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ملخص:
ميثل التعليم العايل الركيزة الأ�سا�سية يف بناء املجتمعات
وخلق الأجيال القادرة على التوا�صل مع العامل والتعامل مع
م�ستجداته بفعالية واقتدار،ويواجه يف ظل التطورات الهائلة التي
ي�شهدها العامل ومنها عوملة التعليم العايل عدة حتديات و�صعوبات
تقت�ضي �إ�صالحه ا�ستجابة لهذه التغريات.
ولي�ست اجلزائر مبعزل عن هذه التطورات ،فقد دقت ناقو�س
اخلطر منذ �سنوات ،لذا بات من ال�رضوري �إعادة النظر يف هذا القطاع
احل�سا�س والعمل على �إحيائه وتطويره بتبني �سيا�سات واعتماد
�أ�ساليب حديثة ،ولعل �إدارة اجلودة ال�شاملة و�ضمان اجلودة تعد
�أهم الأ�ساليب و�أجنعها ملا حتويه من ر�سالة حت�سني الأداء واملنتج
اجلامعي.
وعليه ف�إن ورقتنا البحثية هذه تهدف للتعرف �إىل مبادئ
ومعايري �إدارة اجلودة ال�شاملة ومدى تطبيقها بامل�ؤ�س�سات اجلامعية
اجلزائرية من خالل التعر�ض �إىل الإ�صالحات التي با�رشتها احلكومة
اجلزائرية ق�صد �ضمان جودة التعليم العايل وت�سليط ال�ضوء على
التحديات التي تقف كحجر عرثة �أمام تطبيق هذه الفل�سفة ،وذلك من
خالل الت�سا�ؤل :كيف ت�سهم �إدارة اجلودة ال�شاملة يف حتقيق جودة
التعليم العايل؟ وهل اعتمدت معايريها يف قطاع التعليم العايل
باجلزائر ؟�أم ال تزال تواجه حتديات يف م�سار تطبيقها؟
وقد خل�صت هذه الدرا�سة �إىل �أنه رغم امل�ساعي احلكومية
لتطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة و�ضمان جودة التعليم العايل�،إال �أن
واقع املمار�سة يعك�س وجود فروقات جوهرية بني الن�ص القانوين
وواقع التعليم العايل الذي ال يزال يتخبط يف العديد من التحديات
الالزم جتاوزها والعمل بجدية لتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية للنهو�ض
بقطاع التعليم العايل.
الكلمات املفتاحية :اجلودة� ،إدارة اجلودة ال�شاملة،التعليم
العايل� ،ضمان اجلودة.
Total Quality Management and Quality Ensurance in
Higher Education in Algeria

Abstract:
Higher education is based of building and
constructing societies and creating new generations
that can communicate and deal with new effectively
,are some of the big world changes and the universality
of higher education development challenges and
difficulties which higher education is facing and in
need imposed to reform in response to theme.
Algeria is not isolated from those developments,
So it raised the alert against this danger in a years
ago. Thus, it is necessary today to reconsider this
sensitive field and work on its development by adopting
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new methods and policies .and the total quality
management are considered of the most important
and efficient methods because this strategy reflect, a
big role in the amelioration of performances and the
improvement of the university product.
The present paper, aims at research to identify the
principles and standards of quality management and
the application of the Algerian university institutions
through exposure to the reforms initiated by the
Algerian government in order to guarantee the quality
of higher education and highlight the challenges
that a major stumbling block to the application
of this philosophy, and through the question: how
to contribute to the overall quality management in
achieving the quality of higher education? And does
the standards adopted in the higher education sector
in Algeria? or is it still faces challenges in the path of
?the application
This study has concluded that despite government
efforts to implement quality management and ensuring
the quality of higher education, but that the practice
reflects the existence of substantial differences
between the legal text and the reality of higher
education, 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: Quality, Total Quality Management,
Higher Education, Quality Ensurance.

مقدمة
ي�شهد قطاع التعليم العايل اهتماما منقطع النظري يف معظم
دول العامل من خالل تبني جملة من الإ�صالحات الرامية للنهو�ض
بالقطاع ملا ي�سهم فيه من دور �أ�سا�سي يف تطور املجتمع والرقي
به ملواكبة احلاجات اجلديدة واملتجددة من خالل �إعداد الكوادر
والقيادات الفنية امل�ؤهلة علميا وعمليا.
وتعد �إدارة اجلودة ال�شاملة �أحد �أهم الأ�ساليب احلديثة يف
وامل�سيين الرتباطها
املجال الإداري والتي القت اهتمام القادة
رّ
مبفهوم اجلودة الذي �أ�صبح ميثل ميزة تناف�سية ت�سعى معظم
امل�ؤ�س�سات والإدارات على اختالفها حليازتها
بالنظر �إىل الآثار واالنعكا�سات االيجابية لها على حت�سني
الأداء وجودته.
�إال �أنه يف جمال التعليم العايل ال يزال املفهوم حديث التطبيق،
فبالنظر �إىل �آثاره االيجابية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات والإدارات فقد
دفع القائمني على �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل االهتمام
ب�إدارة اجلودة ال�شاملة على م�ستوى التعليم العايل و�صار الإيفاء
مبتطلبات اجلودة مطلبا وغاية للقائمني على ر�سم و�إدارة ال�سيا�سة
العامة للتعليم العايل بغية احل�صول على نوعية �أف�ضل للتعليم
و�ضمان جودة خمرجاته من الكوادر الب�رشية خمتلفة التخ�ص�صات
واملجاالت القادرة على �أداء الأدوار وامل�س�ؤوليات املنوطة بها
خدمة للمجتمع و�سعيا للرقي به وتطويره.
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واليوم يف ظل االنفجار املعريف وثورة املعلومات ف�إن
اجلزائر كغريها من الدول حتر�ص على النهو�ض بقطاع التعليم
العايل و�ضمان جودته ،لذلك با�رشت يف عديد من الإ�صالحات
لتطوير القطاع ؛حيث �شهد تطورا من حيث امل�رشوعات الأكادميية
واملراكز البحثية وامل�ؤ�س�سات اجلامعية� ،إال �أن التحدي الذي تواجهه
هوالو�صول بتلك امل�ؤ�س�سات اجلامعية �إىل م�ستوى عايل من جودة
الأداء والكفاءة يف خمرجاتها �أمام تزايد التناف�سية العاملية.

مشكلة الدراسة:
�إن تركيز اجلزائر على جودة التعليم العايل انبثق من �إميانها
ب�أهميته يف تخريج كوادر ب�رشية و�إطارات م�ؤهلة يقع على عاتقها
النهو�ض باملجتمع والو�صول به �إىل م�ستويات عالية من
التقدم والرقي ،و�إن هذا لن يتحقق �إال باعتماد �آليات وتطبيق
�أ�ساليب حديثة ،ومما ال �شك فيه �أن �إدارة اجلودة ال�شاملة تعد �أهم
هذه الأ�ساليب ملا توفره من �سبل ل�ضمان جودة خمرجات التعليم
العايل .
وعليه جاءت م�شكلة بحثنا التي نود �إثارتها يف هذا املو�ضوع
على النحوالتايل:كيف ت�سهم �إدارة اجلودة ال�شاملة يف حتقيق جودة
التعليم العايل ؟ وهل اعتمدت معايريها يف قطاع التعليم العايل
باجلزائر ؟�أم ال تزال تواجه حتديات يف م�سار تطبيقها؟
ومن جوهر هذه الإ�شكالية تنبثق الأ�سئلة الفرعية التالية:
◄◄كيف ميكن اعتماد معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
امل�ؤ�س�سات اجلامعية للنهو�ض بقطاع التعليم العايل و�ضمان جودة
خمرجاته؟
◄◄ماهي ال�سبل الكفيلة باعتماد فل�سفة �إدارة اجلودة ال�شاملة
باعتبارها الدافع نحوجمتمع املعرفة ومواكبة ع�رص اجلودة؟

أهداف الدراسة:
�أما عن �أهداف الدرا�سة فقد حاولنا من خاللها حتقيق مايلي:
♦ ♦معرفة مبادئ ومعايري �إدارة اجلودة ال�شاملة ومدى
تطبيقها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل باجلزائر.
♦ ♦�إبراز الإ�صالحات املطبقة على م�ستوى امل�ؤ�س�سة اجلامعية
ل�ضمان اجلودة يف ظل تبني �إدارة اجلودة ال�شاملة ،و�إلقاء ال�ضوء
على التجربة اجلزائرية والتحديات التي تقف يف م�سار تطبيقها.
♦ ♦ن�رش ثقافة اجلودة يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية باعتبارها
عنوان التميز و�رس التقدم نحوجمتمع املعرفة.

أهمية الدراسة:
تتجلى �أهمية هذه الدرا�سة يف اجلوانب التالية:
♦ ♦تعد �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل من املوا�ضيع
التي �أ�صبحت تفر�ض �رضورة درا�ستها يف ظل التطورات العاملية
والتوجه نحو�ضمان اجلودة.
♦ ♦بناء ت�صور جديد حول �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم
العايل وتقدمي ر�ؤية م�ستقبلية للجامعة اجلزائرية يف ظل تبني هذه
الفل�سفة.

♦ ♦�إعداد درا�سة تكون مبثابة منربا لغريها من الدرا�سات
وتفتح جماال �أو�سع للبحث يف هذا املو�ضوع.

منهجية الدراسة:
لدرا�سة هذا املو�ضوع فقد اعتمدت الباحثة على:
 املنهج التاريخي :من خالل تتبع م�سار الإ�صالحات
اجلامعية باجلزائر الرامية لتبني �إدارة اجلودة ال�شاملة بالتعليم
العايل والهادفة �إىل �ضمان جودة خمرجاته.
 املنهج الو�صفي التحليلي :بالتعر�ض �إىل واقع تطبيق
�إدارة اجلودة ال�شاملة يف التجربة اجلزائرية للنهو�ض بالقطاع
وحتقيق تعليم عال متميز .

الدراسات السابقة:
يف بحثنا هذا �أجرينا مقارنة واطلعنا على حمتوى الدرا�سات
ال�سابقة التي كان عنوانها كالآتي:
درا�سة مراد�سي ( ،)2010 - 2009دور جودة التعليم العايل يف
تعزيز النموالإقت�صادي :درا�سة حالة اجلزائر.
هدفت هذه الدرا�سة لإبراز العالقة بني جودة التعليم العايل
والنمواالقت�صادي باعتبار �أن جودة التعليم العايل متثل دافعا
لعجلة النموالإقت�صادي  .وقد اعتمد الباحث يف درا�سته على املنهج
اال�ستقرائي والإ�ستنتاجي و�أ�سلوب الإقت�صاد القيا�سي ،وقد خرجت
هذه الدرا�سة بالنتائج التالية:
 حداثة مفهوم اجلودة بالتعليم العايل يف اجلزائر ،وذلك
بالنظر �إىل خمتلف املحطات والإ�صالحات التي �شهدها القطاع
والتي مل توفر الأر�ضية املنا�سبة لتطبيق هذا الأ�سلوب على م�ستوى
التعليم العايل.
 التو�سع الكمي لطلبة التعليم العايل ال ي�ؤثر على
النمواالقت�صادي يف اجلزائر.
 ال ت�ؤثر تكلفة الطالب اجلامعي على النمواالقت�صادي يف
اجلزائر.
 ال ي�ؤثر معدل املتخرجني من اجلامعة على
النمواالقت�صادي يف اجلزائر.
درا�سة منور ( ،)2012 - 2011كفاءة �أع�ضاء التدري�س و�أثرها
على جودة التعليم العايل:درا�سة حالة كلية العلوم الإقت�صادية
وعلوم الت�سيري.
هدفت هذه الدرا�سة لإبراز �أثر كفاءة ع�ضوهيئة التدري�س على
جودة العملية التعليمية يف التعليم العايل وقد اعتمدت على املنهج
التاريخي والو�صفي وتو�صلت الدرا�سة �إىل مايلي:
 غياب الرغبة يف التعليم لدى الأ�ستاذ و�ضعف قدرته على
�إي�صال املعلومات.
  التمييز يف معاملة الطلبة يف عملية التقييم دون �رشح
املنظومة التقييمية للطلبة وبالتايل غياب العدالة يف عملية التقييم.
 متكن الأ�ساتذة من املقيا�س دون املتو�سط.
 اختالف كفاءات هيئة التدري�س انعك�س على جودة التعليم.
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درا�سة رقاد ( ،)2014 - 2013تطبيق نظام �ضمان اجلودة يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل اجلزائرية� :آفاقه ومعوقاته،درا�سة ميدانية
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل لل�رشق اجلزائري.
هدفت هذه الدرا�سة لإبراز معوقات و�آفاق تطبيق نظام �ضمان
اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل اجلزائرية ،وقد اعتمدت الباحثة
على املنهج الو�صفي التحليلي ؛حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن كال
من التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه م�ؤ�س�سات التعليم
العايل اجلزائرية ت�ساعد على تطبيق نظام �ضمان اجلودة فيها،فرغم
ال�صعوبات التي تعرت�ض �سبيل تنفيذ هذا النظام واملتعلقة باجلانب
القيادي على م�ستوى الوزارة الو�صية واجلانب الإداري والتنظيمي
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،وكذا اجلانب ال�سلوكي للأطراف املعنية �إال
�أن هناك عوامل جناح �أخرى مبثابة الأر�ضية الداعمة لتطبيق هذا
النظام على �صانعي القرار الأخذ بها للنهو�ض بجودة امل�ؤ�س�سات
اجلامعية اجلزائرية.
درا�سة ليلى بن وني�سة (� ،)2016 - 2015إقت�صاد املعرفة
وجودة التعليم العايل يف اجلزائر –درا�سة مقارنة.
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة التطرق �إىل مدى ت�أثري �إقت�صاد املعرفة
على جودة التعليم العايل وفر�ضها لتطبيق مبادئ اجلودة وذلك عن
طريق مقارنة جمموعة من الدول با�ستخدام بيانات بان(ل(�data ba
 )naleلعينة مكونة من ع�رشة دول خالل الفرتة املمتدة من 2000-
 ،2014معتمدة يف ذلك على املنهج الو�صفي التحليلي ،منهج درا�سة
حالة وكذا املنهج املقارن.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ؤ�رش عدد الطلبة امل�سجلني ،معدل
االلتحاق الإجمايل بالتعليم العايل ،براءات االخرتاع لها �أثر
ايجابي على جودة التعليم العايل عك�س معدل الت�أطري ون�سبة الطلبة
امل�سجلني خارج الوطن التي كان لها �أثر �سلبي.

التعليق على الدراسات السابقة :
من خالل الإطالع على جملة الدرا�سات ال�سابقة يظهر لنا
�أنها تطرقت يف جمملها �إىل جوانب خمتلفة وموا�ضيع متعددة حول
جودة التعليم العايل فقد �ألقى كل باحث ال�ضوء على جانب معني يف
درا�سته ،فاختلفت بذلك املناهج املعتمدة والنتائج املتو�صل �إليها
من باحث لآخر� ،إال �أن جميعها ت�ؤكد على دور و�أهمية اجلودة يف
التعليم العايل ،ملا فيها من حلول لكثري من امل�شاكل التي تعاين منها
اجلامعة ،و�إن الدرا�سة احلالية تتقاطع مع هذه الدرا�سات ال�سابقة من
الناحية النظرية� ،إال �أنها تختلف عنها يف كون درا�سة الباحثة تطرقت
لإدارة اجلودة ال�شاملة باعتبارها �آلية لتحقيق جودة التعليم العايل
من خالل ر�صد معايريها ومتطلباتها والتعر�ض لواقع تطبيقها على
م�ستوى قطاع التعليم العايل باجلزائر بالتطرق للتجربة اجلزائرية
يف ظل تبني �إدارة اجلودة ال�شاملة الهادفة ل�ضمان جودة امل�ؤ�س�سة
اجلامعية والتعرف على �أهم التحديات التي تقف كحجر عرثة �أمام
تطبيق هذه الفل�سفة لتحقيق اجلودة املطلوبة.
وعلى هذا الأ�سا�س ارت�أت الباحثة تق�سيم هذه الورقة البحثية
على النحوالآتي:
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احملور األول:إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي
�شهد العقدان الأخريان من القرن الع�رشين اهتماما ملحوظا
ومتزايدا بجودة التعليم العايل ،باعتبارها موجة جديدة �أ�صبحت
متثل حتديا للأنظمة التعليمية يف �سعيها نحوحت�سني جودة التعليم
العايل ونوعيته ،فلم تعد �أدوار امل�ؤ�س�سة التعليمية منح�رصة يف
�إتاحة الفر�ص للتعليم بل تعدى ذلك �إىل �رضورة رفع كفاءة التعليم
وفعاليته والتوجه نحومعايري اجلودة ،ف�أ�ضحت بذلك جودة التعليم
العايل املالذ والأمل لأي دولة ت�سعى لبناء اقت�صاد قوي ومتني يف
القرن احلادي والع�رشين.
أوال  :اإلطار املفاهيمي للدراسة
1 .1مفهوم �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل:
تعد �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل من املفاهيم
احلديثة التي فر�ضت وجودها على امل�ؤ�س�سة اجلامعية� ،إنطالقا من
كون اجلودة متثل �أداة فعالة لتطبيق التح�سني امل�ستمر جلميع �أوجه
النظام يف �أية من�ش�أة ،حيث ترى �أريفلقار (� )Arivalagar,2005أن
م�صطلح اجلودة ي�شري �إىل منتج �أوخدمة ممتازة ،قد تكون اجلودة
امل�ستخدمة متثل خ�صائ�ص حمددة وموا�صفات خا�صة م�شددة،
ومن ثمة ا�شرتاط تقييم النوعية لإر�ضاء الزبون ،وهذا يعنى
احل�صول على اجلودة املطلوبة لأول مرة،وي�ؤكد الدكتور �أحمد ر�شدي
طعيمه(طعيمة�( )20:2006،أن حركة ال�سعي نحواجلودة ال�شاملة
يف التعليم العايل ال بد �أن متتد لت�شمل خمتلف جوانب العملية
التعليمية بدءاً من الإدارات التعليمية �إىل الإدارات املدر�سية� ،إىل
�إعداد املعلمني وتدريبهم،وكذا و�ضع املناهج وت�أليف الكتب� ،إىل
و�سائل التقومي وغريها).
يف حني قدم املعهد الفدرايل الأمريكي تعريفا للجودة ال�شاملة
(الرتتوري دون �سنة الن�رش )30 :على �أنها( :ت�أدية العمل ال�صحيح
ب�شكل �صحيح من �أول مرة مع الإعتماد على تقييم العميل يف معرفة
مدى التح�سن يف الأداء)�،أما �إدارة اجلودة ال�شاملة فهي فكرة معروفة
( )Mauch,2010 :3تقوم على (فل�سفة الإدارة وموا�صلة حت�سني
نوعية املنتجات والعمليات وهي م�س�ؤولية اجلميع امل�شاركني يف
تطوير و�/أوا�ستخدام منتجات �أوخدمات تبلغ �أوتتجاوز توقعات
العمالء).
وهي �أي�ضا (دمينغ،د ت) (�شكل تعاوين لأداء الأعمال يعتمد
علــى القـدرات امل�شـرتكة لكـل مـن الإدارة والعاملني ،بهدف حت�سني
اجلودة وزيادة الإنتاجية ب�صفة م�ستمرة من خالل فرق للعمل).
�إىل جانب ذلك تعرف ب�أنها (( )Rawlins,2008طريقة لإدارة
وحت�سني الفعالية ،املرونة والقدرة على املناف�سة يف تقدمي ال�سلع
واخلدمات فهي ت�ستهدف حت�سني نوعية املنتجات واخلدمات من
خالل التح�سينات اجلارية كا�ستجابة مرتدة لتغذية م�ستمرة).
�أما �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل فتعد م�صطلحا
حديثا ،لذلك تعددت التعاريف املقدمة لها ،حيث جاء تعريفها ب�أنها
(بن عراب( )2003 ،جملة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف
جمال التعليم لرفع وحت�سني النتاج التعليمي مبا يتنا�سب مع رغبات
و�أهداف امل�ستفيدين ومع قدراتهم و�سماتهم املختلفة) ،وعرفت �أي�ضا
ب�أنها( :فل�سفة تنظيمية تتيح بيئة منا�سبة لتحقيق اجلودة امل�ستهدفة
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لعمليات التعليم وتوفر متطلبات �إقامة نظام نوعي ملخرجات ذات
�سمات تناف�سية) ،وهي �أي�ضا�( :إحدى الطرائق الإدارية الهادفة �إىل
حتقيق الفاعلية واملرونة والقدرة التناف�سية للجامعة �شاملة الهيكل
التنظيمي برمته كل ق�سم وكل ن�شاط وكل فرد ويف جممل امل�ستويات
الإدارية والأكادميية) (لرقط)2009 - 2008 ،
من خالل ما �سبق ن�ستنتج �أن �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم
العايل متثل �أ�سلوبا �إداريا حديثا قائما على اجلهود املبذولة من
قبل العاملني بامل�ؤ�س�سة اجلامعية والهادف �إىل حت�سني �أداء التعليم
العايل والرفع من كفاءة خمرجاته مبا يتما�شى والتغريات التي
تفر�ضها البيئة التناف�سية العاملية القائمة على املعرفة واجلودة.
2 .2مبادئ ومتطلبات تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
التعليم العايل:
�إن تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ي�ستلزم عددا ً من املبادئ واملتطلبات التـي ميكن من خاللها تطويع
اجلودة ال�شاملة مبا يتنا�سب مع التعليم اجلامعي واملتمثلة يف:
 ثقافة املنظمة� :إذ �أن جناح �إدارة اجلودة ال�شاملة مرهون
بوجود ثقافـة تنظيمية من�سجمة مع القيم واالجتاهات ال�سائدة
يف املنظمة ،و�إ�شاعة حرية امل�شاركة للعاملني ب�أفكارهم يف حل
امل�شاكل واتخاذ القرارات واعتبار ذلك مبثابة قاعدة �أ�سا�سية يف
العمل.
 �إميان الإدارة العليا ب�أهمية نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة،
والعمل على �ضمان بيئة �سليمة لتطبيقه متا�شياوالتطورات العاملية
اجلديدة.
 القيادة الرتبوية الفعالة :فتوفري مناخ منا�سب لثقافة
اجلودة بامل�ؤ�س�سة اجلامعية ينعك�س على �أع�ضاء هيئة التدري�س من
خالل اكت�ساب �أ�ساليب التنمية والتطوير لتوفري الأر�ضية ال�صاحلة
لإحداث تغيريات ذات طبيعة فل�سفية وعملية يقت�ضيها نظام �إدارة
اجلودة ال�شاملة (ال�رصايرة ،الع�ساف.)2008
 التدريب� :إذ ال بد �أن تكون عملية التدريب م�ستمرة ملواكبـة
املفـاهيم والأ�ساليب احلديثة لتمكني العاملني باجلامعة من تطبيق
وا�ستخدام �أدوات اجلودة بفعالية.
 منع الأخطاء قبل وقوعها :فمن �أهـم �أهـداف �إدارة اجلودة
ال�شاملة حت�سني اخلدمات واملنتجات وذلك باحلد من الأخطاء
و�إعادة الأعمال من خالل الوقاية منها قبل حدوثها عن طريـق
الفحـ�ص واملراجعـة والتحليل و�إيجاد احللول (الدعي�س.)2006،
 وجود �أهداف وا�ضحة وحمددة للجامعة تكون ذات توجه
م�ستقبلي ي�شارك يف �صنعها جميع العاملني مبا يحقق رغبـات
الطالب والعاملني وامل�ستفيد اخلارجي.
 اختيار الأ�ساليب التعليمية يف �ضوء درا�سة احتياجات
ومتطلبات �سوق العمل ،مبا ي�ضمن انفتاح اجلامعة على البيئة
املحيطة بها ودفعها للتح�سني امل�ستمر يف �أدائها وخمرجاتها
(اخلطيب.)2001:
 3 .3الأهداف املتوخاة من تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
التعليم العايل.

�إن تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل من �ش�أنه
حتقيق جملة من الأهداف من بينها:
 تر�سيخ �إدارة اجلودة ال�شاملة ك�أ�سلوب وفل�سـفة لإدارات
اجلامعة علـى اختالف كلياتها ،واالبتعاد عن الأ�ساليب التقليدية،
وتبني املفاهيم الإدارية احلديثة.
 �ضمان مكانة مرموقة للجامعة والإعرتاف بها حمليا
وعامليا بالنظر جلودة �أدائها وكفاءة خمرجاتها.
 حتقيق وتطبيق اجلودة ال�شاملة يف كافة �أعمال قطاعات
اجلامعة وكلياتها ،من خالل �إقامة دورات العمل والندوات واللقاءات
وامل�ؤمترات يف جماالت اجلودة ال�شاملة (�أبوالري�ش)332:2014،
 خدمة املجتمع من خالل تطبيق فل�سفة اجلودة ال�شاملة
والتح�سني امل�ستمر.
 االرتقاء مب�ستويات الطلبة يف جميع اجلوانب العقلية،
اجل�سمية ،النف�سية ،الإجتماعية والروحية ورفع م�ستوى الوعي لديهم
من خالل الإلتزام بنظام اجلودة.
 العمل بروح الفريق لتحقيق الرتابط والتكامل بني جميع
�أع�ضاء الأ�رسة اجلامعية (الزاحي)2014،
4 .4خطوات ومراحل تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم
العايل:
يتم تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل وفقا
خلطوات حمددة ،تتمثل يف:
 مرحلة التمهيد :وفيها يتم تهيئة العاملني بالكلية
�أواجلامعة لتقبل مفهوم اجلودة ال�شاملة.
 تنفيذ هذا املفهوم من خالل توزيع املهام وامل�س�ؤوليات.
 حتديد ال�سلطة املنا�سبة للأفراد وامل�ستويات التنظيمية.
 التقومي بتطبيق منهج املراقبة امل�ستمرة للأداء من مرحلة
التمهيد حتى نهاية مرحلة التطبيق (الزاحي)92:2014،
ثانيا  -ضمان اجلودة يف التعليم العالي
�شهد التعليم العايل يف العقد الأخري عديدا من التغريات
املتالحقة التي فر�ضتها البيئة الداخلية واخلارجية ،والتي �أدخلت
مفاهيم جديدة �أ�ضحت حمل اهتمام كبري يف جمال التعليم العايل
من بينها ما يعرف ب�ضمان اجلودة.
1 .1مفهوم �ضمان اجلودة يف التعليم العايل
تعرف �ضمان اجلودة يف التعليم العايل على �أنها (م�صطفى،
�( :)120:2015أ�سلوب متكامل يطبق يف جميع فروع وم�ستويات
املنظمة التعليمية للت�أكد من فعالية حتقيق �أف�ضل اخلدمات
التعليمية والبحثية وكذا الإ�ست�شارية ب�أكف�أ الأ�ساليب و�أقل التكاليف
و�أعلى جودة ممكنة)
وعرفتها جلنة �ضمان جودة التعليم العايل �أنها (برو�ش،
بركان( )810:2012 ،فح�ص �إجرائي نظامي للم�ؤ�س�سة وبراجمها
الأكادميية ق�صد قيا�س املنهجية من حيث منا�سبة الرتتيبات
املخططة لتحقيق �أهدافها ،والتطبيق من حيث توافق املمار�سة
الفعلية مع امل�ؤ�س�سة بالتعلم والتح�سني من خالل تقييمها الذاتي
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أ .منى طواهرية

للرتتيبات والطرق والتنفيذ والنتائج) ،كما جاء تعريفها ب�أنها:
(عبارة عن �أ�سلوب لو�صف جميع الأنظمة ،املوارد واملعلومات
امل�ستخدمة من قبل م�ؤ�س�سات التعليم العايل،للحفاظ على م�ستوى
اجلودة وحت�سينها ،وهي يف الوقت ذاته و�سيلة من و�سائل مراقبة
احلكومات ملا يجري داخل امل�ؤ�س�سات اجلامعية ومدى �إ�ستجابتها
للجمهور اخلارجي وخا�صة القطاع اخلا�ص( ).منـور- 2011،
.)2012
�2 .2أهمية �ضمان جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل
تتمثل دواعي احلاجة �إىل �ضمان جودة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل فيما يلي:
 احلفاظ على �سمعة اجلامعات يف �ضوء العملية التعليمية
واملعايري املو�ضوعة.
 حتقيق درجة عالية من املحا�سبة العامة ،وذلك لإ�شباع
حاجات كل من الطالب والأفراد العاملني.
 �إعالم الطالب ب�أحقيته يف عملية االختيار وخا�صة يف
�ضوء تنوع جماالت الدرا�سة� ،أي منح الطالب فر�صة الإختيار بني
التخ�ص�صات املتوفرة.
 حت�سني جودة العمليات واملخرجات على م�ستوى امل�ؤ�س�سة
الواحدة ،وحتديد املمار�سات اجليدة التي حتقق ذلك وت�ؤدي بالتايل
�إىل حت�سني النظام ككل (�إدري�س.)2012،
ومن ثمة يعد �ضمان اجلودة مراجعة خمططة وتقييم ًا لنظامي
امل�ؤ�س�سة والربامج ق�صد الت�أكد من �أن املعايري التعليمية املتفق
عليها والبنية الأ�سا�سية يتم تنفيذها وتفعيلها ،ومن ثم ف�إن التعليم
اجليد هوالذي يحقق توقعات املتعلم للعملية التعليمية باكت�ساب
املعرفة واملهارة التي مل يكن يحوزها م�سبقا.
احملور الثاني :تطوير اجلامعة اجلزائرية يف ظل تبين إدارة اجلودة
الشاملة.
�أدى الإنفجار املعريف وثورة املعلومات والتكنولوجيا �إىل
بروز مفاهيم جديدة �أ�ضحت متثل عنوان التقدم واملناف�سة ،ولعل
�إدارة اجلودة ال�شاملة من بني �أهم هذه املفاهيم التي زاد الإهتمام
بتطبيقها على م�ستوى م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،باعتبار �أن هذا
الأخري �أ�صبح ميثل العمود الفقري لتطور الدول وتنمية جمتمعاتها
على كل الأ�صعدة .وانطالقا من هذه احلقيقة جند �أن احلكومة
اجلزائرية ت�سعى جاهدة لتبني وتطبيق فل�سفة �إدارة اجلودة ال�شاملة
على م�ستوى م�ؤ�س�ساتها اجلامعية بغية تدارك النقائ�ص وحتقيق
اجلودة على م�ستوى جامعاتها.
أوال :واقع التعليم العالي يف اجلزائر
1 .1مراحل تطور التعليم العايل يف اجلزائر
مر التعليم العايل يف اجلزائر بالعديد من املحطات التي
تخللتها جملة من الإ�صالحات متا�شيا ومتطلبات التنمية وتطورات
الع�رص من �أجل الو�صول �إىل جامعة مثالية تتما�شى وخ�صو�صية
املجتمع اجلزائري ،وتتمثل هذه املراحل فيما يلي:
 .أالتعليم العايل من الإ�ستقالل �إىل غاية 1970
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ورثت اجلزائر غداة الإ�ستقالل تركة ا�ستعمارية ثقيلة ،فكان
لزاما عليها و�ضع �أولوية الق�ضاء على �سيا�سة التجهيل من خالل
جملة من الإ�صالحات كان يف مقدمتها ت�أ�سي�س نظام تعليمي تغريت
خالله ر�سالة اجلامعة التي �أ�سندت لها القيام باملهام التالية:
  �إقامـة نظام جامعي جديد يـراعي و�ضعية البالد ،التي
تتميز ببنية اقت�صادية وموارد ب�رشية حمدودة.
 �رضورة تزويد القطاع االقت�صادي ويف �أ�رسع الآجال ،مبا
يحتاج �إليه من الإطارات ال�رضورية من حيث الكم والكيف تعمل
على النهو�ض بالبالد واخلروج من التخلف.
 العمل على تلبية متطلبات التنمية يف �ضوء املعايري
املعروفة يف البلدان املتقدمة.
 وجوب تفادي ت�رسب الطلبة.
 تكاف�ؤ الفر�ص للإلتحاق بالتعليم اجلامعي.
 �إعطـاء التعليم اجلامعي بعده العلمي والتقني ،وربطه
باحلقـائق الوطنيـة ،وتوجيهه نحوالفروع التي يحتاجها االقت�صاد
الوطني( غربي�،2014 - 2013،ص.)94.
.بخمتلف �إ�صالحات منظومة التعليم العايل والبحث
العلمي يف اجلزائر خالل الفرتة ()2003 - 1972
عرف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر خالل هذه الفرتة
�إ�صالحات كثرية هدفت �إىل تنمية هذا القطاع و�إعادة توجيهه
وهيكلته بالدرجة الأوىل؛ حيث ميكن ت�شخي�ص �أهم بنود تلك
الإ�صالحات كما يلي(�( )20سحنون ،بلغامني )136،135:2014
 �إعادة �صياغة برامج التكوين ب�شكل كلي :وتكمن يف
الثالثية الآتية :تنويع،تخ�ص�ص ،احرتافية.
 �إعداد تنظيم تعليمي جديد للدرا�سة :بناءا على نظام
ف�صلني درا�سيني (� 06أ�شهر لكل ف�صل)
 خالل ال�سنة الدرا�سية وفقا للمقايي�س املكت�سبة ولي�س على
�أ�سا�س املعدل ال�سنوي.
 تكثيف مناء التعليم العايل بتمكني �أكرب عدد ممكن من
ال�شباب لبلوغ امل�ستويات العليا.
 �إعادة تنظيم �شامل للهياكل اجلامعية :بالإنتقال من
املخطط التقليدي للكليات �إىل املعاهد اجلامعية؛ حيث يتخ�ص�ص كل
واحد منها يف جمال علمي موحد،وذلك بهدف �إدراج التكنولوجيا.
 تدعيم منظومة التعليم العايل وعقلنتها وذلك وفقا
للقانون التوجيهي  99-05امل�ؤرخ يف ني�سان  1999والذي ميثل
حلظة فارقة وهامة لتطوير منظمة التعليم العايل؛ حيث م ّثل �أي�ضا
خال�صة كل ما ا�ستحدث منذ اال�ستقالل.
.تالتعليم العايل يف اجلزائر من النظام القدمي �إىل النظام
اجلديد ()2013 - 2004
�شهد التعليم العايل باجلزائر وفق النظام القدمي (الكال�سيكي)
من �سنة �1962إىل  ،2003عدة نقائ�ص �سواء من الناحية الهيكلية
�أوالتنظيمية للم�ؤ�س�سات وكذا من الناحية التعليمية والعلمية للتكوين
املقدم للطالب اجلامعي ،خا�صة يف جمال اال�ستقبال والتوجيه
وعملية التدرج ،والتي نورد �أهمها يف النقاط التالية( :موني�سب،
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)51:2012
 الدخول �إىل اجلامعة بالإعتماد على التوجيه املركزي
الذي غالبا ال يعك�س رغبة الطالب وقدراته مما ينتج عنه ن�سبة
ر�سوب كبرية.
 نظام التقييم اخلا�ص بالنظام الكال�سيكي ال ي�ساعد على
تطبيق الربامج التعليمية امل�ستحدثة ب�شكل جيد وي�سري.
 عدم تنا�سب التخ�ص�صات املتوفرة يف اجلامعة مع �شعب
البكالوريا اجلديدة مما يخلق فجوة وخلال لدى الطالب.
كل هذه امل�شاكل والعوائق جعلت القيادة التعليمية تطبق
نظاما جديدا وهيكلة جديدة لهذا التعليم �سنة  2004عرف بنظام
(�أل.م.د) بغية تطوير اجلامعة ومواكبتها للأنظمة التعليمية بالدول
املتقدمة،فهونظام مرتبط ب�سيا�سة بولونيا لإ�صالح التعليم اجلامعي
ب�أوروبا ،طبق يف الدول الأوروبية (فرن�سا� ،إجنلرتا� ،إيطاليا و�أملانيا)
لتوحيد التعليم العايل يف �أوروبا.
ويتكون هذا النظام من ثالث �أطوار �أ�سا�سية ويف خمتلف
مكوناته ،وهي( يو�سف)2008 - 2007 :57 ،
♦ ♦طور اللي�سان�س :ي�شمل جمموعة من الوحدات التعليمية
موزعة على عدد من التخ�ص�صات ،حيث يتكون هذا الطور من �ست
(� )06سدا�سيات تت�ضمن مرحلتني� ،أوالهما تكوين قاعدي متعدد
التخ�ص�صات ،وتتمثل ثانيهما يف تكوين متخ�ص�ص،يندرج ذلك
�ضمن غايتني ،الغاية الأوىل ذات طابع مهني لتمكني الطالب من
الإندماج املبا�رش يف عامل ال�شغل� ،أما الغاية الثانية فهي �أكادميية
ت�سمح للطالب مبوا�صلة الدرا�سة على م�ستوى املا�سرت.
♦ ♦طور املا�سرت :ي�شمل هذا الطور جمموعة من الوحدات
التعليمية موزعة على �أربع (� )04سدا�سيات،وهوطور مفتوح
لكل الطلبة اجلامعيني احلا�صلني على �شهادة �أكادميية (�شهادة
اللي�سان�س) يف ذلك التخ�ص�ص ،ويهدف �إىل متكني الطلبة من
اكت�ساب تخ�ص�ص دقيق يف حقل معريف حمدد ،مبا ي�سمح باملرور
�إىل م�ستويات عالية من الأداء واملهارة.
♦ ♦طور الدكتوراه :ميثل املرحلة الأخرية من الدرا�سة؛ حيث
ي�شمل هذا الطور �ست (� )06سدا�سيات ومن �أهدافه ،حت�سني امل�ستوى
عن طريق البحث ،ومن �أجل البحث ،تعميق املعارف يف تخ�ص�ص
حمدد.
 .2التحديات التي تواجه التعليم العايل باجلزائر
رغم الإ�صالحات التي با�رشتها احلكومة اجلزائرية يف قطاع
التعليم العايل منذ الإ�ستقالل،والهادفة للنهو�ض بالقطاع وجعله
يف م�صاف الدول املتقدمة من خالل نقل جتاربها واعتماد طرق
التعليم احلديثة� ،إال �أن العديد من الباحثني واخلرباء يجمعون على
�أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل اجلزائرية ال تزال تتخبط يف العديد من
امل�شكالت والتحديات التي تقف �أمام تطورها وكفاءتها ،من بينها:
 .أتدين نوعية التعليم اجلامعي :وذلك لرتكيزه على
املعطيات التقليدية والقدمية ب�سبب غياب املراجع احلديثة ،والذي
ولد فكرة احل�صول على ال�شهادة لي�س �إال دون الت�شجيع على االبتكار
والتعلم احلقيقي�،إىل جانب تركيز التعليم اجلامعي على اجلوانب
النظرية دون التطبيقية والأدائية انطالقا من فكرة �أن الطالب الذي

يعرف �سيوظف معارفه يف امليدان العملي ،وهوما خلق فجوة بني
املعارف التي يحملها الطالب وبني املقت�ضيات التي تفر�ضها
احلياة العملية.
.ب�ضعف جودة معايري التقييم � :إذ �أن تقييم الطالب يقوم
على �أ�سا�س العالمات املح�صلة يف امل�سار الدرا�سي مما �أدى �إىل
انت�شار ظاهرة الغ�ش يف ظل افتقار اجلامعة اجلزائرية �إىل �آليات
للرقابة العلمية وهوما �أف�ضى �إىل تدين جودة التعليم العايل.
.ت�ضعف مناهج التعليم وقدمها� :إذ تعاين املقررات الدرا�سية
اجلامعية من غياب برامج وا�ضحة وحديثة ومف�صلة للمحاور
الدرا�سية ،كما تعتمد على نقل الربامج من الدول املتطورة دون
تكييفها مع م�ستوى الطالب وطبيعة البيئة التعليمية مثلما حدث مع
نظام (�أل �أم د) الذي مثل �أحد �أوجه الإ�صالحات� ،إال �أنه مل يحقق
كل الأهداف التي جاء من �أجلها وهذا باتفاق كل الأطراف مبا فيها
وزارة التعليم العايل( .بوع�شة)2006،
.ث�ضعف عملية الت�أطري :ف�أغلب الأ�ساتذة مل تتم مرافقتهم
بيداغوجيا وبالتايل مل يح�صلوا على ت�أهيل يف طرائق التدري�س
والتقنيات الرتبوية املتطورة� ،إىل جانب تكليفهم بتدري�س مقايي�س
خارج تخ�ص�صاتهم،ما جنم عنه �ضعف التح�صيل العلمي لدى
الطالب� ،إىل جانب الإعتماد على �أ�سلوب املحا�رضات يف التدري�س
والتي يحفظها ويعيدها الطلبة يف ورقة الإمتحان.
.جعدم التوازن بني النموالكمي والإعداد النوعي للطلبة� :إذ
ترتكز ال�سيا�سة التعليمية اجلامعية يف اجلزائر على الكم دون اجلودة
ب�سبب التزايد الكبري للطلبة ،فقد �أ�صبح الإلتحاق باجلامعة يعتمد
كو�سيلة للرت�ضية االجتماعية دون الإهتمام بالنوعية .
.ح�ضعف املخ�ص�صات املالية لقطاع التعليم العايل وانعدام
م�صادر التمويل :فرغم امليزانية املخ�ص�صة لقطاع التعليم العايل�،إال
�أنها مل تبلغ الهدف منها ب�سبب توجه معظمها للتجهيز والت�سيري،
دون الإهتمام بتجديد املختربات العلمية واملكتبات التي تعاين من
نق�ص يف امل�صادر والوثائق املتخ�ص�صة.
.خوجود فجوة بني م�ضامني التعليم العايل ومتطلبات
�سوق العمل :فاملهارات التقنية والتكنولوجية التي يحتاجها �سوق
العمل ال توفرها اجلامعة ،و�إن وجدت فهي لي�ست بالكفاءة املطلوبة
وهذا ما �أوجد عزوفا لدى الطلبة يف التوجه نحوهذه التخ�ص�صات
التي ال توائم متطلبات �سوق العمل (بوع�شة)2006،
ثانيا :مشروع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وضمان اجلودة لتطوير
اجلامعة اجلزائرية
1 .1التجربة اجلزائرية يف �ضمان جودة التعليم العايل
�أدركــت ال�ســلطات اجلزائريــة بنوع من الت�أخر �أن ال�سبيل
الأجنع للنهو�ض بقطاع التعليم العايل يكون بتطبيق نظام �ضمان
اجلودة ،وقد جت�سد ذلك يف �صدور القـانون التـوجيهي للتعلـيم
�سنة  2008الذي و�إن مل ين�ص �رصاحة على تطبيق هذا النظام يف
كر�س �إمكانية فـتح م�ؤ�س�سات خا�صة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل�،إال �أنه ّ
للتعليم العايل مع �رضورة مراقبتها وتقييمها ب�إن�شاء املجل�س
الوطني للتقييم ،وقد و�ضعت جملة من اخلطوات لتطبيق هذا النظام
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل متثلت يف:
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♦ ♦�إقناع �أ�صحاب امل�صلحة ب�أهمية تطبيق نظام �ضمان
اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
♦ ♦�إر�ساء ثقافة اجلودة والتقييم الداخلي باجلامعة اجلزائرية.
♦ ♦�إن�شاء خلية اجلودة داخل كل م�ؤ�س�سة تعليم عايل (رقاد،
.)179:2014 - 2013
ويف �ضوء الإ�ستجابة للرهانات الإجتماعية والإقت�صادية
حمليا ،ومواكبة املنظومة التعليمية الإقليميـة والدولية ،توجهت
اجلامعة اجلزائرية نحوبناء وتطوير نظام ل�ضمان اجلودة،يظهر ذلك
جليا مـن خـالل الإجـراءات والن�شاطات التي �أُجنزت؛ حيث قامت
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بعقد جمموعة من اجلل�سات
واللقاءات الوطنية وكذا تنظيم ملتقيات وطنية متثلت فيما يلي :
 .أاجلل�سات الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي :عقدت
هذه اجلل�سات يف �شهر مايو ،2008والتي جاءت لتتوج م�سارا
حافال بالعمليات والأن�شطة ذات ال�صلة بتقومي تطبيق الإ�صالح،
ومتثلت �أهم الأهداف املنتظرة من هذه اجلل�سات يف:
 تقومي تطبيق نظام ( )LMDمرحليا.
 توطيد الإ�صالح وتو�سيع نطاقه وتعميقه.
 تفعيل �آليات التقومي و�إر�ساء نظام لإدارة اجلودة يف
التعليم العايل.
 �إر�ساء احلكامة الرا�شدة للم�ؤ�س�سات اجلامعية وهيئات
البحث .
.بامللتقى الدويل الثاين حول (�ضمان اجلودة يف التعليم
العايل بني الواقع واملتطلبات) :انعقد بجامعة اجلزائر – بن عكنون
– يومي 01و 02حزيران ،2008وي�أتي هذا امللتقى يف طبعته
الثانية بغر�ض متكني امل�ؤ�س�سات اجلامعية اجلزائرية من الإ�ستفادة
من اخلربة الدولية يف ميدان �ضمان اجلودة،وقد جمع هذا امللتقى
بني خرباء �ضمان اجلودة يف التعليم العايل املنتمني للبنك الدويل
واليون�سكو ،ومدراء امل�ؤ�س�سات اجلامعية اجلزائرية وكذا الأ�ساتذة
املكلفني ببناء نظام �ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،ومتثلت
�أهداف هذا امللتقى على وجه اخل�صو�ص يف:
 التعريف مبختلف �إجراءات بناء �ضمان اجلودة يف التعليم
العايل.
 التحكم يف �آليات نظام �ضمان اجلودة وتطويرها.
.تامللتقى الوطني حول (تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
التعليم العايل املربرات واملتطلبات :انعقد بجامعة ب�سكرة – عمار
ثليجي – يومي 25و 26ت�رشين الثاين ،2008والذي هدف �إىل متكني
امل�ؤ�س�سات اجلامعية اجلزائرية من التعرف على مربرات ومتطلبات
تطبيق مدخل �إدارة اجلودة ال�شاملة ك�أ�سلوب جدير بالتطبيق،وقد
تناول هذا امللتقى �أربع حماور هي:
 متطلبات �ضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر.
 معوقات �ضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر.
 �ضمان جودة التعليم العايل بني اخل�صو�صية املحلية
وعوملة التعليم.
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 معايري تطبيق �ضمان اجلودة يف التعليم العايل يف
اجلزائر(.لرقط )87 - 85 :2009 - 2008 ،ومبا �أن الأ�ستاذ
اجلامعي ميثل ركيزة التعليم العايل ،فقد اتخذت وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي جملة من القرارات تهدف من خاللها لرتقية
الأ�ستاذ وتطوير معارفه وهوما ي�صب يف خانة تطوير التعليم
العايل؛حيث ن�صت املادة ( )2من القرار ( )932املتعلق بكيفية
تنظيم املرافقة البيداغوجية (التعليمية) لفائدة الأ�ستاذ الباحث
حديث التوظيف على �رضورة املرافقة البيداغوجية (التعليمية)
لفائدة الأ�ستاذ الباحث حديث التوظيف من خالل فرتة ترب�ص
يكت�سب خاللها معارف ومهارات يف فن التدري�س اجلامعي(.القرار
رقم  932امل�ؤرخ يف  20متوز  ،) 2016كما �أكد القرار نف�سه يف
مادته ( ،)3على �إن�شاء خلية لدى كل م�ؤ�س�سات التعليم العايل
تكلف بو�ضع ومتابعة برنامج املرافقة البيداغوجية (التعليمية)
لفائدة الأ�ساتذة الباحثني وذلك من خالل:
 اقرتاح اال�سرتاتيجيات البيداغوجية(التعليمية) للتعليم
والتكوين العايل .
 و�ضع حيز التنفيذ لربنامج املرافقة البيداغوجية
(التعليمية) ،وتبليغه للأ�ساتذة املعنيني.
 انتقاء الأ�ساتذة املتدخلني يف التمكني.
 تقييم م�شاركة الأ�ساتذة املعنيني بالتمكني.
من جهة ثانية مت �إن�شاء جلنة وطنية للإ�رشاف ومتابعة تنفيذ
برنامج املرافقة البيداغوجية (التعليمية) للأ�ستاذ الباحث ،وذلك
ح�سب القرار 1636امل�ؤرخ يف  29ت�رشين الأول  ،2016والتي
كلفت بجملة من الأعمال الهادفة �إىل تطوير التمكني امل�ستمر لكل من
الأ�ستاذ الباحث وطالب الدكتوراه والعمل على الإندماج يف ال�شبكة
الدولية للبيداغوجية (التعليمية)،وكذا الإندماج و�/أوتطوير �أي نظام
تكوين بيداغوجي (تعليمي) ذي قيمة م�ضافة عالية للتعليم العايل.
(القرار  1636امل�ؤرخ يف  29ت�رشين الأول .)2016
�إن هذه القرارات من �ش�أنها �أن توفر الأر�ضية ال�صلبة لتطوير
التعليم العايل من خالل �إعطاء �أولوية �أكرب لتمكني الأ�ستاذ الباحث
باعتباره ميثل احلجر الأ�سا�س لبناء تعليم عايل متميز ي�ضمن جودة
املنتج اجلامعي ومن ثمة تطور املجتمع.
1 .1خاليا �ضمان اجلودة يف التعليم العايل يف اجلزائر
يف �إطار توجه اجلامعة اجلزائرية نحوتطبيق نظام �ضمان
اجلودة ،وبعد �إقامة هيئات وطنية مثل جلنة تطبيق �ضمان اجلودة
يف التعليم العايل والبحث العلمي (�( )CIAQESأن�ش�أت مبوجب القرار
 164امل�ؤرخ  31حزيران  )2010واملجل�س الوطني للتقييم ()CNE
(�أن�شئ مبر�سوم م�ؤرخ يف  21كانون الثاين  ،)2010مت اعتماد
�أدوات لبناء وتطوير هذا النظام على م�ستوى كل م�ؤ�س�سة جامعية
�سميت بـ خاليا �ضمان اجلودة.
 .أتنظيم خلية �ضمان اجلودة :هي هيئة تابعة لرئي�س
اجلامعة الذي يعينّ م�س�ؤوال عنها ،تت�شكّل من �أع�ضاء مي ِّثلون خمتلف
املكونات والهيئات البيداغوجيـة(التعليمية) والإداريـة للم�ؤ�س�سة.
.ب مهمة و�أدوار خلية �ضمان اجلودة :ت�ضطلع خلية �ضمان
اجلودة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اجلزائر بجملة من الأدوار
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والوظائف ميكن تلخي�صها فيما ي�أتي:
 وظيفة التقييم الداخلي ملجاالت احلوكمة ،التمكني،
البحث ،واحلياة اجلامعية وذلك من خالل حت�ضري،تنفيذ ومتابعة
عمليات التقييم الداخلي للم�ؤ�س�سة اجلامعية.
 وظيفة الإعـالم مبهامها و�أهداف نظام �ضمان
اجلودة،والتح�سي�س بالنتائج املنتظرة من تطبيق هذا النظام.
 وظيفة التكوين امل�ستمر لأع�ضائها يف جمال �ضمان
اجلودة (بن ح�سني�،2015 ،ص �ص.)213 ،212 .
وحر�صا على �ضمان جودة التعليم العايل� ،أعلن وزير التعليم
العايل يوم  15كانون الثاين  2017على انطالق عملية تعميم
التقييم الذاتي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل م�ؤكدا على �أنها �أ�صبحت
�رضورة ملحة لك�سب رهان النوعية حمليا ودوليا،يف ظل ت�أثريات
العوملة التي �أ�صبحت تفر�ض الأخذ بنظام �ضمان اجلودة ،مو�ضحا
�أن ور�شة تعميم التقييم الذاتي �ست�سمح بالتعرف على نقاط القوة
وال�ضعف وكذا الفر�ص املتاحة واملعيقات التي قد تواجه امل�ؤ�س�سات
اجلامعية ،مبا ميكن الأطراف املعنية ويف مقدمتها الو�صاية من
�إعداد برنامج عمل دقيق ملعاجلة كل هذه الإختالالت،وبالتايل
حتقيق نقلة نوعية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي وتطوير برامج
التمكني ،وقد �أكد الوزير �أن هذا امل�سعى �سيوفر للم�ؤ�س�سات �إمكانية
�إر�ساء تقييم دوري لتح�سني النوعية متا�شيا مع املعايري الدولية
التي تراعي ظروف امل�ؤ�س�سة اجلزائرية وحمتوى مرجعيتها الوطنية.
(حجار)https://www.mesrs.dz،2017،
 .2معوقات تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم العايل
باجلزائر
رغم اجلهود املبذولة يف �سبيل تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة
لتحقيق جودة العملية التعليمية باجلامعة اجلزائرية� ،إال �أن �سبيل
تطبيقها ال يزال تواجهه عدة �صعوبات وحتديات متثل حجرة عرثة
�أمام امل�ضي قدما يف هذا امل�رشوع ،ومن بني هذه ال�صعوبات:
 غيـــاب ثقافـــة اجلـــودة فـــي التعلـــيم العـــايل :فاملتتبـــع
مل�سـار التعلـيم العـايل فـي اجلزائـر يـدرك �أن مفهوم اجلـودة لـم يكـن
هدفا م�سطرا يف �سيا�سة اجلامعة وبالتايل مل يكـن م�ؤ�شـرا لقيـا�س
جودة العملية التعليمية وفعاليـــة امل�ؤ�س�ســـة اجلامعيـــة�،إمنا
اعتمدت يف ذلك على الكم (عدد الطلبة).
 عدم اجلدية يف تطبيق هذا النظام راجع �إىل اخلوف من
بذل جهد �أكرب بالن�سبة للأ�ساتذة �أوفقدان النفوذ عند امل�س�ؤولني،
وكذا اخلوف من تو�سع جمال التح�صيل العلمي من جانب الطلبة.
 �ضعف التكـوين والتـــدريب بالن�سبة للقـــائمني علـــى
العمليـــة ،وعـــدم تـــوفري الإمكانيـــات املاديـــة والتنظيمية التي
متكن من التعامل بفعالية مع نظام املعلومات (بوخلوة ،بن خرية،
)101 :2016
�3 .3آليات مقرتحة لتطوير �إدارة اجلودة ال�شاملة يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل اجلزائرية يتوقف تبني �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اجلزائر على الأخذ بعني االعتبار
املعايري التالية:

 .أجودة الأ�ستاذ� :إن جنـاح العمليـة التعليميـة مرهون يف
املقام الأول بوجود �أ�ساتذة �أكفاء وم�ؤهلني قادرين على �أداء الأدوار
املنوطة بهم من تدري�س ،تقومي� ،إر�شاد وتوجيه �إىل جانب البحث
العلمي والذي من �ش�أنه الرفع من قدرات الطلبة وبالتايل النهو�ض
بالعملية التعليمية ككل( يعقوبي و�آخرون)424 :2012،
.بجودة الطالب:يعترب الطالب وفق �إدارة اجلودة ال�شاملة
زبونا،ومن ثمة على املديرين �إدخاله يف عملية التعليم اخلا�صة به
عن طريق تدريبه على البحث والت�سا�ؤل يف عملية التعليم،و�رضورة
الإهتمام باقرتاحات الطلبة من �أجل التغيري( �إبراهيم حممود:2000،
)92
.ت�إميان القيادة التعليمية العليا ب�رضورة تطبيق نظام �إدارة
اجلودة ال�شاملة ،من خالل العمل على ن�رش ثقافة اجلودة بامل�ؤ�س�سة
اجلامعية �ضمانا مل�سايرة العامل املتغري الذي ت�ؤثر فيه وتت�أثر به.
.ثجودة الكتاب التعليمي :العمل على التحديث امل�ستمر
للكتاب مبا يتما�شى والتغريات املعرفية احلا�صلة والتكنولوجيا
املتطورة ،الأمر الذي يزيد من كفاءة التح�صيل العلمي لدى الطالب
وي�سمح له بالولوج يف عامل املعرفة (بدري الإبراهيم)224 :2011،
.جتوفري التمويل والإنفاق التعليمي :فمن امل�سلم به �أن
التمويل يلعب دورا كبريا يف تنفيذ الربامج التعليمية والوفاء
مبتطلبات و�أهداف العملية التعليمية املخطط لها،ومن ثمة البد من
توفري التمويل املايل لذلك مع احلر�ص على احلوكمة يف التمويل،
ذلك �أن اال�ستخدام ال�سيئ للموارد املالية �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
جودة التعليم.
.حتنويع �أدوات تقييم �أعمال الطلبة :من خالل الرتكيز على
انتقاء ن�شاطات وحماور عملية التقييم وات�سامها بال�شمول والتكامل
واملو�ضوعية وال�صدق والثبات والتي تعد م�ؤ�رشا على جودة العملية
التعليمية.
.خو�ضوح معايري تقييم الأداء التعليمي :فرفع كفاءة وجودة
التعليم مرتبطة بتح�سني �أداء كافة عنا�رص اجلودة واملتكونة
من الطالب ،الأ�ستاذ ،الربامج التعليمية ،طرق وو�سائل التدري�س
والتمويل...الخ� ،إ�ضافة �إىل تكوين القائمني على عملية التقييم(
بوخلوة ،بن خرية)102 :2016 ،

اخلامتة
بات من الوا�ضح �أن حتقيق معايري اجلودة ال�شاملة مل تعد
ترفا �أوبديال ميكن للجامعة �أن تختار بني الأخذ به من عدمه� ،إمنا
�أ�صبحت واقعا عمليا ال بد من تطبيقه يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل�،إذ
ال تكاد متر دقيقة من الوقت دون �أن ن�سمع عن �إدارة اجلودة ال�شاملة
و�أهميتها يف حتقيق جودة التعليم العايل و�ضمان جودة الأداء
اجلامعي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه رغم م�ساعي وزارة التعليم العايل
اجلزائرية الرامية �إىل حتقيق �إدارة اجلودة ال�شاملة و�ضمان جودة
التعليم العايل من خالل اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات�،إال �أن
واقع املمار�سة يعك�س وجود فروقات جوهرية بني الن�ص القانوين
وواقع التعليم العايل� ،إذ ال يزال هذا الأخري يتخبط يف العديد من
ال�صعوبات والتحديات التي �شكلت عقبة �أمام تبني منوذج �إدارة
اجلودة ال�شاملة ،ف�أ�ضحى لزاما التعامل بجدية يف تطبيق هذه
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أ .منى طواهرية

الفل�سفة التي متثل ا�سرتاتيجية فعالة للنهو�ض بقطاع التعليم العايل
وحتقيق جودة خمرجاته.
وهكذا ،ف�إن حتقيق جودة التعليم العايل ال يتوقف فقط
على اتخاذ القرارات و�سن القوانني� ،إمنا يتطلب اجلدية واملتابعة
امل�ستمرة لتنفيذ هذه الفل�سفة ومن ثمة حتقيق الأهداف امل�سطرة.

التوصيات:
يف �ضوء ما �سبق ميكن تقدمي جملة من املقرتحات التي نراها
جديرة بالدرا�سة والإهتمام من قبل ال ّدار�سني واملخت�صني:
♦ ♦�رضورة زيادة اهتمام القيادة التعليمية العليا بتح�سني
وتطوير التعليم اجلامعي على
♦ ♦نحويواكب التغريات والتطورات احلديثة من خالل الأخذ
مبنهج �إدارة اجلودة ال�شاملة.
♦ ♦�إعتماد مفهوم اجلودة ال�شاملة يف مراحل مبكرة من
التعليم ،من خالل �إ�شاعة مفهوم اجلودة و�إدراجها �ضمن املناهج
التعليمية .
♦ ♦ �رضورة التقومي والت�صحيح امل�ستمر لتطبيق �إدارة اجلودة
ال�شاملة ومراقبة مدى جودة خمرجات التعليم العايل.
♦ ♦�رضورة ر�سم و�إعداد �سيا�سة تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة
يف امل�ؤ�س�سة اجلامعية وتوثيقها لت�سهيل مهام امل�س�ؤولني عن
تطبيقها.
♦ ♦ربط اجلامعة بالقطاعات الإقت�صادية واملجتمع املحلي.
♦ ♦الرتكيز على التطبيق العملي للطلبة يف اجلامعات.

والتوزيع.
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