الواجبة) -

 (؛6.3.4حقوقاإلنسانوحا ت الخطر) -

 ؛( 6.3.5) تجنبالتواطؤ  -

 (؛6.3.6حالملظالم) -

 (؛6.3.7التمييزوالفئات الضعيفة ) -

 (؛6.3.8الحقوق املدنيةوالسياسية) -

الحقوق ا قتصاديةوا جتماعية  -

 (؛ 6.3.9الثقافي)و 

املبادئوالحقوق األساسيةفي  -

 (؛6.3.10)العمل

 

ممارسات 

 العمل

(6.4) 

 (؛6.4.3التوظيفوعالقاتالعمل) -

 (؛6.4.4ا جتماعية)الحماية شروطالعمل و  -

 (؛6.4.5ماعي)الحوار ا جت -

 (؛ 6.4.6السالمة في العمل )الصحة و  -

التنمية البشريةوالتدريبفي مكان  -

 ؛ (6.4.7العمل)

 -  
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 املحيط

(6.5) 

 (؛6.5.3منعالتلوث ) -

 ؛(6.5.4ا ست دام املستدام للموارد) -

الت فيف من آثار  -

 (؛6.5.5تغيراملناخوالتكيف)

حماية البيئةوالتنوع البيولوجي واستعادة   -

 (6.5.6)طبيعية املواطن ال

 

املمارسات 

 التشغيليةالعادلة

(6.6) 

 (؛6.6.3مكافحةالفساد) -

 ؛(6.6.4املشاركة السياسيةاملسئولية) -

 (؛6.6.5املنافسةالعادلة) -

تعزيزاملسؤولية ا جتماعيةفي سلسلة  -

 (؛6.6.6القيمة )

 (6.6.7احترامحقوق امللكية) -

 

 

 

 قضايااملستهلك

(6.7) 

عادل وال التسويقواإلعالمغير املنحاز  -

 ؛(6.7.3املمارسات التعاقدية)

 (؛6.7.4حمايةصحة املستهلكينوسالمتهم) -

 ؛(6.7.5ا ستهالك املستدام) -

، والشكاوي خدمةاملستهلكات قرار  -

 (؛6.7.6ونزاعات)

أدواتحماية بياناتاملستهلك  -

 (؛6.7.7وخصوصياته)

 (؛6.7.8) الوصولللخدمات األساسية -

 (؛6.7.9التثقيف والتوعية) -

 

 

املجتمع إشراك 

 املحليوالتنمية

(6.8) 

 (؛6.8.3إشراك املجتمع املحلي)-

 ؛(6.8.4التعليموالثقافة)-

 (؛6.8.5خلق فرص العملوتنمية املهارات)-

 (6.8.6تطوير التكنولوجيا والوصول إليها )-

 (؛6.8.7لثروةوخلقالدخل)الوصول لو -

 ؛(6.8.8الصحة)-

 ؛(6.8.9ا ستثمار ا جتماعي)-

  , 14www.iso.org7, on the web site: -,P:6ng  IS026000DiscoveriISOاملصدر:

يمكن للمؤسسات تطبيق األيزو   :آلية ا سترشاد باملواصفة لتبني املؤسسة ملسئوليتها ا جتماعية (ت

(، فإنه عليها  3واالستفادة منها بعد النظر في خصائص املسؤولية االجتماعية وعالقتها مع التنمية املستدامة )البند 

املسؤولية االجتماعية ينبغي للمنظمات احترام وتطبيق هذه وملمارسة  (.4مبادئ املسؤولية االجتماعية )البند استعراض

(. وقبل تحليل املواضيع والقضايا 6حددة في كل مادة أساسية )البند امل املبادئ  جنبا إلى جنب مع املبادئ 
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( ، ينبغي على املؤسسة 6إجراءات وتوقعات )البند  األساسيةللمسؤولية االجتماعية  فضال عن كل من يتصل بها من

ضمن دائرة نفوذها ، النظر في ممارستين أساسيتين   للمسؤولية االجتماعية هما االعتراف بمسؤوليتها االجتماعية 

 املواضيع األساسية والقضايا ذاتوبمجرد أن يتم فهم املبادئ ، و (، 5االنخراط مع أصحاب املصلحة )البند وتحديد و 

الصلة فإنه  يتم تحديد املسؤولية االجتماعية ، وينبغي على املؤسسة أن تسعى إلى إدماج املسؤولية االجتماعية خالل 

وهذا ينطوي على ممارسات مثل جعل املسؤولية االجتماعية جزءا . 7قراراتها وأنشطتها ، وذلك باستخدامتوجيهات البند 

، الجتماعية للمسؤولية، واستراتيجياتها وعملياتها، وبناء الكفاءة الداخلية سياساتها، وثقافتها التنظيميةال يتجزأ من 

مراجعة هذه اإلجراءات بشأن املسؤولية االجتماعية ، وبشكل منتظم  والقيام باالتصاالت الداخلية والخارجية

ممارسات ة وتكامل مزيد من التوجيه بشأن املواضيع الجوهريواملمارسات املتعلقة باملسؤولية االجتماعيةكما أن 

عند و  من مصادر موثوقة )املراجع( وهناك أمثلة ومبادرات تطوعية عرضت في املالحق املسؤولية االجتماعية متاح

 15.هو تعظيممساهمتهافي التنمية املستدامة التنمية منظمةممارسةاملسؤولية االجتماعية، فالهدف األسمىللاالقتراب من 

توفر إطار عمل يمكن للمنظمات استغالله في االضطالع بمسئوليتها االجتماعية ويتبين مما تقدم أن املواصفة   

 في حدود تعيين األطراف أصحاب املصلحة والعمل معهم لتحقيق ذلك.

لضمان الجودة  الجديد ضمن املرجع الوطنيISO26000املعيار الدولي للمسؤولية ا جتماعية املحور الثاني مكانة 

 الجزائرية يم العاليمؤسساتالتعل في الداخلية

تعد املسؤولية نمطا من أنماط التنشئة االجتماعية التي تقوم بها املؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعة 

ذلك الن  مقومات الفرد إنما تتبلور من خاللها. و تكمن أهميتها في كونها تحول الفرد من الضعيف العاجز إلى شخصية 

كما تساعد الفرد على االنتقال من االتكالية املطلقة و االعتماد على اآلخرين و التمركز قادرة على التفاعل مع املحيط . 

. و تقوم املؤسسات االجتماعية بدور مهم في التنشئة  16حول الذات إلى االستقاللية و االيجابية و االعتماد على النفس

قادات ، و ال يتحقق ذلك إال في مناخ ايجابي يسمح االجتماعية فالجامعة تزود الطلبة بجزء من املفاهيم و القيم و املعت

بدرجة من التفاعل االجتماعي و تأكيد الثقة بين االكادمييين و املسؤولين و بين الطالب على املستوى التنفيذي بما من 

أي أن لكل فرد  شأنه تعزيز الفخر و االنتماء للجامعة . و كذا العمل على أن يسود املناخ الجامعي روح التعاون و الفاعلية

فيها دورا ايجابيا ، دون إغفال إتاحة الفرص االيجابية لدعم الثقافة الوطنية و اإلشادة بها و التمسك بمضمونها دون 

انغالق أو رفض لنتاج التطور املعرفي . وهو ما حاولت الوزارة الوصية على التعليم العالي الجزائري تكريسه من خالل 

الجزائرية ، فما مضمونه و ما  مؤسساتالتعليم العالي في لضمان الجودة الداخلية ديدالج املرجع الوطنياستحداث

 مقومات املسؤولية االجتماعية التي تسعى إليها الجامعة الجزائرية من خالله ؟

التعليم . مؤسسات في لضمان الجودة الداخلية الجديد املرجع الوطنيأو  : التعريف ب 

 31املؤرخ في  167اإلصالحات التي تبنتها وزارة التعليم العالي في الجزائر صدر القرار رقم  : ضمن مسارالجزائرية العالي

املتضمن تأسيس لجنة وطنية لتنفيذ نظام الجودة في التعليم و البحث  العلمي  مكونة من خبراء و أساتذة  2010ماي 

 يم  العالي .جامعيين  تهدف لدعم و تطوير ممارسات ضمان الجودة داخل مؤسسات التعل

املسؤولية املجتمعية )   4املعنون ب مقاربات الجودة ميدان الحياة الجامعية الحقل ج  5بالرجوع إلى الحقل ك

لضمان الجودة  الجديد املرجعالوطنييهدف  األخالق املواطنة املساواة في الفرص و التنمية املستدامة (

توفير مناخ يشجع على بناء العالقات الناجحة و املثمرة بين الجامعة و  الجزائرية إلى التعليم العالي مؤسسات في الداخلية
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القطاع االجتماعي و االقتصادي إذ يتعين على الجامعة أن تنخرط و تشجع  أنشطة املواطنة و التبادل و النقاشات 

 املجتمعية ...الخ و قد ضمن املرجع تحقق ذلك من خالل املحددات التالي ذكرها.

 

 

لضمان الجودة  الجديد املرجع الوطنيوفق ISO26000ت املسؤولية املجتمعية محدداثانيا:

 الجزائرية التعليم العالي. مؤسسات في الداخلية

لضمان الجودة  الجديد املرجع الوطنيسنحاول استجالء عناصر املسؤولية املجتمعية من خالل استقراء 

 الجزائرية،  مؤسساتالتعليم العالي في الداخلية

: أصبحت التربية على املواطنة في الفترة املعاصرة من القضايا التي تفرض نفسها بقوة  ريس املواطنةمؤشر تك (أ

عند معالجة أبعاد اإلصالح و التطوير الشامل للمجتمع ملا تكفله من مساواة بين األفراد في الحقوق و الواجبات و من 

كا من املبادئ و القيم التي تسهم في تشكيل شخصية حفاظ على  العيش املشترك  فضال عن  أنها تشكل موروثا مشتر 

 .  17املواطن املنتج الفعال  

: هي عالقة بين الفرد و الدولة كما يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية و ما تعريف املواطنة .1

، و شهد مفهوم  18مة  يصاحبها من مسؤوليات و تسبغ عليه حقوقا سياسية مثل حق االنتحاب و تولي املناصب  العا

املواطنة تطورا اكسبه مواصفات دولية : بما ينطوي عليه من مقومات كاالعتراف بوجود ثقافات مختلفة و احترام حق 

الغير و حريته واالعتراف بوجود ديانات مختلفة  فهم و تفعيل إيديولوجيات سياسية مختلفة االهتمام بالشؤون 

 الدولية... الخ  

يمكن فهمها بشكل أفضل في صورة كفاءات تنميها مؤسسات املجتمع لتزيد  21واطن القرن هذه املواصفات مل

فاعلية االرتباط بين األفراد على جميع األصعدة  من خالل تحققها اعتمادا على اإلحساس بالهوية ، التمتع بحقوق معينة 

ا في الشؤون العامة  و قبول قيم اجتماعية ، املسؤوليات و االلتزامات و الواجبات ، مسؤولية املواطن في لعب دور م

 . 19أساسية 

: هناك عدة عناصر أساسية للمواطنة بجب أن تتكامل جميعها و هي عناصر تختلف زيادة و  عناصر املواطنة .2

 نقصانا من مجتمع إلى أخر : 

 الدفاع عنه و  االنتماء للوطن و هو شعور داخلي يجعل املواطن يعمل بحماس و إخالص لالرتقاء بوطنه و وجود

العمل بوالء  ومن هنا سيكون على الفرد أن يفتخر بوطنه و بالدفاع عنه و يحرص على سالمته و يرى في الدفاع عنه 

 شرف و عز .

 مجموعة حقوق يتمتع بها الفرد داخل الوطن  هذه الحقوق التي تعد واجبات على عاتق الدولة و املجتمع منها  وجود

ألساسية ، الحياة الكريمة العدل املساواة الحرية الشخصية حرية الرأي و الدين و الرعاية الصحية الخدمات ا

 الشغل...الخ و التي يتعين التمتع بها كاملة و على قدم املساواة.

  مجموعة من الواجبات على الفرد القيام بها : وهو ما يعد حقا للدولة و املجتمع و منها املشاركة السياسية ، و وجود

الوطن و املساهمة في تنميته و الحفاظ على املرافق العامة و التكاتف مع أفراد املجتمع كل حسب مقدرته و الدفاع عن 

 إمكاناته.

 قدر من املشاركة االجتماعية للمواطن في األعمال املجتمعية كاألعمال التطوعية و غيرها التي تسهم في خدمة  وجود

 املواطن.

  ي القيم السائدة في مجتمعه القيم الدينية و األخالقية .القيم العامة لدى املواطن  و هوجود 
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تأسيسا على ما تقم يمكن القول أن املواطنة تعني انتماء الفرد للدولة و تمتعه بحقوقه املدنية السياسية و 

 االقتصادية االجتماعية. 

التعليم  سساتمؤ  في لضمان الجودة الداخلية الجديد املرجع الوطنيو عن مكانة معايير املواطنة في 

الجزائرية تم النص على ضرورة اعتماد مؤشرا لجهاز مكلف بتنظيم أنشطة املواطنة واملناقشات املجتمعية لفائدة  العالي

 التنمية املجتمعية. هذا الجهاز يتولى :

 تي برمجة أنشطة و موائد مستديرة مبرمجة بشكل دوري ، يدعى فيها األشخاص الفاعلون ملناقشة أهم القضايا ال

 تساعد على النهوض باملجتمع الجزائري  .

  اعتماد محاور نقاش متعددة تعالج مواضيع اجتماعية وهو ما يعمق الحوار مع فئة الطالب الجامعيين و تمكيينهم

من التعبير عن رؤيتهم كشركاء بكل حرية ، و تعزيز ثقافة املشاركة و الحوار و التسامح و التعايش مع االختالف . األمر 

 20ي يسهم في ربط شريحة الطالب بنبض املجتمع و أهم قضاياه.الذ

 . مدى تشجيع الجامعة الطلبة على املشاركة و اإلسهام في األنشطة ذات الطابع االجتماعي 

 استقبال الجامعة لتظاهرات ذات طابع اجتماعي . 

ة الذي يساعد على هذه املؤشرات من شأنها إكساب الطالب الجامعي اتجاهات ايجابية نحو سلوك املواطن

تنمية الشعور باملسؤولية املجتمعية تجاه الوطن و املواطن و هو ما فتأت الجامعة الجزائرية على تبينه بشكل دوري من 

خالل الحرص على إقامة التظاهرات العلمية و الثقافية املتنوعة متعددة الفاعلين ، و إحياء املناسبات الوطنية التي 

 يال  و موروثا مستداما للوطنية .تشكل حلقة وصل بين األج

 ب( مؤشر الحرص على احترام مبادئ و قواعد أخالقيات و آداب املهنة .

إن املسؤولية االجتماعية هي الحد األدنى األخالقي املطلوب االلتزام به لضمان امتثال املؤسسات للقانون و  

ت محكمة فإنها ال تحمي املجتمعات و الحقوق و ال توفر للمعايير و القيم االجتماعية. فالقوانين و التشريعات مهما كان

وحدها األمن و الثقة، و لكنها حين تعمل في بيئة أخالقية فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية و اإلصالح، و لألخالق في كثير 

القريبة و البعيدة من األحيان سلطات واقعية و فكرية تفوق السلطة املادية. فنحتاج ألجل النجاح و تحقيق مصالحنا 

املدى أن نعمل بتنظيم من سياقات قانونية و سياسية و أخالقية أيضا دون أن تلغي واحدة من هذه السياقات األخرى. 

فاحترام القواعد األخالقية يعمل على زيادة قيمة املؤسسة، رسم صورة محترمة لها في املجتمع، و سالمة موقفها القانوني 

 واألخالقي.

ك فيه أن هناك عالقة قوية بين املسؤولية االجتماعية و أخالقيات اإلدارة. و أن هذه العالقة في أكثر و مما ال  ش

األحيان أدت إلى الربط و التداخل بين االثنين حيث أن الحديث عن إحداهما يرتبط بشكل صريح أو ضمني بالحديث عن 

نمطي يحمل عنوانا مشتركا هو: املسؤولية االجتماعية و األخرى. كما أن األدبيات الحديثة في اإلدارة تشتمل على فصل 

 أخالقيات اإلدارة. 

ليس  بمنئ عما ذكرناه آنفا، تكريس احترام مبادئ و قواعد أخالقيات و آداب املهنة في الجامعة الجزائرية :   .1

 التي مرت بها . لم تتوان الجامعة الجزائرية بالهندسة لألخالق و اآلداب في املحيط الجامعي على مر املراحل

 و عن أهم املحطات التي كرست ألخالقيات الجامعة الجزائرية نذكر : 

  يحدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات  2004جوان  23املؤرخ في  180 -04املرسوم التنفيذي رقم

 .41، عدد 2004جريدة الرسمية املهنة الجامعية وتشكيلته وسيره ال

  املتضمنة تنصيب املجلس  2005نوفمبر  15مراسلة وزير التعليم العالي و البحث العلمي املؤرخة في

 الوطني ألخالقيات و آداب املهنة الجامعية .

https://services.mesrs.dz/DEJA/fichiers_sommaire_des_textes/18%20AR.PDF
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 2019أكتوبر  20املؤرخ في  1848ر رقم ،يعدل ويتمم القرا 2020جوان  15مؤرخ في  362 القددرار رقم 

 .) املحدد لقائمة أعضاء مجلس آداب وأخالقيات املهنة الجامعية

 املحدد لقائمة أعضاء مجلس آداب وأخالقيات املهنة  2019أكتوبر  20مؤرخ في  1848 القددرار رقم ،

 ، الثالثي الرابع 2019حث العلمي النشرة الرسمية للتعليم العالي والب) الجامعية

  2010ميثاق أخالقيات و آداب الجامعة   ماي. 

  املتضمن إنشاء لجان اآلداب و األخالقيات في مؤسسات  2020ديسمبر  10املؤرخ في  991القرار رقم

ومكافحتها: ويتضمن  التعليم العالي و البحث العلمي وهو الذي يعدل أحكام القرار املتعلق بالوقاية من السرقات العلمية

 القرار إنشاء لدى كل مؤسسة تابعة للقطاع لجنة تسهر على احترام قواعد اآلداب واألخالقيات

لضمان الجودة  الجديد املرجع الوطنيقواعد أخالقيات وآداب املهنة ضمنمكانة  .2

والتقاليد وعدم خرق القواعد حترام العادات تشكل األخالق رافدا ال الجزائرية :  التعليم العالي مؤسسات في الداخلية

 العامة و السلوك؛ و محاربة الفساد اإلداري و الرشوة. 

 24الجزائرية تحديدا املرحع ج  التعليم العالي مؤسسات في لضمان الجودة الداخلية الجديد املرجع الوطنيبالرجوع إلى و 

املهنة فهي الحامية لها و املسؤولة األولى  يتوجب على املؤسسة أن تحرص على احترام مبادئ و قواعد أخالقيات و آداب

التزام املؤسسة باحترام قواعد أخالقيات وآداب املهنة و الذي يتجسد من خالل  124عنها ، و عزز ذات املرجع الرمز ج 

 حرص الجامعة على ما يلي :

 امتالك الجامعة مدونة قواعد أخالقيات و آداب املهنة مصادق عليه من قبل مجتمع الجامعة  

 . املدونة متوافرة و متاحة ملجموع املجتمع الجامعي 

 . تمتلك الجامعة هيئة تحرص على احترام قواعد هذه املدونة 

 . الخالفات داخل املؤسسة الجامعية تعالجها هذه الهيئة 

  تحرص املؤسسة الجامعية على تحسيس املجتمع الجامعي بضرورة احترام مدونة قواعد احالقيات و آداب

 املهنة .

إذ  2010ميثاق أخالقيات و آداب الجامعة  بتاريخ ماي عمليا على مستوى الجامعات الجزائرية  : تم تبني 

اعتمدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ميثاقا لألخالقيات و اآلداب الجامعية على مستوى الجامعة الجزائرية  

سيرورة تحسين أدائه في محاولة ملضاهاة و بلوغ املعايير  لضبط مجال احترام معايير النشاط األكاديمي والتحكم في

 إلى كون الجامعة تقوم بمهامها في محيط اجتماعي واقتصادي ومؤسساتي عرف هو اآلخر 
ً
الدولية. ويعود ذلك أساسا

اته تغيرات عميقة وسريعة تستدعي ضرورة إعادة ترسيخ مبادئ عامة، وإعادة إرساء قواعد تسيير كفيلة، وفي الوقت ذ

 .تعزيز مصداقية الجامعة بيداغوجيا وعلميا وضمان مشروعيتها

تأسيسا على ذلك  كان لزاما على أفراد األسرة الجامعية، االتفاق على املسعى األخالقي واملنهجي املؤدي إلى إقرار 

يؤكد ميثاق   ت.وسلوكات وممارسات جامعية مثلى في مجال آداب املهنة وأخالقياتها، ومحاربة ما يلحقها من انحرافا

األخالقيات واآلداب الجامعية املنبثق عن إجماع واسع لألسرة الجامعية على مبادئ عامة مستمدة من املقاييس العاملية، 

وعلى قيم خاصة باملجتمع الجزائري، يشترط فيها أن تكون محركا ملسعى التعلم ومجسدة مليثاق أخالقيات املهنة 

يمثل أداة تعبئة وأداة مرجعية لتسطير املعالم الكبرى التي توجه الحياة الجامعية، كما يمثل الجامعية وآدابها هذا امليثاق 

:أرضية تستلهم منها القوانين الضابطة لآلداب والسلوك وأشكال التنظيم املكرسة لها .  ى  ل ع ق  ا ث ي مل ا وي  حت  ي

https://www.mesrs.dz/documents/21525/86627/%D9%82%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%82%D9%85+1848+%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE+%D9%81%D9%8A+20+%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1+2019+%D8%8C%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B3+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf/0ba1a0dc-48a6-41c6-bdf7-91d30d9dcc03
https://www.mesrs.dz/documents/21525/86627/%D9%82%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%82%D9%85+1848+%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE+%D9%81%D9%8A+20+%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1+2019+%D8%8C%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B3+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf/0ba1a0dc-48a6-41c6-bdf7-91d30d9dcc03


 ل ــي ظــة فــعيــامــات الجــؤسســة المــاذبيــان جـــضم

 الجامعية ومشروع المؤسسةمتطلبات ضمان الجودة 

 

259 

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      أملانيا – املركز الديمقراطي العربي 

  :املسؤولية -ة األكاديميةالحري -النزاهة والصدقاملبادئ األساسية مليثاق أخالقيات الجامعة و تشمل

احترام امتيازات   .اإلنصاف  .اشتراط الحقيقة العلمية واملوضوعية والتفكير النقدي -االحترام املتبادل -والكفاءة

 .الجامعة

 )حقوق و التزامات األستاذ الباحث في التعليم العالي حقوق :  الحقوق والواجبات )أ ساتذة ، الطالب ، اإلدارة

  .االحترام  .النزاهة  .الحياد  .)املهارة.حقوق وواجبات الكادر اإلداري والفني للتعليم العالي.لتعليم العاليوواجبات طالب ا

 (  .األداء - .شفافية .الخصوصية

لتفعيل هذا امليثاق داخل املؤسسات  : لجان اآلداب و األخالقيات في مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي .3

املتضمن إنشاء لجان اآلداب و األخالقيات في مؤسسات  2020ديسمبر  10املؤرخ في  991رقم القرار الجامعية صدر 

التعليم العالي و البحث العلمي وهو الذي يعدل أحكام القرار املتعلق بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها: ويتضمن 

عد اآلداب واألخالقيات، حيث تحرص على كل القرار إنشاء لدى كل مؤسسة تابعة للقطاع لجنة تسهر على احترام قوا

املسائل املتعلقة باآلداب واألخالقيات الجامعية والتي تكون محل نقاش في حرم املؤسسة، مع تقييم درجة اإلخالل بقواعد 

اآلداب واألخالقيات املهنية واألصالة العلمية لكل حالة تعرض عليها وكذا درجة املساس بسمعة املؤسسة وهيئاتها 

علمية، كما تساهم في إقامة حمالت التوعية لفائدة مختلف مكونات األسرة الجامعية، حول قواعد اآلداب وحسن سير ال

املهنة الجامعية، فضال عن املساهمة في إطار مهامها خالل فترات النزاع في تنوير األطراف الحاضرة من أجل تقريب 

ن ذلك، مع الحفاظ على محيط منهي يتميز بعالقات عمل طيبة وجو وجهات النظر واملساهمة في بلورة الحل في حالة أماك

 .يسوده االحترام املتبادل

وبحسب القرار، فإنه يمكن إخطار اللجنة بمسائل من هذا الصنف والتي تطرأ خارج املؤسسة ويتورط فيها عضو أو عدة 

واآلداب الجامعية املرجعية األساسية أعضاء من األسرة الجامعية ذات صلة باملؤسسة، كما يشكل ميثاق األخالقيات 

لهذه اللجنة، فيما حددت ضوابطها وكيفية تشكيلها وإخطارها والطريقة الصحيحة لكل االجتماعات وكيفية إعداد 

مادة وفق نفس القرار. و تسعى الجامعات الجزائرية على تعميم تبني هذه اللبنة املهمة في الصرح  األخالقي  20املحاضر في 

لجامعية التي تظم النخبة من فئات املجتمع اذ تعمد كل املؤسسات الجامعية على تجسيد متطلباتها على ارض للحياة ا

 الواقع .

 مؤشر حرص املؤسسة الجامعية على مبدأ املساواة في الفرص :  (ث

واالستغالل  يتعرض مفهوم العدالة االجتماعية ملسألة تحقيق املساواة فى املجتمع، وتقليل إلى أقص ى حد ممكن الظلم

 
ً
االجتماعيين، وفى هذا اإلطار ينبغى اإلشارة إلى نظرية جون رولز حول تطبيق العدالة االجتماعية، حيث قدم رولز طرحا

حقق داخل الدولة وهما املساواة االقتصادية واالجتماعية ، وقال :" أنه يجب أن يتم 
ُ
ألنواع املساواة التى يجب أن ت

جعلها تقدم لألفراد األقل حظا فى املجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح فى الوقت تنظيمها وتنسيقها على نحو ي

نفسه إمكانية االلتحاق بالوظائف واملواقع املختلفة أمام جميع األفراد فى إطار من املساواة املنصفة فى الفرص من جهة 

 21أخرى ".

: املساواة تعني أن جميع البشر سواسية  جتماعيةمبدأ املساواة في الفرص كركيزة من ركائز املسؤولية ا   .1

بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم أو أصلهم العرقي أو القومي أو لغتهم أو دينهم أو معتقدهم أو وجهة نظرهم أو 

 عاهتهم أو وضعهم الصحي. 
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إلى العدالة االجتماعية  يعد مبدأ املساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة االجتماعية، بل كثيرا ما ينظر

كمرادف للمساواة، ولكن يجب االنتباه إلى أن العدالة االجتماعية ال تعني املساواة الكاملة أو املطلقة ، بمعنى التساوي 

الحسابي في أنصبة أفراد املجتمع من الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون هناك فروق في هذه األنصبة تتواكب مع 

بين الناس في أمور كثيرة كالفروق في الجهد املبذول في األعمال املختلفة، أو فيما تتطلبه من مهارات أو  الفروق الفردية

واألمر املهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في . تأهيل علمي أو خبرة ، أو طبيعة االحتياجات

، بمعنى أنها تتحدد وفق مع
ً
، كما أن غيرها مقبولة اجتماعيا

ً
ايير بعيدة عن االستغالل والظلم ومتوافق عليها اجتماعيا

 في املجتمع أكبر نفع ممكن 
ً
الالمساواة االقتصادية واالجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم لألفراد األقل حظا

جميع األفراد في إطار من  من جهة، ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية االلتحاق بالوظائف واملواقع املختلفة أمام

 فإن العدالة االجتماعية تعني فى األساس املساواة فى الحقوق 
ً
املساواة املنصفة في الفرص من جهة أخرى. وعموما

 والواجبات، واملساواة أو التكافؤ في الفرص.

نسان، ويشير مبدأ املساواة في الحقوق إلى أن فكرة العدالة االجتماعية ال تنفصل عن فكرة حقوق اإل

فالعدالة االجتماعية استحقاق أساس لإلنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية من ناحية، واملدنية والسياسية من ناحية أخرى على نحو ما هو مقرر في اإلعالن العاملي لحقوق 

عبرت األمم املتحدة في أهداف التنمية املستدامة تحديدا في  ولية املعنية. إذاإلنسان، وغيره من العهود واالتفاقيات الد

هدف قائم  بذاته بشأن عدم املساواة      و هو  2030عن : الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها بحلول  10الهدف 

 بسبع غايات وثالث وسائل لتحقيقه. 

  في املائة من السكان،  40تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى : التوصل تدريجيا إلى 10.1الغاية

 .2030بمعدل أعلى من املعدل املتوسط الوطني، بحلول عام 

  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للجميع، بصرف النظر عن السن أو 10.2الغاية :

 .2030لثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو ا

  كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام املساواة في النتائج، بوسائل منها إزالة القوانين  10.3الغاية :

 .ا الصددوالسياسات واملمارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات املالئمة في هذ

  اعتماد سياسات وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق  :10.4الغاية

أجور ومرتبات مجزية، فرص ترقية متاحة وجيدة، تدريب وتطوير مستمر، ظروف عمل صحية مزيد من املساواة تدريجيا 

 متيازات أخرى.مناسبة، عدالة وظيفية، مشاركة بالقرارات، خدمات وا

 تقترن املساواة في الفرص بثالثة شروط :شروط قيام مبدأ املساواة في الفرص :  .2

 عدم التعصب ونشر روح التسامح نحو ، عوامل من إليه يؤدى ما كل وإزالة املواطنين بين التمييز  عدم

قين دعم الجمعيات التي تساعد األقليات، املساواة في التوظيف والعدالة في الوصول للمناصب العليا، تجهيزات للمعو 

املعوقين على االندماج في املجتمع، احترام حقوق وخصوصية املرأة، فرص الترقية العادلة، تشجيع التفكير العلمي عند 

وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش واإلقصاء االجتماعي والحرمان من الطالب ونشر ثقافة التسامح ، 

 . بعض الحقوق 
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  حيث ال معنى للحديث مثال عن التكافؤ في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة. وهو ما يرتب  الفرص توفير

 على الدولة بوضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوافر فرص العمل
ً
 التزاما

  في الفرص وان  . أن التكافؤاملساواة قدم على التنافس ومن الفرص هذه من ا ستفادة من األفراد تمكين

 للعدالة االجتماعية، فإنه غير كاٍف لتحقيقها، ويلزم أن يضاف إليه شرط السعي املستمر لتضييق 
ً
 ضروريا

ً
كان شرطا

 الفوارق .

لضمان  الجديد املرجع الوطنيضمنمؤشر حرص املؤسسة الجامعية على مبدأ املساواة في الفرص مكانة  .3

 الجزائرية عاليالتعليم ال. مؤسسات في الجودة الداخلية

على  34الجزائرية في املرجع ج  لتعليم العاليا مؤسسات في لضمان الجودة الداخلية الجديد أكد املرجع الوطني

حرص املؤسسة الجامعية على مبدأ املساواة في الفرص  و اعتبره معيارا معنويا يجب على املؤسسة أن توليه أهمية بالغة 

 لب الذي وضح آلياته من خالل ما يلي :و تحدد آليات تكريسه ، و هو املط

  ج تتبنى املؤسسة املبدأ و تتولى تعريفه بشكل واضح من خالل امتالك ميثاق حول مفهوم املساواة في الفرص(

134) . 

  تمسك املؤسسة باملبدأ  و الذي يتجسد من خالل التعريف بامليثاق على أوسع نطاق بالوسائل العادية و

ملؤسسة أو في التظاهرات و اللقاءات التي تنظمها. فضال عن إدراجه في التنظيمات و القوانين االلكترونية على موقع ا

 .  (234)جالداخلية للمؤسسة الجامعية 

  تعمل املؤسسة على احترام مبدأ املساواة في الفرص و تعزز تطبيق ذلك من خالل دراسات متخصصة منجزة

 دوريا تثبت و تؤكد على احترام املبدأ .

ى تحقق الجامعة هذا املعيار يجب أن تأخذ بعين االعتبار فئة الطالب و مراعاة التساوي في الفرص و حت

التعليمية و االندماج في الحياة الجامعية كل حسب رغباته و متطلبات التكوين الجامعي ، و كذا مراعاة املبدأ في 

قدين ...الخ حسب متطلبات الكفاءة و القدرات املطلوبة التوظيف سواء في سلك األساتذة أو املوظفين االدارييين أو املتعا

 بما يتناسب مع طاقة االستيعاب و احتياجات املؤسسة . 

 لها يجب معاملة العاملين بصورة 
ً
فاملساواة في حياة العمل مقررة في الدستور وفي قانون العمل.و طبقا

 وظفين والترقية في املهنة.متساوية من ناحية التوظيف وأوضاع العمل وشروط العمل وتعليم امل

كما يشترط معاملة طالبي العمل بصفة متساوية. على أن يختار للوظيفة األكثر استحقاقا لها. يتوجب  أن يبرهن على أن 

، كما يتوجب االمتناع عن طلب تلك املميزات التي 
ً
لالختيار أسباب مقبولة تتعلق بنوع العمل وأن االختيار لم يكن تمييزيا

ضرورية لتأدية العمل، و عدم التمييز عند صنع القرارات لتوزيع املهام أو عند تقديم إمكانيات للترقية أو عند ال تكون 

 إنهاء صلة العمل.

 و يتم ذلك من خالل:

  غياب التمييز: حيث ينبغى إزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل، وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج

 .الجتماعي والحرمان من بعض الحقوق سلبية كالتهميش واإلقصاء ا
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  توفير فرص متساوية: حيث ال معنى للحديث مثال عن التكافؤ فى فرص العمل إذا كانت البطالة

شائعة ومواطن الشغل غائبة. وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير 

 . فرص العمل

  فرص إذا لم تقترن معها استراتيجيات التمكين لكافة عناصر املجتمع التمكين: فال معنى لوجود

وبالذات املهمشة منها، فال بد من تمكين األفراد من االستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم املساواة من أجل 

ص سوف تفتقر نولها. فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمى معين. واملنافسة على الفر 

إلى التكافؤ عندما تتسع الفجوات بين الطبقات. وهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة فى إتاحة التعليم والتكوين املتجدد 

 .وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها

 : مؤشر األداء ا جتماعي لحماية البيئة (ج

محوري في رسم سياسات املؤسسات على اعتبار أثبتت العديد من التجارب في العالم أن البعد البيئي له دور 

أن السياسات التي تهتم باألبعاد االقتصادية دون غيرها قد ترتب عنها نتائج وخيمة سيكون لها األثر الكبير في تهديد 

 مستقبل األجيال القادمة. 

ياسات البيئية في إطار : إن وضع و تنفيذ الس املسؤولية ا جتماعية و حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة .1

سعي املؤسسة نحو تحقيق أحد أهم أبعاد املسؤولية االجتماعية لها، أصبح الهاجس الذي يشغل تفكير مديري 

فاملؤسسة  .  22املؤسسات باعتبارها تتضمن العديد من املكاسب و املنافع التي تساعد في تحقيق املسؤولية االجتماعية لها 

ا البعد تأمين األسس الطبيعية للحياة اإلنسانية بممارستها لسلوكيات بيئية مسؤولة أصبح على عاتقها من خالل هذ

تحمي املجتمع من أخطار التلوث الذي قد يخلفه نشاطها، حيث يكون بإمكانها تحقيق هذا املسعى بتبنيها لسياسة ال 

املشاكل البيئية و التقليل من تنحصر فقط في معالجة األضرار البيئية املوجودة أصال، و إنما تتعدى ذلك بتجنب 

األخطار التي تنجم عنها قدر اإلمكان، أضف إلى ذلك سعيها الدائم إليجاد و تطوير الطرق الضرورية لحماية صحة 

 اإلنسان و كل الكائنات الحية من كافة أشكال التلوث.  

تمع املحيط الذي تعمل يشمل البعد البيئي كافة تكاليف األداء االجتماعي املضحى بها لحماية أفراد مج

املؤسسة داخل نطاقه الجغرافي. حيث تحاول جاهدة رد األضرار عن البيئة املحيطة و املتولدة من أنشطتها ، و التي تشمل 

تكاليف حماية تلوث الهواء و البيئة البحرية و البرية و تلوث املياه و ما إلى ذلك. و يمكن اعتبار املسؤولية االجتماعية 

وم التنمية املستدامة بالنسبة ملنظمات األعمال، حيث تعرف التنمية املستدامة على أنها التنمية التي تلبي كترجمة ملفه

احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة عن تلبية احتياجاتها، وتساهم املؤسسة من خالل األبعاد 

 ي و البيئي  .املعروفة للتنمية املستدامة: البعد االقتصادي، االجتماع

فهي "بيان بنوايا املؤسسة و مبادئها املتعلقة بأدائها البيئي الشامل و الذي يوفر إطارا  السياسة البيئيةأما 

للعمل و األهداف املرجوة منه"، و تعد السياسة البيئية املعلنة العنصر األساس ي املهم في املحافظة على البيئة، كما تمثل 

ين املستمر لألداء البيئي و يترتب عليها أن تكون واضحة ومفهومة و أن تفحص و تعدل دوريا بما دافعا في التنفيذ و التحس

 . 23ينسجم و الظروف املتغيرة و املستجدات و أن تتناسب كذلك مع مجال اإلدارة البيئية

 و يمكن تلخيص أهم أهداف السياسة البيئية في النقاط التالية:

 عن نشاط املؤسسة و ما بين األضرار الناتجة عن التلوث الذي  املوازنة بين املكاسب التي تنتج

 تخلفه.

  إيجاد و تطوير اإلجراءات الضرورية و الفعالة لحماية صحة اإلنسان و حياته من كافة

 أشكال التلوث.
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  الحد من املمارسات التي تؤدي إلى تدهور موارد البيئة أو تنظيم تلك األنشطة بما يكفل

 وتخفيف أثار البيئة قدر اإلمكان. معالجة مصادر التلوث

  استعادة الوضع األمثل ملكونات البيئة الهامة و خصائصها الفيزيائية و الكيمائية الحيوية بما

 يكفل استمرارية قدراتها االستيعابية و اإلنتاجية قدر اإلمكان.

  املستقبلية.     مراعاة االعتبارات البيئية في املشروعات االستثمارية االقتصادية و االجتماعية 

إن املسعى البيئي هو مشروع يخص كل مستويات املؤسسة، و متطلبات السياسة البيئية املسؤولة اجتماعيا :  .2

لذلك يتوجب مناقشتها من طرف إدارتها ، و يتوجب في السياسة البيئية أن تكون ضمن االلتزامات ذات األولوية و أن 

بة ملحتواها فيجب أن يكون مرتكزا على اآلثار التي تخلفها أنشطتها على تكون متالئمة مع أنشطة املؤسسة، و بالنس

البيئية. و بذلك تكون أول خطوة يتم التوقف عندها عند صياغة السياسة البيئية للمؤسسة هي إجراء تشخيص لآلثار 

على البيئة و تمكن من  البيئية التي تخلفها أنشطة املؤسسة، هذه الخطوة تمكن من التقييم الدقيق لألنشطة التي تؤثر

 تحديد املحاور الواجبة التحسين.

  :انطالقا من التشخيص للوضعية البيئية و للوسائل املادية و البشرية و التحسين املستمر لألداء البيئي

التقنية املعبئة، تقوم املؤسسة بتحديد أهداف قابلة للقياس و للتحقق في أجل محدد: كالتخفيض في املهمالت، تحسين 

وعية اإلنبعاثات الجوية، التقليل من تلوث املياه، و من أجل قياس أدائها البيئي تقوم املؤسسة بعملية املتابعة استنادا ن

إلى املعايير املناسبة التي تمكن من مراقبة السير الحسن لهذا املسعى. و في إطار التحسين املستمر فإن السياسة البيئية 

أجل التكيف مع االستراتجيات الجديدة للمنظمة التي تبقيها متوافقة مع الطبيعة، بإمكانها أن تكون محل تعديل من 

 األبعاد و اآلثار البيئية لألنشطة. 

 :املؤسسة عليها أن تضمن الوقاية من اآلثار املحتملة على البيئة ألنشطتها، و هذا  الوقاية من التلوث

للمخاطر املمكنة لحدوث األضرار كإتباع الصيانة البيئية، أو  الهدف بإمكانه التحقق مثال من خالل التقليل من املصدر

اللجوء إلى فرز الفضالت و املهمالت من أجل تثمينها و بيعها أو إعادة تأهيلها. و في هذا اإلطار يجب على املؤسسة أن تقوم 

يجب أن تصمم بالطريقة بعملية تقييم للمخاطر البيئية عند إطالقها ملشاريع جديدة، كما أن سلع و خدمات املؤسسة 

 التي تحترم القيود البيئية وبتكلفة مناسبة.

 :على املؤسسة أن تلتزم باحترام مختلف املتطلبات القانونية و املتطلبات األخرى  املطابقة مع القوانين

كانت املؤسسة  القابلة للتطبيق، و لذلك من املهم جدا الجمع و بالدقة الالزمة لكل القواعد الواجب احترامها، حتى و لو

غير معنية بكل النصوص املحددة، حيث يتوجب عليها االلتزام ببرمجة أعمال املطابقة مع هذه القوانين.و ينبغي على 

 :(26)املؤسسة أن تعلن عن املبادئ التي ترتكز عليها سياستها البيئية و املتمثلة في

 .التذكير بمهمة املؤسسة 

 .التعريف بالرهانات البيئية للمؤسسة 

 .القيام بتحسيس و تكوين املستخدمين حول املمارسات البيئية الجيدة 

 .اإلعالن عما تنتظره املؤسسة من خالل عالقتها مع أصحاب املصالح 

  .االلتزام باحترام القوانين و املتطلبات األخرى املتعلقة بالبيئة 

 عنيين بهذا املسعى.اإلعالن عن األهداف البيئية لكل أعضاء املؤسسة و لكل أصحاب املصالح امل 

لضمان الجودة  الجديد ضمن املرجع الوطني البعد البيئي و التنمية املستدامة .3

تراعي مرافق و معدات و ممارسات   44: بالرجوع إلى  املرجع ج  الجزائرية التعليم العالي. مؤسسات في الداخلية

د البيئي و االجتماعي و االقتصادي ، و تحترم املؤسسة املؤسسة  بعين االعتبار البعد البيئي و التنمية املستدامة أي البع
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بحماية  ، املتعلق2003يوليو سنة  19، مؤرخ في  03-10رقم قانون جميع القواعد املتعلقة  باحترام البيئة , بما فيها 

املستدامة ذا كان جانب التنمية ، و إ2003يوليو سنة  20، صادر في 43، ج.ر. عدد إطار التنمية املستدامة في البيئة

الصفقات العمومية، فإن املشرع الجزائري قد أوجب كذلك على املؤسسة  يحظى بأهمية بالغة ضمن منظومة

الصفقات  املتضمن تنظيم 247-15العمومية، ضمن املرسوم الرئاس ي  حين إنجاز املشاريع مراعاة البعد البيئي ضرورة

 ل :و يتجلى ذلك من خالوتفويضات املرفق العام . العمومية

  144احترام البيئة الرمز ج 

  مدونات أخالقية خاصة بالبيئة(امتالك املؤسسة لنظام داخلي يتضمن التزامها باحترام البيئة ( 

  تدعو املؤسسة في مناقصاتها إلى ضرورة احترام البيئة 

 . تعتمد تجهيزات و عتاد يساهم في توفير الطاقة 

 . تنظم املؤسسة ندوات حول التقافة البيئية 

 و تكرس من خالل :   244قامة ثقافة التنمية املستدامة ج إ 

 . تضمين شعب دراسية مواد معالج التنمية املستدامة 

 . إقامة تظاهرات و أنشطة لتحسيس املجتمع الجامعي بمفاهيم التنمية املستدامة 

 . إنشاء دعائم مخصصة لتعزيز تقافة التنمية املستدامة 

سالة املؤسسة الجامعية ، تقليل املخاطر البيئية؛ اشتراك ممثلي البيئة في مجلس اإلدارة؛ ربط األداء البيئي بر دون إغفال 

مكافآت وحوافز للعاملين املتميزين باألنشطة البيئية؛ و بذل جهود لتقليل استهالك الطاقة وتبني سياسات واضحة بشأن 

 لتنوع البيئي .استخدام املواد؛ ترشيد استخدام املياه؛ معالجة املخلفات؛ و حماية ا

 الجزائرية. التعليم العالي مؤسسات في لضمان الجودة الداخلية الجديد متطلبات أغفلها املرجع الوطني .4

التعليم  مؤسسات في لضمان الجودة الداخلية امليثاق العاملي للمسؤولية االجتماعية مرجعا عمليا هامايشكل 

سة في ظل التنافسية التي تشهدها املؤسسات الجامعية و فيما يلي الجزائرية و يشكل فارقة مهمة في مسار املؤس العالي

 امليثاق العاملي للمسؤولية االجتماعية:االنضمام إلى نورد شروط 

  كل مؤسسة أو منظمة ترغب في االنضمام إلى االتفاق مدعوة إلى توجيه طلب كتابي إلى اإلدارة املختصة في

 امها بدعم االتفاق .األمم املتحدة في نيويورك تعلن فيها التز 

  بالنسبة لسائر املؤسسات: اإلعالن بوضوح عن انضمامها إلى االتفاق العاملي ومبادئه العشرة والعمل على

دعم االتفاق بشكل علني واتخاذ حزمة من التدابير مثل إبالغ العاملين واملستهلكين واملوردين ودمج االتفاق ومبادئه 

ي والتطويري وإدراج املبادئ العشرة املنصوص عليها في االتفاق العاملي في إعالن أهداف العشرة في برنامج املؤسسة التدريب

 املؤسسة ودمج هذا االلتزام في التقرير السنوي للمؤسسة وما يصدر عنها من الوثائق واملطبوعات؛ 

 حول تطبيق املبادئ التي ساعدت في إح 
ً
 وعمليا

ً
 ماديا

ً
داث تقدم أو على املؤسسات أن توفر كل سنة مثاال

 استخالص الدروس من تجاربها املتعلقة بااللتزام باالتفاق العاملي؛ 

  على سائر الفاعلين العمل على تطوير الشراكات باملساهمة في اجتماعات التشاور واقتراح املشاريع العملية

 للتعاون مع منظومة األمم املتحدة؛ 

الجامعية املشاركة في املنتديات واللقاءات التي تنظم في إطار على املؤسسة غير الحكومية واملعاهد ومراكز البحوث 

 أنشطة االتفاق العاملية وفي توفير املعلومات بمساعدة املؤسسات على صياغة الوثائق املتعلقة بتطبيق املبادئ العشرة .

 :خاتمة
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ن التطور، والذي ساهم في التسريع في لقد بلغ التقدم التكنولوجي وتزايد التكنولوجيا االتصال واإلعالم اآلن درجة كبيرة م

ولقد كان لهذا التطور أثر واضح على التعليم العالي، السيما في الدول النامية و التي هي بحاجة ماسة إلى .وتيرة العوملة

، وتعزيز .تنويع مؤسسات التعليم و تكييف برامجه بما يتماش ى مع تنوع احتياجات الطلبة و متطلبات السوق الوطنية

هو حجر الزاوية في كل “التميز“ رة التنافسية والتسلح بثقافة اإلبداع والتطوير، واألداء الجماعي، ، لهذا أصبحالقد

الجامعات، و السعي نحو الحصول على الجودة، اكتسب طابعا ملحا في اآلونة األخيرة، في ظل حوكمة املؤسسات التي تبنى 

خاصة و أن ماتها .هذه األخيرة تحول دونها جملة من العوائق على دعائم تشكل املسؤولية االجتماعية إحدى مقو 

املسؤولية االجتماعية هي التزام أخالقي من قبل املديرين على األغلب لم تفرضه القوانين و األنظمة بل تحتمه ضرورات 

االلتزام بنشاطات ر على و االقتصا املنفعة املجتمعية العامة أدت إلى ضعف االهتمام باملسؤولية االجتماعية عند املدراء. 

نقص الخبرة لدى الذين يشغلون إدارات وأقسام املؤسسات ، فضال عن  محددة تنص عليها القوانين واألنظمة فقط

 ضعف االحساس باملسؤولية االجتماعية واألخالقية، وضعف االهتمام ببرامج املسؤولية االجتماعية؛و 

 جاح املسؤولية االجتماعية في املؤسسات الجامعية سعيا لتحقيق الجودة الركائز األساسية لنو عليه ننتهي الى استنتاج 

  حتمية إيمان املؤسسة  بقضية املسؤولية االجتماعية نحو املجتمع، وأن تكون هناك قناعة ويقين من

ن و العاملين قبل كل املستويات  فيها ابتداء من املدير، إلى األطقم اإلدارية ، والكوادر التعليمية و الطلبة و املوظفي

حول أهمية هذا الدور، وأنه أمر واجب على كل مؤسسة تجاه املجتمع الذي تعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به 

 عليها
ً
 املؤسسة على مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبا

  أن تقوم املؤسسة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية

 من االنتقاد والشكوى للسلبيات الت
ً
ي ستهتم بالعمل على املساهمة في معالجتها واملبادرة التي ستقدمها للمجتمع بدال

 املوجودة .

  ، من أنشطة املؤسسة يتم متابعته من قبل رئيس املؤسسة 
ً
 رئيسيا

ً
أن يصبح هذا النشاط جزءا

 وتوضع له املخططات املطلوب تحقيقها .

 لهذا النشاط، وتحدد له األهداف واملخططات يجب على املؤسسة الج
ً
 كامال

ً
 تفرغا

ً
 متفرغا

ً
امعية أن تخصص مسؤوال

 املطلوبة، ويرتبط مباشرة باإلدارة العليا ويمنح الصالحيات املطلوبة، وأن يكون له دور رئيس ي وفاعل .
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