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 تمهيد

 
 مؤتمرا مهما يتعمق بالتعميم العالي والتنمية معبمسقققع عاةققمة سققمعنة عما  عقدت الجامعة العربية المفتوحة 

ة: مؤتمر التعليم العاايلو لالتيمياا" :؛ وذلقققح تحقققت عنوا التركيز عمى المعقققايير القققدوليقققة لجود  التعميم العقققالي
 في مراحل التعميم المختمفة وخاةةمعايير الجود  وتعبيقها عتبر ت .2018مايو  13بتاريخ " الجلدة الميشلدة
  لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتةادية في البمدا  العربية. اأساسي اشرعفي التعميم العالي 

ألقى كممتي الترحيب واالفتتاح عمى التوالي كل م  مدير الجامعة العربية المفتوحة بعما  الدكتور موسققققققققققققققى 
 الكندي واألستاذ الدكتور محمد إبراهيم الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة.  

عي، مد الربيبسققققققققققمعنة عما  سققققققققققعاد  الدكتور سققققققققققعيد ب  ح انعقد المؤتمر برعاية أمي  عام مجمس التعميموقد 
 رئيس نائبي: الهنائ غالب ب  الخعابد. . أوحاضقققققققر فيث كمتحدسي  رئيسقققققققيي  كل م : األسقققققققتاذ الدكتور 

، واألسقققققتاذ ناةقققققر بكر القحعاني مدير األجفند، واألسقققققتاذ الدكتور عبد ا  البريدي م  الُعماني الدولة مجمس
ورقة عممية؛ م  بينها سققققبعة أوراق عممية  30جامعة القةققققيم عالسققققعوديةا. تضققققم  البرنامؤ العممي لممؤتمر 

تيفائها شققققققققروع ورقة لعدم اسقققققققق 31م  أعضققققققققال هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة؛ وذلح بعد اسققققققققتبعاد 
 ومعايير المجنة العممية لممؤتمر.  

شققققققققققخةققققققققققا م  بينهم أعضققققققققققال م  جامعات عمانية وقعاعات  200بمغ عدد الحاضققققققققققري  م  عما  وغيرها 
اقتةقققققققققادية عمانية، با ضقققققققققافة إلى أعضقققققققققال هيئة التدريس وعمب م  برامؤ البكالوريوس والماجسقققققققققتير م  

 و  م  عد  بمدا  عربية. الجامعة العربية المفتوحة بعما ، ومشارك

وقد كا  المؤتمر فرةقققققققققققققققة لتبادل التجارب والخبرات بي  الباحسي  القادمي  م  عد  بمدا  عربية في مجال 
تعوير التعميم العالي وربعث بالتنمية وفق معايير جود  عالمية شقققاممة، كما كا  فرةقققة لوضقققع خعة تشققق يمية 

مس العربي لمموهوبي  المققذي  تجمعهمققا مققذكر  تعققاو  في مجققال لمتعققاو  بي  الجققامعققة العربيققة المفتوحققة والمج
 تعوير الموهبة والعناية بالموهوبي  في البمدا  العربية.

ت عية أشقققققققققققق الث م  عر  سم  وم  الناحية االعممية، كا  لممؤتمر ةققققققققققققدج إعممي جيد جدا حي  تمت 
 ال  االلكترونية، والموقع االلكترونيمجمة إضققققةققققح  عمانية وهي: الرؤية والشققققبيبة والوع ، با ضققققافة إلى 
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لممجمس العربي لمموهوبي ، والموقع االلكتروني لمجامعة العربية المفتوحة، وعد  ةققققققققققققققفحات عمى وسقققققققققققققققائل 
 التواةل االجتماعي مسل فيسبوح وانستجرام.

اب وهو الكت- المؤتمر في شققققققققققققكل كتاب الكترونيهذا الشققققققققققققح، أ  إةققققققققققققدار األوراق العممية التي ألقيت في و 
يمسل إضقققافة سققق -العربية المفتوحة االلكتروني السقققابع ضقققم  سقققمسقققمة الندوات والمؤتمرات التي عقدتها الجامعة

يشكل قاعد  س، كما نوعية إلى المكنز أو وعال البح  العممي في الموقع االلكتروني لمجامعة العربية المفتوحة
  والجود  وآفاق التنمية الشاممة.لمباحسي  والخبرال لمتعمق في قضايا التربية والتعميم 

 

 أ. د. مةعفى عشوي

 رئيس المجنة العممية
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Abstract 

Higher Educational institutions are increasingly using blended learning strategies to deliver 

course content to diverse and dispersed student cohorts. Blended learning is a mixture of 

online and face-to-face learning. In the literature, blended learning is also known as ‘hybrid 

learning’ or the ‘flipped classroom’. The reason for this happening is that it creates a 

potential to provide flexible access to content and instruction at any time, from any place 

and cost-effectiveness for HEIs.  Implementing a blended learning program requires coherent 

and coordinated planning to be successful. The literature suggests that continuous 

evaluation of blended learning programs is essential. With this view, this paper is focus on 

assessing the quality of blended learning education at Arab Open University, Oman Branch. 

The success of blended learning programs inevitably relies on students’ equitable access to 

technology. Ozkan & Koseler in 2009 developed a Hexagonal E-Learning Assessment Model 

(HELAM) a conceptual e-learning success evaluation model which is also validated by the 

authors for assessing learner satisfaction with both internet-based LMS and blended 

learning. It contains six dimensions such as Supportive factors, Learner perspective, 

Instructor attitudes, System quality, Information (content) quality and Service quality. This 

research, is trying to explore the importance of each dimensions of HELAM which directly 

affects the overall success and learner’s satisfaction at AOU, Oman. HELAM, focusing on 

understanding the learners’ perceived satisfaction from an e-learning environment. The data 

has been gathered from survey questions, informal interviews from the students of AOU, 

Oman Branch. Descriptive analysis has been used to analyze the data. Blended learning in 

HEIs programs improved retention and correlated with improvements in students’ 

attainment. It also improves attendance at face-to-face classes, in self-report measures of 

student satisfaction, and in examination performance. The students’ attitude toward 

blended learning is positive. Effective blended learning is in making students active learners 

in their area of specialization. The learning management system definitely aids blended 

learning.  
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Pillars of Finland Remarkable Education System: Is this Model Transferable? 

Dr. Hayel Fakhoury  

AOU Jordan Branch 

Introduction and Overview: 

The Times Higher Education World University Rankings 2018 list top 1,000 universities in the 

world which represent only 5% of the 20,000 higher education institutions of the world. Out of 

these world countries, Finnish youth were the best young readers in the world according to 

results from the Programme for International Student Assessment (PISA). Finish students also  

led in math in 2003 tests, and in 2006, Finland was first out of 57 countries in science. Finland’s 

achievements in education have other nations, especially the United States, doing their 

homework. Finland mania picked up more when the nation placed close to the top again in 2009 

PISA scores among nearly half a million students worldwide , while the United States ranked 

15th in reading, 19th in math and 27th in science. According to The Education Working Paper 

Series produced by the Education Unit at the World Bank ,  Finland's remarkable performance 

today springs directly from education policies and reforms (overhaul) set in motion in the 1960’s 

and 1970’s. 

Pillars of the Finish Educational Systems: 

First, Teachers are recognized as keys to quality in education.   

At the University of Helsinki, Dr. Sahlberg, a Finish educator explained that   “It’s more difficult 

getting into teacher education than law or medicine,” (Anderson, 2011). For example the intake 

into class teacher education is only 10 per cent of all applicants. In subject teacher education the 

intake varies from 10 to 50 per cent depending on the subject. In vocational teacher education the 

intake is 30 per cent of the applicants.  

Second, Teachers Continuous Training: 

 Teachers in basic and general upper secondary education are required to hold a Master’s degree. 

The high level of continuing training every year as part of their agreement on salaries as teachers 

in Finland are very autonomous professionally and therefore participate actively. 

3. Free Access to Education: 



In Finland education is free at all levels. Adult education is the only form of education that may 

require payment. Moreover, a well-developed system of study grants and loans is available. 

Guidance and counselling is seen as the work of all education personnel.  

4. Competence Labour force: 

The main objectives of adult education policy are ensuring the availability and competence of the 

labour force, providing educational opportunities for the entire adult population and trengthening 

social cohesion and equity.  

5. University Operational and Qualitative Targets: 

Each university and the Ministry of Education and Culture set operational and qualitative targets 

for the university and determine the resources required every three years. Universities receive 

funding from the state but they are also expected to raise external funding.  

6. Quality assurance is based on steering instead of controlling: 

In Finland school inspections were abolished in the early 1990s. The ideology is to steer through 

information, support and funding. There is strong focus on both self-evaluation of schools and 

education providers and national evaluations of learning outcomes.  
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Abstract 

Higher education institutions around the world are taking on more responsibility for their own 

future Planning. As a result, they need to further strengthen their capacity for strategic 

performance. Strategic planning can be broadly defined as a process used by organizations to 

define strategy and provide direction regarding future decisions. Grounded in the organization’s 

mission and vision, it is widely recognized as fundamental to an organization’s success over 

time. A growing number of higher education institutions are incorporating strategic planning 

processes at the institution-wide level, or for individual schools or programs. 

 

The purpose of the study is to investigate the models of Strategic Planning used in Oman’s 

Higher education Institutions and its impact on overall development. 

 

This study informs the future strategic planning cycles to link it to overall development of the 

country. 

 

Key words  : Strategic planning, Higher education Institutions (HEI’s), Development models 
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ABSTRACT 

CATALYSING GOOD PRACTICES TO REPLICABLE QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT 

SYSTEMS – CASE STUDY OF AOU QA MODEL 

Jyoti Nair 

Quality Assurance Coordinator - HQ 

Arab Open University 

Kuwait 

 

“What is important in knowledge is not quantity, but quality. It is important to know what is 
significant, what is less so, and what is trivial. –Leo Tolstoy 

The uniqueness of the Arab Open University’s Quality Assurance Model (AOU-QAM) lies in the 

complexity of the arrangements within which it assures and maintains quality standards. The 

analysis of the success of the AOU- QAM that build its quality management systems requires a 

thorough understanding of the complexity of the AOU model and the interplay between the 

standards and variables that govern its academic and institutional arrangements. This paper 

attempts to provide an analytical overview, supported with empirical evidence of how AOU has 

matured into an institution that while being compliant to QAA-UK  and national/regional QA 

standards is umbilically detached from adopting prescriptive QA processes of the external QA 

agencies and instead has developed and established its own ‘fit for purpose’ QA management 

systems.   

This paper further discusses how AOU QA model is built on a composite arrangement of the 

international QA framework and that of the local/regional QA framework of the branch host 

country. The AOU QA management systems is tailored to fit with each Branch’s context of QA 

indicators that it has to achieve. It reflects on how catalyzing and replicating the good practices 

towards quality assurance processes are empowering and enabling the AOU-QA management 

systems in achieving quality assurance standards. The AOU QA model has provenly been 

successful in being replicated from one region to the other across its branches. 

AUTHOR/ PRESENTER: JYOTI NAIR 
QUALITY ASSURANCE COORDINATOR, ARAB OPEN UNIVERSITY 
 



 الجامعة العربية المفتوحة

 الجودة المنشودة: مؤتمر التعليم العالي والتنمية

 2018مايو  13-14

أدواء التخطيط االستراتيجي في شيء من 

 مؤسسات التعليم العالي

 عبدهللا البريدي. د.أ

 جامعة القصيم  –أستاذ اإلدارة والسلوك التنظيمي 

وحدود عليا من المخاطرة والتكلفة  ،والجودةالتي تكتفي بحدود دنيا من التميز  إن المنظمة

، بوتائر فإنها ال تحتاج إلى أي استراتيجية، إذ يكفيها أن تعمل وتحرك تروسها كل صباح

 طوعيتوريط "بأنها  ف االستراتيجية  يعر  جديد تتأسس هذه الورقة على منظور . روتينية

الداخلية والخارجية، بما يجعلها  ذوي العالقة من األطرافقبالة و ،؛ أمام ذاتها"للمنظمةذكي 

من المبدأ الذي يؤكد على أن  ، في سياق يفيدُمحف ًّزة وُملزمة بتنفيذها على أحسن وجه ممكن

، بجانب لها فعلهحددت ما ال ينبغي  أن المنظمة –تعني ضمن أشياء كثيرة  –ستراتيجية اال

بأهم أدواء  "األولي" تعريفتسعى هذه الورقة إلى ال"(. مايكل بورتر"وفقاًّ لـ ) ما ينبغي

مع طرح منظور  الممارسات التطبيقية للتخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي

في  يةوالخبرات العملية التراكم العلمية بناء على األدبيات مؤسسي مقترح لمعالجتها؛ وذلك

ومع تحديد ، (األدبيات والخبرات)وفي ضوء هاتين الذخيرتين . مجال التخطيط االستراتيجي

 تخطيطية؛ حددت الورقة ستة أدواء، في الجامعات تنفيذ االستراتيجياتلمعوقات التحديات وال

 وثيقة أنيقة: الداء األول: رة إياها في قوالب أو عنوانات مختصرة، وقد جاءت كما يليقط  مُ 

تعقيد : الث، الداء الث"وهم السيطرة" إغراق في التفاصيل: ، الداء الثاني"وهم الشكالنية"

إنحراف : ، الداء الخامس"وهم الثورة" تغيير جذري:  ، الداء الرابع"وهم العمق" مربك

". وهم الكمال" فشل للمنظمة.. فشل االستراتيجية :  ،  الداء السادس"وهم التنفيذ" البوصلة

ركز على ( 1: )ولمعالجة هذه األدواء التخطيطية، تم طرح ست معالجات مؤسسية، وهي

( 3)، "إبداع مؤسسي دائم" تمتع بالمرونة التكيفية( 2)، "تفكير الرافعة" األهداف الكبيرة

أحدث تغييراً جوهرياً ( 4)، "مالك االستراتيجية"كن دقيقا في تحديد المسؤولين عن التنفيذ 

( 6)، "االستراتيجية في بؤرة االهتمام" آمن باالستراتيجية( 5)، "قيادة تحويلية ذكية" مالئماً 

، مستعرضة عشر خطوات عملية "متوسلة بالتقنيةإدارة احترافية " قياسإدارة و طّور أدوات

 يمكن أن تعين الجامعات العربية على النجاح المؤسسي في إعداد استراتيجيات جيدة طموحة، 

 .وفي تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والجودة



 الجامعة العربية المفتوحة
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فاق جودة التعليم وواقع ألساتذة الجامعيين الجدد بين آالتكوين  تقييميةدراسة 
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 ملخص:ال

من خالل دراسة تقييمية  تجويدهاهذه الورقة البحثية إلى إثراء مهنة التعليم الجامعي و  تسعى
( 33عينة قوامها )انة المعدة لغرض الدراسة على األساتذة. لذلك تم تطبيق االستب لتكوين من وجهة نظرل

 معتبرة نشاطات هناك أنأستاذًا، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من الحقائق جد مهمة نذكر من بينها: 
نسبة كبيرة كما اتضح أن  نشاط مركز باألكثر على نشر المقاالت العلمية.ألستاذة الجدد إذ تبين الا لدى

ال توجد فروق بين كل األساتذة الجدد من ذوي المستوى  بينما. من األساتذة الجدد مهتمة بالتدريس
يجابي لكل أبعاد مقياس تقييم التكوين تبين التقييم االأين و  .ماجستير أو دكتوراه في تقييمهم للتكوين

 فنسبة التكوين عن الرضا يخص فيما أما .(خاصة في بعد البحث العلمي ،البعد الشخصي والتدريس)
 .التكوين عن راضون الغير األساتذة من بقليل أعلى الراضون األساتذة

abstract: 

       This research paper seeks to enrich and improve the profession of university 

education through a study of composition from the viewpoint of professors. The 

questionnaire for the purpose of the study was therefore applied to a sample of 33 professors, 

and the study concluded with a very important set of facts, including: there are activities 

considered by the new professor, as the activity is more focused on the publication of 

scholarly articles. A large proportion of new professors were also found to be interested in 

teaching. While there are no differences between all new professors since and at the master 

or doctorate level in their assessment of composition. Where the positive assessment of each 

dimension of the assessment measure (the personal dimension and teaching, especially the 

distance of scientific research) is shown. With regard to satisfaction with composition, the 

proportion of satisfied professors is slightly higher than Professors are dissatisfied with the 

composition. 

 إشكالية الدراسة: -1 

حد أهم مرتكزات التنمية البشرية، ذلك انه يتعلق بإعداد الكفاءات أيعتبر التعليم الجامعي      
من جودة هذه المتخصصة في مختلف مجاالت الحياة، وبقدر جودة التعليم الجامعي بقدر ما نض

القوى لتقدم المجتمعات وتبصيرها في كيفية إعداد  تطوير التعليم العالي مقياساً الكفاءات. لهذا يعد 
 .ونوعاً  البشرية كماً 

ولقد تعاظم االهتمام بتطبيق الجودة ومعاييرها في السنوات القليلة الماضية للنهوض بمستوى التعليم     
بصفة عامة، بما في ذلك التعليم العالي باعتباره قضية مهمة وحيوية، ألنها تقوم بإعداد اإلنسان الذي 

بجوانبها االجتماعية واالقتصادية والثقافية. فالتعليم الجامعي يعد المحور األساسي لكل قضايا التنمية 
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هو مرحلة التخصص واإلعداد العملي في كافة مستويات حاجات المجتمع المختلفة حاضره ومستقبله، 
 بما يساير التطور في العصر الحديث.

ولكن في خضم التحوالت والتغيرات الهائلة المعرفية منها والتكنولوجية ومحاوالت وتجارب اإلصالح       
التعليم والتجديد والتطوير التي يشهدها مجتمعنا اآلن، والتي مست كل القطاعات بما في ذلك قطاع 

في هذا النظام، ضرورة ملحة لتحقيق الفاعلية  التعليمي، أصبح االهتمام بكل عناصر النظام الجامعي
إلى قائد سيرورة  من إعادة النظر في البرامج والمناهج وصوالً  انطالقاً  التعليميةوتحسين مردودية العملية 

 .الذي تعددت وظائفه وازدادت متطلبات مهنته" األستاذ"هذه العملية 

قية المناخ األكاديمي ومن المعلوم أن الجامعات تقع على عاتقها مسؤولية تهيئة الكفاءات المهنية وتر      
ومساندة الرغبات التعليمية ودفع الكفاءات العلمية إلى درجات اإلبداع واإلتقان والكشف واالبتكار بما 

وجب على الجامعة  ولتحقيق هذا المطلبالم باآلمال المنشودة، يعود على المجتمعات بالنفع وعلى الع
الجامعي هو منفذ العملية التكوينية، فنجاحه  األستاذ أن، وباعتبار أكفاء أساتذة أسوارهاتضم داخل  أن
 األستاذالجامعي الكفء هو  فاألستاذمهمته يؤثر بشكل مباشر على نوعية التكوين الجامعي.  أداءفي 

مهامه التدريسية، والذي يحظى  ألداءذي الكفاءات العلمية والمهنية والشخصية والبيداغوجية التي تؤهله 
 حتمياً  أمراً مهامه التدريسية  ألداءالجامعي  األستاذ إعدادوظيفته فيصبح بذلك  داءأبتكوين يساعده على 

 (.2013سالمي وعزي،) وضرورياً 

دم مهاراته وتنميتها في كل الجوانب ألجل ب األستاذ وتكوينه باستمرار لتقتدريما يستدعي  وهذا     
 محركاً  المستجدات، بل وتجعله إطاراً  إكسابه كفاءة متجددة تمكنه من تلبية مقتضيات مهنته ومسايرة

لفاعليته، وفضاء يستجيب ألهم الشروط التي تسهم في إيجاد كافة األدوات والميكانزمات التي تتيح له 
 جودتها.وتحقيق  الجامعةالقدرة على تفعيل 

دوار بأمنها قصور عديدة خاصة ما يرتبط  أوجهنه يعاني قع التعليم الجامعي ببالدنا يجد أوالمتتبع لوا    
 إهمالالتقليدية هي الشائعة مع  األساليب. ففي المجال التدريسي مازالت عضو هيئة التدريس الجامعي

وفي المجال البحثي نجد من  ،المصحوبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة مع ضعف االتصال األساليب
تعالج البحوث المشكالت الحقيقية للمجتمع، كما انه في مجال خدمة المجتمع نجد انفصاال  أنالنادر 

 .(2013زرقان،)شبه تام بين الجامعات والمجاالت التطبيقية 
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بعض الكتابات  إليه أشارتومن خالل استقراء واقع مؤسسات التعليم العالي في الجزائر وما      
تطوير مهارات  إلىوجود خطط علمية تهدف  إلى، اتضحت الحاجة والدراسات الحديثة في هذا المجال

وفي هذا السياق تعرف الجامعة الجزائرية  .وقدرات عضو هيئة التدريس المهنية من خالل برامج تدريبية
يسعى لتكريس النوعية ويتماشى مع متطلبات  اإلصالحتعيش تجربة جديدة في  أنهاتحديا كبيرا خاصة 
 أصبحويعزز التكوين المستمر بهدف بلوغ الجودة في التعليم العالي الذي  .والعولمةومتغيرات االقتصاد 

 (.2013نفس المرجع السابق،للتنمية الشاملة ) رئيسياً  محركاً 

قطاع التعليم الجامعي وتحسين جودته، وذلك هذه الورقة البحثية إلثراء  انطالقًا مما سبق تسعىو  
 الجامعي األستاذ، بهدف محاولة الكشف عن تصورات تقييم التكوين من وجهة نظر األساتذة من خالل
وفق االتجاهات الحديثة،  أدائهلتحسين  ، ومدى إمكانية تجسيدها في الواقعإليهلة المهام الموكلمبادئ 
 التساؤالت التالية:لى من خالل اإلجابة عوذلك 

من حيث المشاركات في األيام الدراسية الجوانب العلمية )دى نشاط األساتذة الجدد في ا مم -
 ؟والملتقيات الوطنية والمؤتمرات الدولية والمقاالت العلمية المنشورة(

من حيث العضوية في ما مدى نشاط األساتذة الجدد في الجوانب البحثية والخبرة المهنية ) -
 ؟فرق البحث، والخبرة المهنية قبل التوظيف(

 ضون عن التكوين بأبعاده؟هل األساتذة را -
 ؟هل يختلف تقييم برنامج التكوين حسب الدرجة األكاديمية )ماجستير ودكتوراه( -
 ؟ما مدى رضا األساتذة الجدد للتكوين المقدم لهم -
 لهم؟ المقدما مدى استفادة األساتذة الجدد من التكوين  -

 أهمية الدراسة: -2

تناول دراسة تقيمية لألساتذة الجامعيين تتكمن أهمية الدراسة في أهمية موضوعها، من حيث 
مختلف الجامعات  فييتم فتح مناصب كل سنة  هأن إذالمشاركين في تكوين خاص بهم،  الموظفين حديثاً 

العالمية، والواقع الذي  الجامعات هاجس أصبح الذي ظل آفاق جودة التعليم العاليفي  ، وذلكالجزائرية
 تعيشه الجامعات الجزائرية.

 أهداف الدراسة: -3

 تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مجموعة من األهداف التالية:
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 شروع تكوين األستاذ الحديث في الجامعات الجزائرية.تقييم م -

 تبيان وجهة نظر األساتذة في محتوى تكوين األساتذة الجامعيين الجدد. -

 تبيان النشاطات العلمية لألساتذة الجامعيين الجدد. -
 .ا المشروعهذ تطبيق وصعوبات نقائص قراءة -

 :تحديد المفاهيم األساسية -4 

  التكوين: -4-1 

لى تحليل المواقف البيداغوجية مع إمكان استثمارها أالتكوين على  يعرف       نه السعي إلى البناء وا 
بوعبد اهلل ) "من جديد في التكوين وفي السلوك وفي تحليل المواقف البيداغوجية المختلفة بقدر اإلمكان

 .(1994، وآخر

عبارة عن عملية تعديل إيجابي ذي اتجاهات خاصة تتناول سلوك الفرد من "نه أ أيضاً كما يعرف      
الناحية المهنية أو الوظيفية، وهدفه اكتساب المعارف والخبرات التي يحتاج إليها الفرد، من أجل رفع 

المطلوبة إلتقان العمل، أي أن التكوين وسيلة إلعداد مستوى كفايته في األداء بحيث تتحقق فيه الشروط 
الكفاءات تتزاوج فيها المعارف والسلوكات، بحيث تكون هذه الكفاءات مؤهلة للعمل الناجح والقابلة 

 .(1994، وآخربوعبد اهلل ) "للتوظيف الفوري في اإلطار المهني

 جودة التعليم الجامعي: -4-2 

إلى أن  Deming   1986وديمنج  Crosby 1979يشير عدد من الباحثين أمثال كروسبي  
من قطاع الصناعة، المعروف بإدارة الجودة الشاملة  مصطلح الجودة في التعليم العالي هو مستورد أساساً 

( Total Quality Managment TQM)  في أنها   سب وكالة ضمان الجودة البريطانيةالمتمثلة ح
للممارسات الجيدة حول كيفية إدارة المعايير والجودة األكاديمية للجامعات والكليات: والتي تتكون  دليالً 

من برامج وأبحاث ما بعد التدرج، الطالب المعاقون: تعيين الممتحنين الخارجيين، االلتماسات األكاديمية 
لموافقة على البرامج ومراقبتها ومراجعتها، التعليم، وشكاوي الطالب والقضايا األكاديمية، تقييم الطالب، ا

، 2011قادري، اختيار الطالب وقبولهم )التعليم الموجه و  المعلومات واإلرشاد المتعلق بالمهن المختلفة،
 (.78ص 

 العملية عناصر جميع في تتوفر أن ينبغي التي والخصائص المعايير مجموعة في تتمثل فهي   
 المجتمع احتياجات تلبي والتي المخرجات أو العمليات أو بالمدخالت يتعلق ما منها سواء التعليمية،
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 العناصر لجميع الفعال االستخدام خالل من المعايير تلك وتحقيق وحاجاتهم المتعلمين ورغبات ومتطلباته
 (. 2000 عشيبة،) والبشرية المادية

أنها عملية اسراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم، وتستمد  Rhodesويشير رودس  
طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين، واستثمار قدراتهم 

قادري، الفكرية في مختلف مستويات التنظيم، على نحو إبداعي، لتحقيق التحسين المستمر في المنظمة )

 (.77-76، ص 2011

ت الطالب إلى خصائص محددة ( بأنها "ترجمة احتياجات توقعا1995عرفها الرشيد )كما قد 
اسًا في تعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمية وصياغتها في أهداف بما يوافق تطلعات ستكون أ

ي والتي تظهر الطلبة المتوقعة. وهذا المفهوم يتعلق بكافة السمات والخواص التي تتعلق بالمجال التعليم
 (.1995الرشيد، ) جودة للنتائج المراد تحقيقها

، ويتكون عليم عن جودة في التصميم، وجودة في األداء، وكذا جودة المخرجتوتعبر الجودة في ال 
  نظام الجودة من أربع عناصر وهي:

 المدخالت: التي تعبر عن الموارد البشرية، والمادية، واألهداف واللوائح والنظم. 

 العمليات: وتتكون من اإلنجاز الناجم عن التفاعالت بين مدخالت الجامعة. 

المخرجات: والتي تعبر عن نواتج وخدمات الجامعة، والمعايير المحددة والمسبقة، والمتاحة  
 لطالبي الخدمة أو المستفيدين.

، 2011قادري، ) التغذية الراجعة: والتي تشمل المعلومات المستفادة في عملية المتابعة والتقويم 

78.) 

وقد سعت مختلف البلدان لتحقيق جودة التعليم العالي من خالل اإلصالحات والتغيرات التي 
أن تحقيق  Craft 1994منها لتحقيق أهداف الجودة فقد أشار كرافت  تمس هذ المؤسسات، وسعياً 

الجودة التعليمية يهدف إلى إيجاد الطرق المناسبة، إلقناع الحكومات، والمستثمرين بأن مؤسسات التعليم 
مختلفة على مؤشرات  وتبذل الجهود لضمان جودة التعليم ومخرجاته بناءاً  جيداً  العالي تؤدي عمالً 
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صالح ل وتطوير وزيادة البحث العلمي ورفع مستوى التدريس والعملية التعليمية كك تتضمن: تحسين وا 
 قادري،)ورفع قدرات الخريجين وتحديث معايير االعتماد وقياس أدائها مع مؤسسات أكاديمية متميزة 

2011، 77.) 

ة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية إلى االعتماد على ار هذا المنطلق عملت وز  ومن
منها ما يخص المرافقة البيداغوجية لألستاذ الجامعي حيث إصالحات تهدف لجودة التعليم العالي والتي 

 ، الذي ينص على ما يلي:2016جويلية  28المؤرخ ب  932المرسوم الوزاري رقم  وضعت المرسوم

 .بادئ التشريع الجامعيتدريس م -
 دخل للتعليمية والبيداغوجيام. 
 لم النفس والنفسية التربويةع. 
 عدادها ك  .واالتصال البيداغوجييفية تصميم الدروس وا 
 يفيات تقييم الطلبةك. 
 لتعليم عن بعدا. 
 لتدريسستعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال في اا. 

نا تعمدنا البحث في موضوع تقييم تكوين األستاذ الجامعي، للكشف عن حيثيات تطبيق من ه
 .تكوين من جهة أخرىهذا المرسوم من جهة وكذا مدى نجاعة هذا ال

 سابقة:الالدراسات  -5

 تبصيره على تعمل أنها إذ باحث، لكل إيجابي دور ذات السابقة العلمية والبحوث دراساتتعتبر ال
علمية. من ال المقارنات وعمل الجديد عن البحث في ُقُدماً  الُمِضي   إلى وتدفعه والسلبيات، باإليجابيات

 عام.هذا المنطلق نحاول عرض بعض الدراسات التي تخدم الموضوع بشكل 

 :1993دراسة بو عبد اهلل  -5-1

أجريت الدراسة لتقويم إعداد األستاذ الجامعي إعدادا علميا وبيداغوجيا لتشخيص جوانب القوة 
أستاذ من الجنسين ثم  80والضعف وتكوينه وذلك من وجهة نظر األستاذ. تكونت عينة الدراسة من 

ذ يعاني اختيارهم من معاهد مختلفة لجامعة سطيف. ولقد بينت هذه الدراسة أن التكوين العلمي لألستا
من بعض النقائص، كما أظهرت أن هناك نقصا في اإلعداد التربوي له تمثل في نقص توظيف العلوم 
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السلوكية في التدريس وعدم استخدام الطرائق التربوية الحديثة وتكنولوجيا التدريس واعتماد التقنيات 
 (.2011عبد الناصر، التقليدية في التقويم التربوي )

 :Di 2000دراسة  -5-2

هدفت إلى ادراكات األساتذة الجامعيين الجدد في جامعة كانبيرا من خالل الخمس السنوات  التي
األخيرة. حيث أظهرت النتائج أن هناك عدم تطابق بين توقعات األساتذة الجدد وواقع العمل، وأبدو 

إضافة إلى مالحظات حول زيادة العبء التدريسي الذي ال يسمح لهم بالقيام بأعمال البحث العلمي، 
عدم مشاركتهم في صنع القرار الذي يصدر دون مشاورة معهم. كما أن هناك تراجعاً في الحرية األكاديمية 
عن األساتذة وعدم وضوح سياسية الجامعة، كما يوصي الباحث بضرورة إزالة المعوقات التي تعترض 

 (.2011عبد الناصر، الية، والتأثير )سبل التعليم العالي مثاليا ونموذجيا من خالل عناصره: الكفاءة، الفع

 الجامعي األستاذ لها يتعرض التي النقائص بعض أظهرت أعاله المبينة الدراستين أن حيث
 العالي التعليم وزارة من المعتمد البرنامج حداثة أن ولكون. له يخضع التي التكوين ومستوى المبتدئ
 . أيضا ً الحالية الدراسة موضوع حداثة يثبت ما الجدد، الجامعيين األساتذة لتكوين العلمي والبحث

 الدراسة الميدانية: -6

 : منهج الدراسة:6-1

تتطلب مقتضيات البحث العلمي تحديد نوع المنهج المتبع، وذلك بغرض التوصل إلى نتائج 
المناسب وعلى هذا األساس فإن المنهج  موضوعية ودقيقة موثوق فيها قابلة للتحليل والتفسير والتأويل.

والذي يعتمد على جمع الحقائق  ،الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة يتمثل في المنهج الوصفي التحليلي
والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحلياًل كافيًا ودقيقًا الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو 

يم الجامعي، أين قمنا بإعداد استبانة من أجل البحث في تكوين أساتذة التعلوذلك  تعميمات عن الظاهرة.
 بحث وتطبيقها على مجموعة من األساتذة قصد رصد وجهات نظرهم حول برنامج التكوين.

 أداة الدراسة: -6-2

الدراسة الحالية، والمتكونة من ثالث محاور: تم إعداد استبانة تهدف إلى البحث في موضوع 
 التدريسالبعد الشخصي، و األول خاص بالبيانات الشخصية، والثاني خاص باألبعاد الثالث وهي: 

والبحث العلمي، والمحور الثالث فيه مجموعة من األسئلة المفتوحة أين يمكن لألستاذ المشارك في 
 كذا الصعوبات التي تواجهه.التكوين إبداء رأيه في التكوين بشكل عام و 
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 عينة الدراسة:-6-3

المشاركين في دورات التكوين المخصصة لألساتذة  أساتذة التعليم الجامعيتمثلت العينة في 
. مع اإلشارة أن المجتمع أستاذاً  33والتي بلغ عددها النهائي ، الموظفين حديثًا في الجامعات الجزائرية

عدد المناصب التي تم افتتاحها في الجامعات الجزائرية على مدى االحصائي لعينة الدراسة تمثل في 
  .السنيتين األخيرتين منذ بداية التكوين لألساتذة الحديثي التوظيف

 وفيما يلي وصف لخصائص العينة.

 خصائص عينة الدراسة:

درجاتهم األكاديمية كما هو موضح عينة الدراسة من حيث نوع الجنس و يمكن عرض خصائص 
 ول التالي:في الجد

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (:01جدول رقم )

 النسب المئوية التكرار الجنس
 %45.5 15 ذكور

 %54.5 18 إناث
 %100 33 المجموع

 

جنس االناث  تتمثل % 54.5يتضح من الجدول السابق النسبة الكبرى من العينة والمقدرة بـ 
 في الرسم البياني التالي: وهذا يتضح جلياً  الذكور. ت فيبينها النسبة المتبقية تمثل
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 الرسم البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الجنس. (:01المخطط رقم )

 .الدرجةًالعلمية حسب العينة أفراد توزيع (:02) رقم جدول

 النسب المئوية التكرار الدرجة العلمية
 %42.4 14 دكتوراه
 %57.6 19 ماجستير
 %100 33 المجموع

 

يتبين من جدول توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية أن النسبة الكبرى منهم تمثلت في 
يمكن أن تمثيل النتائج في األعمدة و  ثم تليها نسبة األساتذة ذوي الدرجة دكتوراه. ،مستوى الماجستير

 البيانية التالية:

 

 الرسم البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الجنس. (:02المخطط رقم )

 عرض نتائج الدراسة: -6-4

 ؤل األول:اابة على التساإلج -6-4-1

من حيث المشاركات في األيام الدراسية ما مدى نشاط األساتذة الجدد في الجوانب العلمية )
 والملتقيات الوطنية والمؤتمرات الدولية والمقاالت العلمية المنشورة.(

 يمكن توضيح وعرض نشاطهم من خالل الجدول التالي:
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 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للنشاط العلمي (:03جدول رقم ) 

الملتقيات  األيام الدراسية النشاط العلمي
 الوطنية

المؤتمرات 
 الدولية

المقاالت 
 المنشورة

 93 79 83 51 المجموع
 2.82 2.39 2.52 1.55 المتوسط الحسابي
 2.21 2.24 2.30 1.52 االنحراف المعياري

، االت العلميةيتضح من خالل الجدول أن نشاط األساتذة الجدد مركز باألكثر على نشر المق
يليها اهتمامهم ، وهذا ممكن ينشر اشتراط نشر المقال في الجامعات الجزائرية لقبول مناقشة الدكتوراه

 وفي المرتبة األخيرة المشاركة في األيام الدراسية. ،الدوليةبالملتقيات الوطنية ثم المؤتمرات 

 يمكن توضيح تلك النتائج في األعمدة البيانية التالي:و 

 
 .للنشاط العلميالرسم البياني  :(03مخطط رقم )

 :الثاني اإلجابة على التساؤل -6-4-2

حيث العضوية في  منما مدى نشاط األساتذة الجدد في الجوانب البحثية والخبرة المهنية )
 فرق البحث، والخبرة المهنية قبل التوظيف.(

 يمكن عرض النتائج في الجدول التالي:

 توزيع أفراد العينة حسب العضوية في فرقة بحث.(: 04جدول رقم )
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 النسب المئوية لتكرارا  اعيةالعضوية في فرق البحث الجم
 51.5 17 نعم

 48.5 16 ال

 100 33 المجموع

الجدول السابق أن نسبة عضوية األساتذة أفراد عينة البحث في فرق بحث تقريبًا يتضح من 
 متساوية بين المنتمين وغير المنتمين. ما يبرز في الرسم البياني الموالي:

 
 . العضوية في فرقة بحثالرسم البياني لتوزيع أفراد العينة حسب  (:04مخطط رقم )

 

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية قبل التوظيف. (:05جدول رقم )

 النسب المئوية لتكرارا  وظيفالخبرة المهنية قبل الت
 %90.9 30 نعم

 %9.1 3 ال  
 %100 33 المجموع
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يتضح من خالل الجدول أن توزيع األساتذة الجدد متساوي بين اهتمامهم باالنضمام إلى فرق 
، كما يمكن تفسير األساتذة الجدد مهتمة بالتدريس الكتساب الخبرة المهنيةالبحث ولكن نسبة كبيرة من 

ذلك الشتراط الخبرة في التدريس لنظام الساعات االضافية قبل االلتحاق بمنصب أستاذ مساعد ب 
 بالجامعة.

 ويمكن توضيح ذلك من خالل األعمدة البيانية التالية:

 
 الرسم البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الخبرة قبل التوظيف.  (:05مخطط رقم )  

 :ثالثالاإلجابة على التساؤل  -6-4-3

 هل األساتذة راضون عن التكوين بأبعاده؟

لعينة واحدة والنتائج مدونة في الجدول   Ttestتم استخدام اختبار  ولإلجابة على هذا التساؤل
 التالي:

 نتائج اختبار ت لدراسة الرضا عن التكوين بأبعاده. (:06جدول رقم )

تقييم أبعاد 
 برنامج التكوين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

Ttest  الداللة
 اإلحصائية

 0.05دالة عند  2.15 16 9.04 19.39 البعد الشخصي
 0.01دالة عند  7.59 14 16.28 35.52 التدريس

 0.01دالة عند  11.03 08 28.80 63.33 البحث العلمي
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التكوين من خالل الجدول أن األساتذة الجدد تقييمهم ايجابي لكل أبعاد مقياس تقييم  يتبين لنا
كبر بكثير أحيث كان المتوسط  ،العلمي بخاصة في بعد البحثو  ،فيما يخص البعد الشخصي والتدريس

 من المتوسط الفرضي للمقياس.

 :الرابع التساؤل اإلجابة على -6-4-4

 ؟هل يختلف تقييم برنامج التكوين حسب الدرجة األكاديمية )ماجستير ودكتوراه(

والنتائج مدونة في  Ttestاختبار  على الرابع لاؤ جابة على التسوكما تم االعتماد أيضا في اإل
  الجدول التالي:

 .الدرجة االكاديمية حسبالتكوين  في أبعاد لفروقانتائج اختبار ت لدراسة  (:07جدول رقم )

حجم  المجموعات األبعاد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Ttest  الداللة
 اإلحصائية

البعد 
 الشخصي

- 8.02 20.43 14 دكتوراه
0.55 

 غير دالة
 9.86 18.63 19 ماجستير

- 14.45 37.36 14 دكتوراه التدريس
0.55 

 غير دالة
 17.76 34.16 19 ماجستير

البحث 
 العلمي

 غير دالة 0.31 25.75 66.79 14 دكتوراه
 31.30 60.79 19 ماجستير

المجموع 
 الكلي

- 48.19 124.57 14 دكتوراه
0.57 

 غير دالة
 58.90 113.58 19 ماجستير

نه ال توجد فروق بين كل األساتذة الجدد من ذوي المستوى أالسابق يتضح من خالل الجدول 
 .دكتوراه في تقييمهم للتكوينر أو ماجستي

 :الخامساإلجابة على التساؤل  -6-4-5

 ؟ساتذة الجدد للتكوين المقدم لهمما مدى رضا األ

 ونتائج االستطالع مدونة في الجدول التالي بالتكرارات والنسب المئوية:
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 نتائج الرضا عن التكوين. (:08جدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات الرضا عن التكوين
 51.5 17 الرضا

 48.5 16 عدم الرضا
 100 33 المجموع

من الجدول أن نسبة األساتذة الراضون عن التكوين المقدم لهم أعلى بقليل من األساتذة  يظهر
 الغير راضون عن التكوين.

 يمكن عرض النتائج السابقة في األعمدة البيانية التالية:و 

 

 التكوين ألفراد العينة.الرسم البياني للرضا عن (: 06مخطط رقم )

 

 :السادساإلجابة على التساؤل  -6-4-6

 ما مدى استفادة األساتذة الجدد من التكوين المقدم لهم.

 ويمكن عرض نتائجهم بالتكرارات والنسب المئوية كما يلي:

 الستفادة األساتذة من التكوين. النسب المئوية (:09جدول رقم )
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 النسب المئوية لتكراراتا  التكوين من ةمدى االستفاد
 %21.2 07 جيدة

 %54.5 18 متوسطة
 %24.2 08 ضعيفة

 %100 33 المجموع

يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة من األساتذة قيموا استفادتهم أنها في المتوسط ثم يأتي 
 في الترتيب أن تقييمهم الستفادتهم أنه ضعيف أو جيد.

 األعمدة البيانية التالية:ويمكن توضيح النتائج السابقة في 

 

 الرسم البياني الستفادة األساتذة من التكوين. (:07مخطط رقم )

 

 

 المناقشة العامة: -7

لتكوين األساتذة الجامعيين الجدد بين أفاق  تقييميةدراسة جاءت الدراسة للبحث في موضوع 
إثراء مهنة التعليم الجامعي وتجويدها  بهدف ، وذلك-الجزائر نموذجاً -جودة التعليم وواقع التعليم الجامعي 

، بعد أن باشرت وزارة التعليم العالي إلصالحات من خالل دراسة تقييمية للتكوين من وجهة نظر األساتذة
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وقد خلصت الدراسة إلى جملة من الحقائق جد مهمة نذكر  .ضمنها المرافقة البيداغوجية لألستاذ الجديد
 من بينها: 

نشاط مركز باألكثر على نشر المقاالت ة لدى األستاذة الجدد إذ تبين الأن هناك نشاطات معتبر 
، وهذا ممكن يفسر من كون اشتراط نشر المقال في الجامعات الجزائرية لقبول مناقشة الدكتوراه، العلمية

 الدراسية.وفي المرتبة األخيرة المشاركة في األيام  ،يليها اهتمامهم بالملتقيات الوطنية ثم المؤتمرات الدولية

ولكن نسبة كبيرة من األساتذة الجدد  ،اهتمامهم باالنضمام إلى فرق البحث كما اتضح تساوي
، وهذا يمكن تفسير ذلك الشتراط الخبرة في التدريس لنظام مهتمة بالتدريس الكتساب الخبرة المهنية

 الساعات االضافية قبل االلتحاق بمنصب أستاذ مساعد ب بالجامعة.

ال توجد فروق بين كل األساتذة الجدد من ذوي المستوى ماجستير أو دكتوراه في تقييمهم  بينما
 ،ايجابي لكل أبعاد مقياس تقييم التكوين فيما يخص البعد الشخصي والتدريس تقييموقد تبين ال .للتكوين

 وبخاصة في بعد البحث العلمي.

أعلى بقليل من األساتذة الغير  نسبة األساتذة الراضونفعن التكوين  أما فيما يخص الرضا
، رغم أنه تبين من خالل لقاء مجموعة من األساتذة مدى الصعوبات التي تعرضون راضون عن التكوين

تتطلب أداء بعض الدروس عبر االنترنت، عرض البرامج التي تكوين خاصة فيما يتعلق بلها من خالل ال
أن أعلى نسبة من األساتذة قيموا استفادتهم سر أيضا ما يف .وما هو قد يغيب كليًا عن الجامعة الجزائرية

 أنها في المتوسط ثم يأتي في الترتيب أن تقييمهم الستفادتهم أنه ضعيف أو جيد.

 المشاركةقد استفادت أحد الباحثين المعدين لهذه الدراسة المتمثل في ججيقة قزوي من هذا و و 
 إلى 9 من الجزائر-البواقي أم مهيدي بن العربي بجامعة الجامعيين لألساتذة األولى التكوينية الدورة في
المشار إليه من قبل، حيث الحظت  932، وذلك قبل اصدار المرسوم الوزاري رقم 2016 أفريل 14

الباحثة حاجة األساتذة لالهتمام بالجانب التربوي البيداغوجي خاصة من خالل تعدد التخصصات 
ة لهذا الجانب خاصة عند التخصصات التقنية التي تفتقد على المشاركة في التكوين إذ التمسنا الحاج

دراسة العلوم التربوية والنفسية في تكوينهم األكاديمي. ورغم ذلك وباإلضافة إلى االعتماد على ذلك في 
ساتذة الجدد في المرسوم الوزاري، إال أنه الحظنا ر المعتمدة في التكوين الخاص باألتحديد العناص
 لجانب كما أشارت إليها عينة الدراسة الحالية.اإلهمال لهذا ا
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في اإلعداد التربوي له تمثل في نقص توظيف  أن هناك نقصاً قد أشارت دراسة أبو عبد اهلل هذا و 
العلوم السلوكية في التدريس وعدم استخدام الطرائق التربوية الحديثة وتكنولوجيا التدريس واعتماد التقنيات 

  التربوي.م التقليدية في التقوي

 العالي التعليم وزارة عليه اعتمدت الذي التكوين برنامج أن اعتبار على تفسر النتائج ذهكل ه
ال يستجيب  وممكن جداً  ،( حديثاألخيرتين على كل الجامعات السنتين من المعمم) األخيرة السنوات في

لالحتياجات التدريبية التي تتطلبتها مهنة األستاذ الجامعي، خاصة بعد دخول النظام الجديد على 
 (.راهليسانس ماستر دكتو -الجامعات )ل م د

ومن خالل أيضا األساتذة المشاركين الذين أقروا على تطبيق خاصة حيثيات التعليم عن بعد 
ور أعاله دون االهتمام بالعناصر األخرى، علما أنه هذا النظام هو المذك 932المبيد في القرار الوزاري 

والسؤال الذي يطرح هل هذا التكوين  بحد ذاته لم يطبق بعد بكل حيثياته في كل الجامعات المحلية.
التعليم كيف يستجيب لجودة  ،اً يستجيب ألفاق جودة التعليم العالي؟ واإلجابة تكون عليه بسؤال ثانيتحقيق
 يكن يستجيب لالحتياجات التدريبية لألستاذ؟ إذا لم

 توصيات: -8

وكذا من االطالع على نوعية التكوين ارتأينا االنتهاء بالتوصيات  ،ئج الدراسة الحاليةامن خالل نت
 التالية:

 إلى تلبية االحتياجات التدريبية لألساتذة الجامعين. بطريقة تهدف تكوين األستاذتعزيز  -

التدريبية لألساتذة الجامعين على مختلف المستويات بما فيها التدريس والبحث دراسة االحتياجات  -
 العلمي.

 إعادة النظر في طبيعة التكوين ونوعيته وفق معايير جودة التعليم العالي. -

 تطبيق كل األبعاد التي يتضمنها المرسوم الوزاري دون التركيز على بعد دون األخر. -

 العربية منها واألجنبية في جودة التعليم العالي. االستفادة من تجارب مختلف الدول -
 المراجع:

دراسة ميدانية بجامعات  –تقويم العملية التكوينية في الجامعة  (.1994بو عبد اهلل، لحسن ومقداد، لحسن. ) -
 . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. -الشرق الجزائري

 للدراسات حقائق مجلة الجودة، معايير وفق االجتماعية العلوم أستاذ أداء (.2007) ججيقة، قزوي وزهير شلبي. -
 .الجلفة جامعة ،2017 جانفي ،04 العدد ،النفسية

     الملك سعود. . جامعةثقافيةالمعلم مجلة تربوية الشاملة في التعليم.  الجودة(. 1995رشيد، محمد بن أحمد )ال -

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=25758
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=25758
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اقتراح بناء برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء معايير الجودة  (.2013زرقان، ليلى. ) -
. أطروحة دكتوراه العلوم في تخصص إدارة تربوية. جامعة نموذجاً  2-1في التعليم العالي بجامعة سطيف 

 . الجزائر.2سطيف
. مجلة الدراسات والبحوث واألفاقالجامعي الواقع  األستاذ(. تكوين 2013. )إيمانسالمي، دالل وعزي،  -

 .164-151، 3د العد االجتماعية، جامعة الوادي،
الصعوبات التي يواججها األستاذ الجامعي المبتدئ في السنوات األولى من (. 2011عبد الناصر، سناسي. ) -

قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا. جامعة منتوري محمود.  . راسلة الدكتوراه غير منشورة،مسيرته المهنية
 قسنطينة.

مكانيات الشاملة (. الجودة2000درويش. ) فتحي، عشيبة -  دراسة :ريالمص التعليم الجامعي في تطبيقها وا 
  التربية. لكلية السنوي المؤتمر الثالثة. األلفية مع مطلع وتدريبه العربي المعلم إعداد نظم تطوير :في "تحليلية

 جامعة حلوان. .مايو26-27
(. معايير الجودة في الكتاب السنوي: مقاالت في الجودة التعليمية بحث في المفاهيم 2011قادري، يوسف .) -

والمعايير والتجارب، إ. فرحاتي، العربي/مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي. جامعة 
 اتنة: قانة.الحاج لخضر باتنة، ب

عضو هيئة التدريس في رفع جودة التعليم الجامعي:  أداء(. مساهمة تقويم 1434) هويد، ندى علي سالم.ال -
القرى. دراسة مقدمة الستكمال  أمدراسة ميدانية من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس والطالبات في جامعة 

لقرى. المملكة ا أمالتربوية والتخطيط. جامعة  اإلدارةمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص 
 .العربية السعودية

 لفائدة البيداغوجية المرافقة تنظيم لكيفيات المحدد 2016 جويلية 28 في المؤرخ 932 رقم الوزاري القرار -
 .الباحث األستاذ
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Principles of Quality Teaching at ELL Department, AOU, Bahrain Branch 
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Abstract: 

In the light of Arab Open University mission, quality teaching is imperative 

“to prepare manpower for development needs and to build science and 

knowledge society in the Arab countries”)AOU “Vision – Mission,” n.d.). This 

means that it is pivotal to control quality and maintain standards of instruction to 

ensure that effective learning is taking place and hence maximize the students’ 

learning and consequently their employability.  By quality teaching, I mean 

“instruction that leads to effective learning” (Felder & Brent, 1999, p. 2) that “can 

address students’ needs with excellence” )Walqui & Lier, 2010, p. 81). 

Based on the AOU commitment to assuring, maintaining and constantly 

developing high quality of teaching and learning, this paper aims at examining 

four key quality principles that made the teaching of EL121N (Literary 

Appreciation and Critique) and AA100 (The Arts Past and Present) at the ELL 

Department, AOU, Bahrain Branch, during the Winter Semester 2017-2018, “very 

effective” and “the students’ needs [were met] with excellence”.   

Objectives of the paper: 

This paper is intended to investigate the following four principles of quality 

teaching at ELL Department, Bahrain Branch: (1) Creating the classroom as a 



2 
 

learning environment which is caring, inclusive and responsive to students’ 

learning processes, (2) Using interactive, multi-genre, interdisciplinary approaches 

to achieve the courses ILOs, (3) Creating learning opportunities and pedagogical 

practices outside the classroom, and (4) and finally being engaged constructively 

in goal-oriented feedback, assessment and monitoring procedures. These four 

principles of quality teaching are conceptualized based on ten research-based 

characteristics of quality teaching conducted by Alton-Lee’s report titled Quality 

Teaching for Diverse Students in Schooling: Best Evidence Synthesis (2003). So, the 

paper proposes a systematic and practical model capable of enabling ELL 

Departments to integrate quality principles into the teaching and learning 

processes.  Finally, it also shares lessons and best practices learned from the 

implementation of these principles. 

Literature review on quality teaching: 

A definition of a few pedagogical terms is crucial to our understanding of 

the discussion of the teaching practices in this paper.  Quality teaching is often 

called “effective teaching” )Anderson, Evertson, & Brophy, 1991, p. 18; Gurney, 

2007, p. 89) and sometimes it gets labelled “excellent teaching” )Walqui & Lier, 

2010, p. 81).  For the sake of this paper, however, it is described as “quality 

teaching,” which can be defined as the “instruction that leads to effective 

learning, which in turn means thorough and lasting acquisition of the knowledge, 

skills, and values the instructor … has set out to impart” )Felder & Brent, 1999, p. 

2); in other words, it means “instructional activities that are positively related to 

student outcomes” )Azkiyah & Mukminin, 2017, p. 110).  
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In their comprehensive review of effective or good teaching, Ko, Sammons, 

& Bakhum found out that quality teaching entails clarity of instructional goals, 

using innovative teaching strategies to teach the content and adapting 

instructions according to the students’ needs (qtd. in Azkiya & Mukminin, 2017, p. 

110). In line with this, quality teaching also necessitates providing students with 

sufficient practices and appropriate feedback and engaging them in the process of 

teaching and learning (Muijis & Reynolds, 2010, p. 1).  

The study that best summarizes the principles of quality teaching is Alton-

Lee’s Quality Teaching for Diverse Students in Schooling: Best Evidence Synthesis 

(2003), in which the writer suggests the following ten research-based principles of 

quality teaching:  

1. Focus on student achievement  

2. Pedagogical practices that create caring, inclusive, and cohesive learning 

communities. 

3. Effective links between school and other cultural contexts in which 

students are socialised, to facilitate learning. 

4. Quality teaching is responsive to student learning processes. 

5. Opportunity to learn is effective and sufficient. 

6. Multiple task contexts support learning cycles. 

7. Curriculum goals are effectively aligned. 

8. Pedagogy scaffolds and provides appropriate feedback on students' task 

engagement. 

9. Pedagogy promotes learning orientations, student self-regulation, 

metacognitive strategies and thoughtful student discourse. 
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10. Teachers and students engage constructively in goal-oriented assessment.  

(pp. xi-v) 

Methodology:  

In this paper, the researcher has grouped and rephrased the above 10 

principles in four major categories to find a path that draws these principles and 

her own experiences together so that she can find a possible map that will 

provide further direction in the achieving of the ultimate goal; i.e. “quality 

teaching”. 

With this in mind, the researcher endeavored to focus on the principles or 

areas that – based on her experience and observation – she believed are the most 

significant in her teaching and in her relentless efforts to achieve “quality 

teaching.” 

The researcher used the qualitative approach based on the feedback she 

received formally and informally from the students during and after the delivery 

of the courses and on classroom observation. 

Discussion: 

What follows is a detailed discussion of the four principles of quality teaching and 

how they were applied in the teaching process and their impacts on the students’ 

learning process. 

1. Creating the classroom as a learning environment which is caring, inclusive 

and responsive to student learning processes.   This principle is based on 

Alton-Lee’s two principles: using “pedagogical practices that create caring, 
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inclusive and cohesive learning communities” and being “responsive to 

student learning processes” (p. vi, p. vii). This “caring,” “inclusive” and 

“responsive” learning environment is established when tutors create 

meaningful experiences for the students, or “appropriately nourishing 

experiences” which allow, “learning [to] come about naturally and inevitably” 

(Smith, 1995, p. 589).  This goes in line with what Dewey proclaimed in his 

book Experience and Education )1938) that “education is of, by, and for 

experience” )p. 29).   

Creating the classroom as a learning environment is also constructed when 

tutors encourage their students to take responsibility for their own learning 

and when they also avoid the authoritarian, tutor-centered approach, which 

“produces obedience and conformity, moral blindness and easy agreement” 

(Ayers, Kumashiro, Meiners, Quinn, & Stoval, 2010, p. 26).   

Based on this, in all the courses I delivered, I endeavored to create 

“experiences” or carefully-planned learning opportunities which facilitated for me 

the “focus on student achievement” in addition to the “effective alignment of the 

curriculum goals” )Alton-Lee, p. vi, p. ix), which allow the students to be actively 

engaged not only in the classroom activities but also in extracurricular activities 

whether inside or outside the campus, which will be highlighted in the third 

principle.  

So, creating an inclusive and cohesive learning environment has always 

been my first priority through the meaningful activities and through adapting my 

teaching to suit the students’ expectations.  For example, before teaching Suzan 

Glaspell’s Trifles (1916) to EL121N students, they were asked to read the play and 

be ready for discussion.  Before the class, a student, sent me a link of the play and 
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informed me in an email that she watched the movie and compared the plot and 

characters in the text and in the movie and added that reading and watching 

facilitated her learning process.  So, I changed my lesson plan and decided to build 

on the interests of the student.  In the class, I gave the student “the credit” and 

we all watched the play, to which she replied, “thank you for giving us the 

freedom to choose.” Then, while analyzing whether Mrs. Right is a victim or a 

victimizer, a student stated, “I do understand why Mrs. Right has murdered her 

husband! For thirty years of marriage, she has been imprisoned by him exactly 

like bird which he brutally killed.”  Meanwhile, another student, objected by 

saying, “but the law is the law and the murderer has to be punished regardless of 

the motives he/she had."  For the second time, I decided to adapt my teaching to 

suit the students’ interests and their contrasting points of views; so, I turned their 

heated discussion into a very good interactive teaching technique, i.e. the debate, 

which is described by Jackson (1973) as a neglected teaching tool (p. 150).  I 

raised the following question: “Do you think Mrs. Right is a victim or a victimizer?” 

They were divided into two teams: one argued “for” and the other “against” and 

four students were the judges.  After 20 minutes of discussion, the debate started 

and the judges evaluated the performance and finally declared the winning team.  

So, changing my pedagogical practices helped in creating a caring, inclusive and 

cohesive learning environment and gave the students a venue to voice their 

needs. 

At the end of the course, I asked the students to reflect on their learning 

moments and to what extent the creation of a learning environment helped them 

achieve the ILOs. The student who initiated the debate said that the learning 

moment for her was “the debate” because as she said, “you gave us voice and 
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valued our opinion.” In their oral and written testimonies, they said: “We have 

practiced critical thinking, problem solving and negotiation skills.” Generally 

speaking, they felt “empowered” and   their “abilities and self-worth nurtured.”  

So, quality teaching that is by nature responsive to the students’ learning 

processes, helps them become better learners.  

2.  Adopting Interactive, multi-genre, interdisciplinary pedagogies to achieve 

the courses ILOs is the second principle of quality teaching that is based on Alton-

Lee’s “pedagogy [that] promotes learning orientations, student self-regulation, 

metacognitive strategies and thoughtful student discourse” )p. x).  For me 

teaching is not simply imparting knowledge from my mind to the students’ but 

making them engaged in meaningful activities to  seek out answers.  That’s why I 

hardly lecture. According to classroom research study, immediately after a 

lecture, students recalled 70% of the information presented in the first ten 

minutes and only 20% of that from the last ten minutes” )Svinicki & McKeachie, 

2014, p. 58). So, I used the interactive, cooperative learning model to create 

“learning opportunities [that] are effective and sufficient” )Alton-Lee’s, p. x).  

McKeachie, Pintrich, Lin, & Smith (1986) have pointed out that teaching 

methods that actively involve students in the learning process and provide them 

with opportunities for interaction with their peers as well as with faculty enhance 

the students’ content learning, critical thinking, transfer of learning to new 

situations, and such aspects of moral and civic development as a sense of social 

responsibility, tolerance, and nonauthoritanism (p. 70).  In addition, instituting 

active learning and encouraging students to participate in different interactive 

activities take advantage of their different learning styles and multiple 

intelligencies.  Reeher & Cammarano (1997) have also agreed with this point by 
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saying: “When teaching engages such alternative intelligences …. students learn 

more completely and at a deeper level” )p. 4).   

 Supported by all these theoretical insights, collaborative learning, group 

discussion, literature circles, debates, role play, and gallery walk were used in 

addition to multimodal approaches like drawing and watching movies, which 

allowed multiple layers of meanings to emerge simply because the students 

brought with them their own life experiences and social contexts.  This is related 

to what Broudly has clarified in his book The Uses of Schooling (1988) that 

effective teaching has to be “associative” and “interpretive.” By “associative,” he 

means allowing the student to create “associations and analogies with respects to 

what has been learned and by “interpretative”, he means “the student’s act of 

translating his/her knowledge from one concrete sign system to another” )p. 65).  

In addition, such approaches “allow students to build narratives that illuminate 

commonalities and differences that further their understanding of self in relation 

to social and cultural contexts” )Townsend & Ryan, 2010, p. 3).  

In EL121N classes, I used Literature Circles  with Taib Saleh’s short story “A 

Handful of Dates,” William Shakespeare’s sonnet 138, and Elizabeth Browning 

sonnet 43.  Daniels in her book Literature Circles: Voice and Choice in the Student-

Centered Classroom (1994), defined them as small, temporary discussion groups 

of students who read the same work of literature and each member agrees to 

take specific responsibilities during discussion sessions (qtd. in Mills, 2010, p. 5).  

Literature Circles engage students in critical thinking by encouraging them to 

collaborate with each other and hence construct their own genuine and unique 

understanding of the literary text under study.  
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When implementing the Literature Circles, the students were divided into 

groups (each group comprises a summarizer, reporter, vocabulary enricher, 

discussion director, researcher, and an illustrator).  They were left free to select 

the role that suits each of them.  They were given 30 minutes to prepare 

themselves. After suitable time elapsed, they each one presented his/her role.   

The Literature Circles became a venue for practicing their multiple intelligences 

(linguistic, spatial, logical-mathematical, intrapersonal and interpersonal). A very 

shy student, who rarely spoke, chose the role of the “illustrator” and drew a 

superb illustration for her group.  When I asked them to reflect on the activity, 

they agreed that it was very stimulating and enjoyable at the same time. 

In addition, I used Gallery Walk with Virginia Woolf’s “Professions for 

Women,” an activity which allowed the students to share their group work 

projects and responses to the literary text in a creative and non-threatening way. 

This activity took place at the LRC (Learning Resources Center). After analyzing the 

elements of the essay and reading and explaining the first two paragraphs, I 

divided the students into four groups and gave each a chart paper and some 

markers.  They were asked to read the long paragraph about the angle of the 

house and after working collaboratively, they displayed their posters on one of 

the flipcharts.  Students were allowed to disperse themselves freely around the 

room and visit each of the charts and discuss it with the other groups.  At the end, 

we had an open discussion in which they compared their works and gave their 

feedback.  It was an appealing activity to all especially to the kinesthetic learners 

who liked to move. 
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As for AA100A & B, students too were given active learning exercises to do 

the long and numerous readings that accompany the chapters. Students were 

always divided into pairs and/or groups  to respond to questions about the 

readings and to summarize the major points and finally to present them to the 

rest of the groups. 

I want to conclude this section by saying that engaging students in 

meaningful activities encouraged them to take responsibility for their own 

learning and cultivated the notion of their intrinsic equality.  Meade & Weaver 

(2004) suggest that this empowers the students and nurtures their abilities and 

self-worth (p. 22). 

3. Creating learning opportunities and pedagogical practices outside the 

classroom: 

In her model, Alton-Lee has also referred to creating “multiple tasks and 

contexts [to] support learning cycles” )vi) and to creating “effective links between 

school and other cultural contexts in which students are socialised, to facilitate 

learning” )vii), which I interpreted as creating  safe and inclusive spaces not only 

in the classroom as explained in the second principle  but also outside the 

classroom. Cardoza & Salinas (2004) have also highlighted this point by explaining 

that education takes place not only in the classroom but in the day-to-day 

university life (p. 30).  So, education should be community-based, which means 

that the knowledge students acquire is imparted not only through books, but also 

through experiencing and responding to real situations in the present, thereby 

creating citizenry and belonging.  
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In other words, there are two major forms education: the formal 

instruction and the informal curriculum.  It goes without saying that the formal 

instruction takes place in the classrooms through the different teaching strategies 

educators use to achieve the ILOs.  The informal curriculum refers to the extra or 

co-curricular activities that are provided. Colby, Ehrlich, Beaumont, & Stephens 

(2003) admit that extra-curricular activities are rich sites of civic engagement, and 

its impact on the students can be transformative (p. 55).  These activities can 

include being an active member in students’ clubs, students’ newspaper, a 

theatre group, peer tutoring, even organizing events or activities like clean up 

their campus, or a neighborhood or organize a football tournament to benefit 

homeless children, or any similar activity, … etc. 

For me, the extracurricular activities took shape in the inauguration of the 

English Club at the beginning of 2017-18 academic year which aims at achieving 

the following: 1. creating a relaxed environment for the students to practice 

English, 2. equipping students with important skills like leadership and decision 

making, 3. enhancing communication, collaboration and cooperation among 

students, 4. fostering creativity and innovation among students, 5. Cultivate good 

hobbies and  practice good habits, 6. discovering the students’ talents, 7. 

attending and/or organizing general lectures, seminars and other cultural 

activities, 8. acting scenes from plays or write and acting plays written by the 

students, and finally 9. conducting competitions in English.   

After attending all the sessions that took place in the Winter Semester of 

2017-2018 and participating in all the activities, a student shared this testimony 

by saying, “the activities … enhance one’s communication skills.”  He added, 
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“there’s creativity … and fun.” Another student said, “it gave me courage to stand 

in front of others to speak.” A third student stated, “these gatherings made us 

come closer to each other and to the tutor.”   

The students’ participation in extracurricular activities has drawn them 

more into the process of learning  (Reeher & Cammarano, p. 4).  When quality 

alignments in practices between formal and informal education take place, this 

definitely supports learning and skill development and then the students’ 

achievement can be optimized. 

4. Constructive engagement in goal-oriented feedback, assessment and 

monitoring procedures  

This principle is based on Alton-Lee’s providing “appropriate feedback on 

students' task engagement” )ix) and the engagements of both the tutor and the 

students on “goal-oriented assessment” )x).   

Quality teaching entails integrating assessment as part and parcel in the 

learning environment – as clarified in section one – and not as a separate entity. 

When students understand the value of the learning process, with assessment as 

a major component, which is not an end in itself, they can use assessment to 

“gain better results while benefiting from the learning environment which they 

help to generate through their self-monitoring and peer-assessment activities” 

(Gurney, 2007, p. 93).  That’s what happened with EL121N students in particular, 

with whom I applied the interactive, multi-genre, and interdisciplinary pedagogies 

as I demonstrated earlier.  Students felt empowered because when “assessment 

activities are part of the ‘doing,’” then “they – assessment activities – become a 

central part of the learning process” )Gurney, p. 93).  The assessment of EL121N 
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includes one in-class presentation, one quiz, one Mid-Term Assessment (MTA), 

and one Final Exam and appropriate feedback, constructive and “adequate 

quantity and quality of feedback” )Quality Assurance at AOU, n.d., p. 38) on the 

TMA (Tutor Marked Assignment) or the MTA were given.  Even when they had 

appeals concerning the final exams results, feedback was given according to each 

case.  Out of all the batches I taught that attended the final exams of the Winter 

Semester of 2017-2018 (41 in EL121N, 30 in AA100A and 11 in AA100B), one 

student only lodged an appeal, and we responded accordingly after reviewing the 

case.   

With the intention of assuring teaching quality to maximize students’ 

learning, constant evaluation is a must.  At ELL Department, we take pride in 

applying the following procedures: 

- Student online survey done at the end of the semester 

- Having a well-designed monitoring procedures  

- Students’ reflection 

As for the student online survey, it  is an essential tool for the students to 

provide their “feedback on the course material, course delivery, tutors, and the 

facilities of the teaching and learning environment” )Quality Assurance at AOU, p. 

16), which is a further step towards the creation of a caring, inclusive and 

responsive learning environment.  It plays an extremely important tool in the 

quality assurance process as through the analysis of the students’ evaluation of 

specific quality attributes, tutors make improvements in the instructional process 

provided.  That’s exactly what happened with me. 
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As for EL121N online constructive comments concerning the delivery of the 

course, the students wrote wonderful comments like: “There is so much work and 

dedication put into this,” “We did a lot of activities as we study hard as well,” 

“[the tutor] … takes so much from her time and effort in order for the students to 

understand each lesson. I enjoyed every class with her. I had no trouble with her 

explanation or grading I find her very highly professional. Unfortunately other 

students blame her for their own bad grades when they didn’t make any effort to 

attend classes and revise at home,” and finally “A very good course with a very 

good and cheerful professor.” From the AA100A online positive feedback, I’d like 

to share the following: “Everything is perfect,” “The tutor is very efficient and 

dedicated in her performance of duties,” “Lecture of two hours pass by very 

easily,” and “I enjoyed the course.” From the AA100B, I received the following 

positive comments, “Excellent course” and “The doctor was great with us.”  

However, that does not mean that all students were satisfied; I received 

few negative comments from  EL121N like the course “need to improve,” from 

AA100A students, the following: “Too much content,” “A hard subject,” and 

finally from AA100B, “There was no purpose or goal to study it,” “The course was 

difficult and the course material was too much,” and “Change the fourth book.”  

These comments made me reflect on my teaching to probe the root causes that 

drove these students to be negative.  Based on the comments I received, I 

instantly developed “an improvement plan” which I applied to all the courses I’m 

currently teaching during the Spring Semester (2017-2018): 121, AA100B, and 

A230A. I started with a contract which highlights the tutor’s and the students’ 

responsibilities, I clarified the role of the tutor and the role of the GCC (General 

Course Coordinator).  As for the students who raised issues concerning AA100, I 



15 
 

informed all the students that the courses packages  consist of certain number of 

books, sometimes  accompanied by audio CDs, or DVD ROMSs and/ or DVD Videos 

and that it is not up to the tutor to skip a book or a unit since each course has a 

GCC who is responsible for designing the course calendar, course continuous and 

final assessments.  In addition, I discussed in one of the ELL Department meetings 

the importance of sharing with the students at the beginning of every semester 

that AOU courses are designed in a way that engage the students’ higher-order 

thinking skills like critical thinking and problem solving and that the assessments 

are designed  to test their abilities to analyze, compare and contrast, synthesize 

and not to memorize.   

In addition, as in all AOU Departments, the ELL Department “has a well-

designed monitoring process.”  So, every activity we do is evaluated.  For 

example, in all the activities that took place at the LRC, questionnaires were 

administered and results were analyzed.  Out of the 38 students who attended 

the class and watched the movie “Trifles,” that was followed by the debate, 36 

“strongly agreed that the idea worth repeating” and 33 had “extremely positive 

impression about the session.” 

Finally, as for the students’ reflection, we take it very seriously at the ELL 

Department. For instance, many AA100A students, especially those who took 

EL121N simultaneously, expressed their desire for the TMA  to be changed.  I 

raised the issue with the Deanship in one the Faculty Council meetings, along with 

other colleagues from other branches, and a TMA Replacement Committee, of 

which I am a member was formed to “propose practical replacements” )Thabit, 

Personal Communication, March 8th, 2018). 
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Conclusion: 

In this paper, I have held up four principles of quality teaching –   that took 

place inside and outside the classroom – as a benchmark for all AOU tutors in 

general and ELL tutors in particular to achieve excellent standards in their 

teaching. 

 Applying these principles created a better educational experience for both 

the students and the tutor as they understood what was expected of them, felt 

more valued and shared responsibility. As for the impact of applying the above 

mentioned principles on the students, I can safely say that they have had a better 

learning experience as they were more involved in the educational process.  As a 

tutor, I started thinking about and reflecting on my own teaching and the more 

success I achieved, the more interested I became in my own professional 

development. At the branch level, I have shared my experiences with my 

colleagues, who have been inspired and started integrating many interactive 

pedagogical methods into their teaching. I also shared my report “Best Practices 

in Teaching EL121N” with both the GCC and the Dean, who highly praised my 

creative work and forwarded it to all branches to spread the culture of quality 

teaching and to encourage other colleagues to share their best practices. Such 

exchange of knowledge and expertise would definitely further raise the quality of 

teaching and maintain the excellent reputation of the Bahrain Branch among 

others branches. 
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 عالقة الشعور باالنتماء التنظيمي بجودة أداء االستاذ الجامعي

 أ.د. منصور بن زاهي

 الجزائر مخبر علم النفس وجودة الحياة جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 أ.د. عبد الغني دادن

 الجزائر جامعة قاصدي مرباح ورقلةكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

 

 ورقة البحثملخص 
 

لتدريس الجامعي من أهم الوظائف التي تؤديها الجامعات وأكثرها فاعلية في إعداد الطلبة وظيفة اتعد 
للحياة المستقبلية، إذ تزودهم بالمعارف والمهارات العلمية والعملية الالزمة لتأهيلهم كي يصبحوا أعضاء 

تدريس مؤهلين  فاعلين في خدمة المجتمع، إن مقياس تفوق الجامعة يعتمد على امتالكها ألعضاء هيئة
تأهياًل عاليًا، موفرة لهم جميع الظروف واإلمكانات، من جو أكاديمي مالئم وخدمات مختلفة تساهم في جودة 
العملية التعليمية كي تكون قادرة على تلبية حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات العصر المتسارعة )فروهوالد، 

2003 ،135.) 

ة في األهمية، ألنها الوظيفة الرئيسة في اغلب الجامعات المرموقة وظيفة التدريس الجامعي غايوتعتبر 
في العالم، إذ تركز بشكل رئيس على إعداد الطلبة إعدادًا يمكنهم من مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية 

 (.74، 2003بكل ما تحمله من تطورات علمية وتقنية وغير ذلك )التبيتي وحريري، 

وتحسينه من  هتقييمب و ذلك  ،ترقيتهمحاوالت جادة لتطويره و الجزائر في  يشهد التعليم الجامعيو 
 ةبهدف مواكب باعتباره مدخال أساسيا للتطوير ورفع مستويات األداء، عتماد األكاديمي،خالل نظام اال

أنه لم إال  ،في الجزائرفعلي الرغم من التوسع الكمي الهائل الذي شهده التعليم الجامعي  لتطورات العالمية،ا
ويقع عضو هيئة التدريس في مكان  ،يواكبه تحسن في نوعيته وجودته، وافتقاره ألنظمة فعالة للمتابعة والتقويم

وأهم  وقدوة ونموذجا للطالب، وذلك باعتباره مركزا للتوجيه واإلشعاع، القلب من منظومة التعليم الجامعي



كفاءة  ىجامعية بمد حيث تقاس جودة أي علمية،التحقيق أهدافه ضمان لجودة ونجاح التعليم الجامعي في 
 أعضاء هيئة التدريس فيها

ألداء جودة ال إن عملية التدريس الجامعي ال يمكن إثبات فاعليتها من دون عمليات فحص وتقويم
األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس الجامعي من  جودة التدريسي لعضو هيئة التدريس، إذ تعد عملية تقويم

 ,Millerجاالت التي ينبغي االهتمام بها لما لها من أهمية في تحسين مستوى األداء وزيادة فاعليته )أهم الم

( وهو الوسيلة الوحيدة للتحقق من Validosat, 2001( وفي تطوير المادة العلمية ومحتواها ومضمونها )1987
عليهم من الوقوف على مواطن  أن األداء يتم على النحو المحقق لغرضه، ويمكن كل القائمين به والمطبق

 القوة ليتم تعزيزها، ومواطن الضعف ليتم تقويتها.

وفي السنوات االخيرة بدأ االهتمام يتزايد في دراسة الجوانب االنسانية واالجتماعية ألعضاء هيئة  
عالي وقد التدريس كدراسة موضوع الحوافز والرضا الوظيفي والشعور باالنتماء الوظيفي في مؤسسات التعليم ال

برز هذا االهتمام نتيجة لزيادة الشعور بأهمية أعضاء هيئة التدريس في رسم مستقبل مجتمعاتهم وللقوة التي 
يملكونها في الرفع من جودة مخرجات الجامعة، وكذلك لالعتقاد السائد بأن أعضاء هيئة التدريس الذين 

ن أالئك الذين ال يشعرون باالنتماء يشعرون باالنتماء لمؤسساتهم هو أكثر جودة من حيث االداء م
 لمؤسساتهم.

 وفقا البعض ببعضهم يتعلق فيما أنفسهم ويحددون األفراد فيها يترابط تفاعلية عملية هو باالنتماء الشعورو 
 (.Guertin, 1987, p.4) .واالنتماءات االهتمام لمجاالت

االنتماء  هذا يتطور حيث ،عمل بهاي التي بالمنظمة الموظف ارتباط درجة كما يعبر عنه كذلك على انه
 (DuBois, 2005, p 50)فائدة.  أكثر سلوكيات تبني إلى الموظف تدفع محددة إدارية لعوامل نتيجة

 على تركز  وآسيا وأوروبا المتحدة الواليات في أجريت حديثة ةدراس 3000 من أكثر   Pierre DuBoisووفقا 
في  لمشاركةاو  باالنتماء الشعور أنحيث افضت الى  التنظيمي تزامواالل النتماءل والتنظيمية الفردية اآلثار

  (DuBois, 1996, p.19) الوظائف، أداء على كبير تأثيرالقرارات 
وجودة أداء  باالنتماء الشعوروتأتي هذه الدراسة لتطرح التساؤالت التالية حول العالقة الممكنة بين كل من 

 األستاذ الجامعي.
 



 تساؤالت الدراسة:
 وجودة األداء األستاذ الجامعي بجامعة ورقلة؟ باالنتماء الشعورا مستوى كل من م -1
 وجودة أداء األستاذ الجامعي؟ باالنتماء الشعورهل توجد عالقة دالة احصائيا بين  -2
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجودة أداء األستاذ الجامعي باختالف كل من الشهادة  -3

 االقدمية في التدريس وجامعة التخرج؟الجامعية المحصل عليها و 

 فرضيات الدراسة:

 وجودة األداء األستاذ الجامعي بجامعة ورقلة مرتفع.  باالنتماء الشعورنتوقع ان يكون من مستوى  -1
 وجودة أداء األستاذ الجامعي. باالنتماء الشعورتوجد عالقة دالة احصائيا بين  -2
اء األستاذ الجامعي باختالف كل من نوع الشهادة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجودة أد -3

 الجامعية المحصل عليها واالقدمية في التدريس وجامعة التخرج.

 اهداف الدراسة: 

 بجامعة ورقلةاألستاذ الجامعي باالنتماء وجودة األداء  الكشف عن مستوى الشعورتهدف الدراسة الى 
وجودة األداء األستاذ الجامعي  باالنتماء أال وهما الشعور والتأكد من االرتباط الموجود بين متغيري الدراسة

باإلضافة الى البحث عن داللة الفروق في مستوى جودة أداء األستاذ الجامعي باختالف كل من نوع الشهادة 
 الجامعية المحصل عليها واالقدمية في التدريس وجامعة التخرج.

 التعريف اإلجرائي لمتغير الدراسة

 يعمل بها التي بالمنظمة الموظف ارتباطاء التنظيمي: يقصد باالنتماء التنظيمي مدى الشعور باالنتم -
  ،وهو ما يقيسه المقياس المعد لذلك

قدرة األستاذ الدائمة في تقديم خدمة  جودة أداء األستاذ الجامعييقصد جودة أداء األستاذ الجامعي:  -
 . وهو ما يقيسه المقياس المعد لذلك لجامعةتدريسية وانتاج علمي مميز يتناسب مع أهداف احتياجات ا

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 كما الوصفي والمنهج .المسحي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف لتحقيقمنهج البحث: 
 1408)العساف  وتفسيرها وصفها بقصد معاصرة بظاهرة يرتبط منهج كل هو (1408العساف ) يقول



 ما، ظاهرة في األفراد يفعله ما تحديد الوصفي المنهج أهداف من أن 1423م ملح ويضيف (189 ص
 مشابهة لمواقف المناسبة القرارات واتخاذ مستقبلية، وخطط تصور وضع في وخبراتهم أدائهم من واالستفادة

 (453ص  1423)ملحم المستقبل.  في

 قلة بالجزائر جامعة قاصدي مرباح ور  اساتذةاقتصرت الدراسة على : حدود الدراسة -
تكمن أهمية الدراسة الحالية في اختبار عينة تمثل أهداف وموضوع الدراسة عينة الدراسة:  -

تم أستاذ  121جامعة ورقلة بالجزائر، وقد بلغ حجمها  اساتذةالحالية، حدد مجتمعها األصلي في 
 .ة عشوائيةقاختيارهم بطري

 القياس: أدوات
وهذا االنتماء التنظيمي لشعور بام صاحب الدراسة ببناء مقياس ل: قمقياس الشعور باالنتماء التنظيمي

 وفقوكانت طريقة اإلجابة عليه  الشعور باالنتماء التنظيمي بعد االطالع على االدبيات الخاصة بقياس
الشعور باالنتماء فقرة تقيس  20غة صياوقد تم  .أبداً  ،نادراً  ،أحياناً  ،غالباً ، دائماً  هي: بدائل خمسة
  .ميالتنظي

على مجموعة من األساتذة، المختصين في كل من علم النفس،  المقياستم عرض صدق المحكمين: 
 حول:وعلوم التربية، على مستوى جامعة ورقلة، وطلب منهم إبداء رأيهم 

 مدى مالءمة العبارات لمستوى أفراد التعبئة المستهدفة.  -
 مدى توافق العبارات مع األبعاد السابقة الذكر. -
 الصياغة اللغوية.سالمة  -
 مدى مالءمة الميزان المستخدم في التصحيح.  -

وبعد االقتراحات، التي أبداها المحكمون حول المقياس ثم تعديل بعض الفقرات بناء على المعايير  
يث قدرت نسبة صدق فقرة ح 19وفي ضوء ذلك أصبح المقياس يتكون مناألربعة المذكورة أعاله 

 %95المحكمين بـ 

طبقت األداة على العينة االستطالعية ثم قمنا بترتيب درجات التوافق من األكبر نة الطرفية: صدق المقار 
ت  للحصول على المجموعة العليا والمجموعة الدنيا ثم قمنا بحساب %27إلى األصغر و أخدنا بنسبة 



وهي   1,66المجدولة التي تقدر بـ   توهي اكبر من قيمة  8,41المحسوبة تساوي  تحيث وجدنا قيمة 
 و هذا ما يعكس صدق األداة.  0.01دالة إحصائيا عند 

  المقياس: ثبات

من  متكونة عينة على المقياسوزع  حيث النصفية، التجزئة طريقة الباحث استعمل :النصفية ثبات التجزئة
 ب هقدر  ثبات على وتحصل جزئي االستبيان، بين االرتباط معامل حساب تم ذلك بعد ،الجامعة فيأستاذ  50

 أن يظهر 0.85قدره  ثبات على تحصل " بارون سبيرمان"معادلة  باستعمال التعديل عملية إجراء بعد 0,76

 مرتفع. ثبات لالستبيان أن على يدل ما وهذا مرتفع االرتباط معامل

 0,75: بـ: كرونباخمعامل الفا  بلغت قيمتهمعامل الفا كرونباخ: 

تم تصميم المقياس من طرف الباحث لغرض هذه الدراسة وهذا بعد  مقياس جودة أداء األستاذ الجامعي:
فقرة يجاب عليها  15االطالع على ادبيات ومعايير الجودة في التعليم العالي وقد احتوى المقياس على 

 أبداً  ،نادراً  ،أحياناً  ،غالباً ، دائماً  هي: بدائل خمسة وفق

في صورتها األولية على عدد من أساتذة  ذ الجامعيجودة أداء األستا لقد وزع مقياس صـدق المحكميـن:
 علم النفس وعلوم التربية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة إلبداء رأيهم حول مضمونها.

عادة االستمارة في حلتها النها ئية اعتمدت في بعد إلغاء بعض البنود من طرف األساتذة المحكمين وا 
 الدراسة األساسية.

األداة على العينة االستطالعية ثم قمنا بترتيب درجات التوافق من األكبر  طبقتصدق المقارنة الطرفية: 
 تللحصول على المجموعة العليا والمجموعة الدنيا ثم قمنا بحساب  %27 وأخدنا بنسبةإلى األصغر 

وهي  1,66بـ المجدولة التي تقدر  تمن قيمة  أكبروهي  7,35المحسوبة تساوي  تحيث وجدنا قيمة 
 يعكس صدق األداة.  وهذا ما 0.01ا عند إحصائي دالة

هو التوافق في الدرجات التي حصل عليها الفرد في االختيار مع الدرجات التي يحصل عليها إذ الثبات: 
، ص 1997ما أعيد اختباره في نفس الظروف ونفس العينة مرة ثانية أو مرات مختلفة. )احمد ماهر، 

253) 

االختبار إلى جزئيين: جزء خاص بالفقرات الفردية وجزء خاص حيث جزئنا  :طريقة التجزئة النصفية
بين درجات الجزئيين وبعد تطبيق المعادلة  Personبالفقرات الزوجية ثم حساب معامل االرتباط برسون 



وهذا ما يؤكد لنا ثبات  0,92بـ  وقدرت قيمتهاتعديلها بمعادلة سبرمان براون  وتم 0,85قدرت قيمة ر بـ 
 األداة.

 0,93: بـ: كرونباخمعامل الفا  بلغت قيمتهالفا كرونباخ:  معامل
 

النسب المئوية  اآلتية:خالل بحثنا هذا تم استخدام األساليب اإلحصائية  :اإلحصائي التحليل أساليب 
تمت و  .مرتبطين غير متوسطين بين الفروق لداللة "ت واختبار واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي و 

 WINDOWSنظام  تحت SPSSبرنامج  بواسطة معالجتها
 عرض نتائج الدراسة الميدانية:

 نتائج الفرضية األولى:

 مستوى الشعور باالنتماء التنظيمي لدى عينة الدراسة ( يوضح 1رقم ) الشكل

 
 مرتفع  االنتماء التنظيميشعور بالشكل البياني ان غالبية افراد عينة الدراسة لديهم يالحظ من خالل       

 

 

 



 مستوى جودة األداء لدى عينة الدراسة( يوضح 2رقم ) شكلال

   

 مرتفع. مستوى أداء مرتفعالشكل البياني ان غالبية افراد عينة الدراسة لديهم يالحظ من خالل 

 نتائج الفرضية الثانية:

أداء االنتماء التنظيمي وجودة شعور بالالعالقة االرتباطية وداللتها بين كل من ( يوضح 1الجدول رقم )

 األستاذ الجامعي

 مستوى الداللة االنتماء التنظيميشعور بال 

 0.01 0.27 جودة أداء األستاذ 

 

األستاذ  أداءجودة و االنتماء التنظيمي شعور باليتضح من خالل الجدول ان العالقة االرتباطية بين كل من 
وهذه كبير في تحديد مستوى أداء  ثيرتأاالنتماء التنظيمي ليس له ب يؤكد ان الشعور وهذا ماضعيفة نوعا ما 

في بحثه عن عالقة  Pierre Dubois 1996النتيجة جاءت خالف ما توصلت اليه دراسة بيير ديبوا 
ان الشعور باالنتماء بااللتزام التنظيمي هيث وجد ان هناك عالقة قوية موجبة بين المتغيرين على اعتبار 

 داء.لاللتزام التنظيمي مؤشر من مؤشرات جودة األ



 حيث توصل في بحثه حول عالقة الرضا الوظيفي باالنتماء 2002نفس الشيء توصل اليه نعساني 
التنظيمي والرضا مثل ما يعبر عليه  التنظيمي ان هناك عالقة ارتباطية موجبة بين الرضا الوظيفي االنتماء

 العلماء مؤشر من مؤشرات األداء.

االنتماء شعور بان ال ويعكس هذاضعيفة طردية  وهي عالقة 0.27األستاذ الجامعي حيث قدرت العالقة ب 
 جودة أداء األستاذ الجامعي. يعتبر العامل الوحيد المحدد لي  التنظيمي ال

 نتائج الفرضية األولى:

االنتماء التنظيمي باختالف نوعية الشهادة شعور بال( يوضح الداللة اإلحصائية للفروق في 2الجدول رقم )

 عليها.المحصل 

 مستوى الداللة قيمة ت ن دكتوراه ماجستير 

جودة أداء األستاذ 
 الجامعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دال 0.55- 119 06.56 64.75 06.94 63.81 

 

نسبة لحملة يالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي في جودة أداء األستاذ الجامعي بال
، ومتوسط الحسابي في جودة 06.94بانحراف معياري عن المتوسط يساوي:  63.81الماجستير قدر بـ: 

وان . 06.56 بانحراف معياري يساوي: 64.75أداء األستاذ الجامعي بالنسبة لحملة الدكتوراه قدر بـ: 
 ستاذ الجامعي غير دالة.جودة أداء األ والدكتوراه فيبين حاملي كل من شهادة الماجستير  الفروق

 

 

 



 نتائج الفرضية األولى:

 باختالف جامعة  جودة أداء األستاذ الجامعي( يوضح الداللة اإلحصائية للفروق في 2الجدول رقم )

 مستوى الداللة قيمة ت ن جامعة اجنبية جامعة وطنية 

جودة أداء األستاذ 
 الجامعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

 غير دال 0.92 119 06.30 64.55 07.38 63.39 

 

للمتخرجين من يالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي في جودة أداء األستاذ الجامعي بالنسبة 
، ومتوسط الحسابي في 07.38بانحراف معياري عن المتوسط يساوي:  63.39قدر بـ: جامعات وطنية 

بانحراف معياري 64.55قدر بـ: اجنبية  للمتخرجين من جامعاتء األستاذ الجامعي بالنسبة جودة أدا
 فياجنبية  لمتخرجين من جامعاتالمتخرجين من جامعات وطنية و ابين  وان الفروق. 06.30 يساوي:

 جودة أداء األستاذ الجامعي غير دالة.

 نتائج الفرضية األولى:

االقدمية في االنتماء التنظيمي باختالف شعور بالحصائية للفروق في ( يوضح الداللة اإل5الجدول رقم )

 .التدريس الجامعي

 مستوى الداللة قيمة ت ن سنة فما فوق 11 سنوات 10اقل من  

جودة أداء األستاذ 
 الجامعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دال 0.67- 119 06.68 64.33 07.13 63.49 

 



لألساتذة الذين يالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي في جودة أداء األستاذ الجامعي بالنسبة 
، ومتوسط 07.13بانحراف معياري عن المتوسط يساوي:  63.49قدر بـ:  سنوات 10لهم اقدمية اقل من 

قدر بـ:  سنة فما فوق 11 الذين لهم اقدمية لألساتذةالحسابي في جودة أداء األستاذ الجامعي بالنسبة 
 10األساتذة الذين لهم اقدمية اقل من بين  وان الفروق. 06.68 بانحراف معياري يساوي: 64.33
 جودة أداء األستاذ الجامعي غير دالة. في سنة فما فوق 11األساتذة الذين لهم اقدمية من  سنوات

 خالصة النتائج

 ج الدراسة أن:يتبين لنا من خالل عرض نتائ

جودة أداء األستاذ الجامعي كان مرتفعا عند االنتماء التنظيمي و شعور بال أن مستوى كل من -
 غالبية أساتذة جامعة ورقلة 

وجودة أداء األستاذ الجامعي اال انها  باالنتماء الشعورتوجد عالقة موجبة ودالة احصائيا بين  -
 ضعيفة نوعا ما.

ة في وجودة أداء األستاذ الجامعي باختالف نوع الشهادة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي -
 الجامعية المحصل عليها.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجودة أداء األستاذ الجامعي باختالف االقدمية في  -
 التدريس.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجودة أداء األستاذ الجامعي باختالف جامعة التخرج. -
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Abstract 

The Urgency of Adopting Innovative Governance Systems in Higher Education 

at the Present Time 

Prof. Nedal Al Mousa 

AOU Jordan 

The paper examines the urgent need for adopting new governance strategies in 

Higher Education as a means of promoting quality education in light of the new 

developments in the field of Higher Education at the present time. Developments 

including the emergence of what is called technology enabled education, the 

evolvement of new needs of job market for university graduates, the growing 

significance of conducting research generating knowledge  in what came to be 

known knowledge – based global economy in the age of globalization, and finally the 

emerging importance of  new methods of teaching designed to develop the student's 

innovative capacities in the various fields of academic studies.  

As it offers  a thorough analytical survey of the basic principles which underlay the 

main codes of governance " such as accountability , transparency, integrity , 

objectively, efficiency  etc..", the paper places particular stress on the detrimental 

consequences of the dysfunctions of governance in the main three traditional areas 

of Higher Education, namely , teaching, research, and community service or  societal 

responsibility . The last part of the paper concentrates on highlighting the peculiar 

qualities of governance in the field of open learning. 

 

Key words: governance, strategies, knowledge, innovation, code. 

 

 



In his introduction to the seminal book entitled Adoption of Governance in Open 

Learning: a Strategic Perspective by Farook  Marzuq  Sam Nasser underscores  the 

great importance  of Open Learning mainly insofar as it makes education accessible 

to everyone which gives it a clear advantage over conventional learning. Elaborating 

more specifically on the peculiar qualities of Open Learning , Nassar writes: 

In light of Open Learning's wide scope and spheres, enormous population and 

accessibility, quality management is considered a fundamental condition for the 

achievement of its success. The contemporary political administrative thought views 

Governance as a strategy and mechanism to ensure quality management for the 

Open Learning programme. (5) 

In writing his above mentioned book, Marzooq, it would seem, has been prompted by 

his awareness of the lack of interest in governance in the field of the education. So 

much is implied by his following remarks: “One of the modern trends in modern 

administration is governance, which has received  a great deal of attention on the 

part of researchers in the economic , political, and developmental fields, but it has 

not yet been subjected to sufficient research and study in the educational field. (9)  

The main codes which underpin governance mainly in the field of higher education 

include: setting academic institutes’ missions and purposes; appointing qualified 

leadership; strategic planning ; ensuring good management ; controlling quality 

assurance ; constant reviewing of educational and public services ; ensuring 

adequate resources; transparency ; accountability ; openness . 

The main goal of embracing governance arrangements is to face new challenges in 

the field of higher education in an age of globalization marked with rapid change and 

evolvement in information technology and methods of teaching.  In more specific 

terms, the most important challenges which systems of governance inevitably come 

to grips with at the present time include: 

-The evolving importance of producing knowledge in an age of globalization in which 

survival is for the more knowledgeable. 

-The emergence of new forms of education in response to technological 

development present in this era of the new millennium  



-The social need for learning through new forms such as e-learning, virtual learning, 

entrepreneurial learning, and distant learning. 

Given the remarkable recent growing interest in entrepreneurial learning, I would like 

here to examine the enormous benefits of adopting this innovative form of learning 

as a means of achieving quality education in Open Learning .  

In an article entitled " Entrepreneurial Learning in Higher Education: Introduction to 

the Thematic Issue,” Karim Moustaghfir and Nada Trunk 

Sirca write: 

To become entrepreneurial a university should develop high quality teaching and 

implement new pedagogical methods and focus on mobilizing the resources of 

students for the learning process (Kristensen 1999). The university should also have 

the ability to integrate research –based learning , market-sensitive teaching and life-

long learning  programs (Miclea 2004) , professional , tailor –made and short 

courses (Cummings 1999) , and project-based  courses with inter-disciplinary groups 

and action-learning programs. Learning by discovery and teaching and learning by 

means of research processes must become the norm (Clark 1991). (16)  

Failure to face the above mentioned challenges by adopting governance 

arrangements will result in dysfunctioning in the three main functions of higher 

education, namely, teaching, research, and societal responsibility. Let us begin by 

examining the detrimental effects of the absence of governance arrangements in the 

area of teaching.  

Teaching:  

 School education is mainly focused on rote memorization and spoon feeding 

which is hardly conducive to developing students’ capacities for independent 

critical thinking, problem solving and analytical skills – three of the basic 

requirements of learning at university level.  

 Due to the large number of students in classes teachers resort to giving 

lectures instead of practicing tutoring whereby students get actively involved 

in the learning process. Tutoring is bound to enable students to think 

independently and critically thus developing self-learning skills. Here we are 



strongly reminded of Benjamin Franklin’s well-known saying: “Tell me and I 

forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.  

 Interestingly, teachers themselves are not trained to help students to develop 

critical thinking and perceptive analysis. Study plans and curricula in their turn 

are not designed to help students to practice and to develop critical thinking, 

problem solving skills, and to think in a creative and innovative manner. This 

is well manifested in the nature of tests and exams which are basically 

concerned with testing students’ capacity to learn material by heart.  

 Measures should be taken to monitor the performance of students throughout 

their academic career and to make information about their progress available 

for stakeholders, parents, and all parties concerned. Availability of data and 

information is bound to enhance transparency and accountability- two basic 

components of successful governance. Quality can be substantially improved 

by embracing institutional self-evaluation and self-study culture.  

 Evaluation should involve all areas of education and parties concerned. 

Particularly the faculty. Faculty should be evaluated by peers and by students 

on regular basis. Excellence should of course be rewarded and poor 

performance should be urgently addressed. Executing the process of 

evaluation can be assigned to quality assurance unit which in collaboration 

with high administration of the university would play an active role in holding 

workshops to provide training to teachers to improve their performance. 

Workshops may also be held to revise and update study plans, methods of 

teaching, and preparing exams designed to test students’ above-mentioned 

skills and capacities.  

 

 

Research:  

The shortcomings in this function are:  

 Failure to conduct research as a means of discovering and developing natural 

resources in the economic, social or cultural fields.  

 Lack of research on practical applications of theoretical findings.  



 Absence of interdisciplinary studies.  

 Lack of linking scientific research to business and societal needs.  

 Gearing research towards producing knowledge.  

Societal responsibility:  

One cannot over emphasize the fundamental role higher education may play in 

developing  societies and forming human capital, which has led the development 

process in these countries; however, there are four areas of imbalance in the regard:  

A. Institutions of higher education in a large number of states have fallen short in 

performing the task of serving society; there are few universities that require 

participation in such activities as parts of the successful completion of 

programs or in their faculty recruitment. In fact, some universities fail to 

interact positively with local communities in terms of culture, development or 

the environment and technology transfer.  

B. A number of states have failed to enact policies aimed at incorporating 

common university requirements into higher education curricula, extending on 

an equal basis to students from human as well as pure and practical sciences. 

These would comprise a general culture component that covers citizenship, 

human rights, religious tolerance and acceptance of other and other values 

that help build social cohesion.  

The last imbalance brings us to talk about the urgency of embracing governance 

at Arab universities in the context of the Arab Spring.  

 

 

 

The Arab Spring: 

 Improvement and reform of higher education in the Arab world by adopting 

governance arrangements and quality guidelines acquire new sense of 

urgency in light of rapid changes which took place in the aftermath of recent 

Arab Uprisings. This issue is well dealt with in an electronic article entitled 



“Arab States: Higher Education after the Uprisings. According to 

commentators higher education after Arab spring should place more stress on 

promoting citizenship education and academic freedom.  

 Hilmi Salem maintains: “Universities should prepare students to become 

active, informed and responsible citizens.” He adds that universities should 

“incorporate local and global citizenship education courses into the 

curriculum, organizing training programs and holding workshops and 

conferences about the topic. “  

 Equal emphasis is placed on the need to pay attention in the coming years to 

bridge the gap between education supply and labour market demand to solve 

the problem of unemployment which was one of the main factors which led to 

the evolvement of the 2011 Uprisings.  

 In the same vein, Manar Sabry, of the State University of New York in Buffalo, 

argues: “The revolutions throughout the region imply a need to improve the 

relevance of university education to the job market. This would require strong 

governance, greater accountability, quality assurance and the ability to 

respond to changes in job markets nationally and internationally.”  

Conclusion  

Adopting governance systems in higher education aims at promoting the 

following:  

1) Greater University independence and democratization to ensure freedom, 

transparency, accountability, self-criticism, availability of information and date, 

setting better admissions criteria, and recruiting faculty on the basis of merit.  

2) Revising visions and missions statements of universities to the end of 

promoting sustainable development based on producing graduates equipped 

with quality employability skills, knowledge and clear visions.  

3) Drawing up quality standards and ensuring commitment to meet them in all 

areas of higher education; teaching, research, and community service, or 

societal responsibility.  

4) Establishing cooperation and partnerships between Arab Universities and 

international higher education institutions in compliance with the growing trend 

of globalization.  



5) Participation of stakeholders in setting up strategies and making decisions.  

6)  Designing study plans and curricula tailored to help students to think critically 

and creatively.  

7) Place more emphasis o technology enabled education.  

8) Developing programs to serve local community and to cater for the needs of 

job market.  

9) Providing training programs for new faculty and other staff.  

10) Establishing links between schools and higher education institutions to ensure 

better preparedness of secondary school graduates to join the university.  

11) Expanding universities partnerships with private sector in the areas of 

research and training.  

12) More emphasis on conducting research to the end of generating knowledge in 

knowledge-based global economy at the present time.  

13) Establishing quality assurance unites to carry out continuous search for the 

sources of shortcomings and means of addressing them.  

14) Encouraging carrying out institutional research to provide information in all 

areas of education for decision makers and strategies to execute university’s 

vision and mission statement.  

15) Embracing SWOT culture as a means of carrying out university’s strategic 

plans and constant self-evaluation and improvement.  
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 ملخص

واألساتذةّكثريّمنّالباحثنيّوالدارسنيّاليتّيقعّفيهاّّ يفّمنّالقضاياّالعامليةّالشائكةقضيةّاالنتحالّاملعّرّتعدّ 
ّعلىّيؤثرّسلباّ أنهّكماّّّالبحثية،اجملتمعاتّالعلميةّّعاينّمنّمرارةّاالنتحالّاملعريفتوالطلبةّعلىّحدّسواء.ّّو

ةّاستقصاءّالعالقةّالسببيةّامليدانيوتستهدفّهذهّالدراسةّيفّمجيعّاملستويات.ّةّنتاجّالبحثيّواجلودةّالشاملاإل
رادعة،ّيفّضعفبنيّمؤشراتّاالنتحالّاملعريفّواملتمثلّة عقوبّة وجوّد وعدّم واختالفّالثقافة،ّّاملهاراتّالبحثيةّ،

mailto:ibidun18@yahoo.com
mailto:hishomudin@usim.edu.my
mailto:Mohdtaib555@yahoo.com
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دةّاالنتحالّمنّجهةّثانية.ّوإراّ،،ّوسلوكّاألقران،ّوالتغذيةّالراجعةّمنّجهةمنّاإلفالتّمنّالعقوبةوالتيقنّ
يفّّاالنتحالّوسلوكّاالنتحالّودورهّعلىّاجلودةّالشاملةّستهدفّالبحثّدراسةّالعالقةّبنيّإرادةكذلكّي

طالبا768ّّعلىّهذهّاحملاورّّيقيسالذيّّذايتالتقريرّالولقدّوز عّالباحثونّمقياسّسساتّالتعليميةّاملاليزية.ّّؤامل
واجلامعةّ (،USIM)(ّمنّطلبةّجامعةّالعلومّاإلسالميةّاملاليزية476ّ،ّواإلناثّ=292ّوطالبةّ)الذكورّ=ّ

ّ.(UKM)ّ،ّواجلامعةّالوطنية(UPM)ّ،ّوجامعةّفرتا(UM)ّ،ّوجامعةّماليا(IIUM)ّاليزيامباإلسالميةّالعامليةّ
ّ(ّلدراسةّالعالقاتّبنيStructural Equation Modelingوقدّاستخدمّالباحثونّاملعادلةّالبنائيةّالنموذجيةّ)

قدّأظهرتّنتيجةّولّ.لقوهتاّاجلبارةّيفّدراسةّالعالقاتّاإلحصائيةّاملعقدةّبصورةّمتميزةهذهّاملكوناتّالفرضيةّ
ّؤشراتّاالنتحالّاملعريفّالتحليلّأن ّمل وقويةّ  موجبةّ  إحصائيةّ  االنتحالّعالقةّاالنتحال،ّوأنّإلّبإرادةعالقةّ  رادّة

ّّكشفتّالدراسةفقدّّّإضافةّإىلّذلك،إحصائيةّموجبةّبسلوكّاالنتحالّاملعريف.ّ لسلوكّاالنتحالّاملعريفّأن 
التحصيلّالعلمي،ّوالتحسنّّوّالوظيفي،ّنيملتمثلةّيفّالتمكّ عالقةّإحصائيةّقويةّسالبةّبعواملّاجلودةّالشاملةّا

علىّاجلودةّيؤثرّغريّقصدّعنّأكانّعنّقصدّأوّىّأنّاالنتحالّاملعريفّسواءّلّهذهّالنتيجةّعلاملستمر.ّوتد
 الشاملةّعلىّمجيعّاألصعدة.ّ

Plagiarism is considered an epidemic and a complex problem facing many high 

institutions across the globe, which many students, researchers and practitioners are been 

involved. Studies suggested that the level of plagiarism irrespective of institutions is 

dramatically increasing which subsequently affecting the total quality management in 

higher institutions. This study attempts to investigate the casual relationships between 

predictors of plagiarism on one hand and intention to plagiarize on the other hand. It also 

aims to study the role on intention to plagiarize in plagiarism behavior and consequently 

the effect of plagiarism behavior on total quality management. A total of 768 (male 292 

and female 476) they were selected from five Malaysian Universities, namely; Islamic 

Science University of Malaysia, International Islamic University of Malaysia, University 

of Malaya, Putra University of Malaysia; and National University of Malaysia following 

stratified random sampling. Many statistical methods such as Exploratory Factor Analysis 

(EFA) Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM) 

were used to analyze the collected data. The results of analysis suggested that predictors of 

plagiarism were positively and statistically correlated to the intention to plagiarize, while 

intention to plagiarize statistically correlated with plagiarism behavior. Additionally, the 

analysis also indicated that plagiarism behavior was statistically and negatively correlated 

total quality factors. Holistically, this study hence indicated that plagiarism behavior is 

negatively affecting total quality management in higher institution that needs urgent 

response from institution’s authority.  

ّّ
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االنتحال المعرفي، إرادة االنتحال، سلوك االنتحال، التحليل العاملي التوكيدي، : المفتاحية الكلمات
 المعادلة النموذجية البنائية 

 مقدمة 

ّاالّعدّ ي ّاملعريف ّنتحال ّأصبحت ّوقد ّكربى. ّوأخالقية ّأكادميية ّاجلجرمية ّأوساطّهذه ّيف ّمنتشرة رمية

يقرتفهاّالكبريّوالصغري،ّوطلبةّالعلمّواألساتذةّيفّمجيعّاملستوياتّسواءّبعلمّأوّبدونّعلم.ّّ؛األكادمييني

يقّالبياناتّفلأوّتّعمليةّتبينّأفكارّاآلخرينّبدونّاإلشارةّإىلّاملصدرّبأنهاالنتحالّاملعريفّوميكنّتعريفّ

جرميةّاّاالنتحالّاملعريفّعدّهذيّوّاجلامعية.أوّشراءّالورقةّالبحثيةّأوّاستكتابّاملقالةّالعلميةّأوّالرسالةّ

سافراّ  علىّهذهّالعمليةّالشنيعةّّ.ّوقدّأطلقبوعيّأوّغريّوعيالناسّسواءّأكانتّحلقوقّخطريةّوانتهاكاّ 

ّالعريب ّمصطلحاتّيفّتراثنا ّوالعدة ّالسلخ، ّالعلميةّاإلسالميّمنها ّسرقة ّّو، ّاألدبية، السطوّّوالقرصنة

"السرقةّاالنتحالّعلىّهذاّالنوعّمنBarnhart, 1988ّّ(1988ّ)ّارهارتبّالعلمي،ّوغريها.ّوقدّأطلق

ّعامة.ّاألفكار،ّخارجّماّميكنّاعتبارهّمعلوماتّّاألدبية"ّاليتّتعينّسرقةّالكلمات،ّأوّالعبارات،ّأو

ّوص ّاملوقد ّكتابات ّاستخدام ّ"إساءة ّاألمريكيني ّاملؤرخني ّرابطة ّيفّفت ّالتجاوز ّوكذلك ّاآلخر ؤلف

إحالةّبالسرقةّاجاهتمّبدونّإسنادّأوّنتائجّحبوثّاآلخرينّوأفكارهمّونظرياهتمّوحتليالهتمّواستنتخدامّاست

يفّاحملافلّاألكادمييةّعدةّمسمياتّسالبةّحيثّنظرّبعضّاالنتحالّاملعريفّعلىّّأطلقتّكذلكّّ.العلمية

ومسوهّاالنتحالاألكادميينيّإىلّ أخالقيّة )ّنظرّة غريّاألصليّة ضدّاألصالةColon, 2001ّاملعصيّة واملعصيّة ،ّ)

(،ّومنهمّمنّنظرّإىلMiller, 1993ّ(ّوأسوأّخطيئةّيرتكبهاّالباحثّ)Anonymous, 1997العلميةّ)

ّعتداءأوّاالّ،علىّامللكيةّالفكريةّسطوأوّالّ،انتهاكّحقوقّاإلنسانبأنهّّفوهعرّ نظرةّقانونيةّّوّاالنتحال



4 
 

التزوير،ّّومثلهاّمثلّجرائمّسرقةّاملمتلكات،ّّ،منّأطلقّعليهّالسرقةّالفكريةّويةّالفردية،ّوبعضهمعلىّاهل

ّسرقةّاألفكار،ّواجلرميةّاملنظمة.ّّو

)االقتباسّهذهّاألوجهّهوّنقلّاألفكارّنقالّحرفياّّلكنّأهمّ ّ،يفّأوجهّخمتلفةاالنتحالّاملعريفّدثّحيّو

أوّقصره،ّوبساطةّاألفكارّعنّالعباراتّاولةّإلعادةّصياغةّعباراهتاّبغضّالنظرّحماملباشر(ّبدونّأدىنّ

إنّلالقتباسّاملباشرّمعايريهّوحدوده،ّفإنّملّيتمّالتقي دّهباّونقلتّاألفكارّنقالّ.ّتعقيدهاّاملعروضةّأو

)حرفياّ  حىتّولوّمتتّاإلحالةّإىلّاملصدرّالذيّأمباشرّا معرفياّ  ّّخذتّمنهّاألفكار.ّ(ّفإنّذلكّيعد ّانتحاالّ 

األلفاظّيفّّتضيعّاملعاينّبعدّالتصرفخشيةّأْنّبعضّاألحيانّيفّّوعلىّالرغمّمنّأمهيةّاالقتباسّاملباشر

قتبسّمنه،ّوأنهّفإنّاإلفراطّيفّاالقتباسّاملباشرّيوحيّبأنّالباحثّخيتبئّوراءّأفكارّاملؤلفّاملّوالعبارات،

ّاإلفراطّيفّالنقلّاملباشرّعنّالعجزّيفّّةادملّيستوعبّامل ّكاملة.ّوكذلك،ّيعرب  العلميةّاملقروءةّبصورة

سليمةّوإنهّغريّقادرّعلىّإعادةّصياغةّطريقةّرّالدارسّبكّْفّ ّعنالتعبريّعدمّالقدرةّاللفظيةّعلىّالتفكريّّو

علىّالتلخيصّ.ّلذلك،ّينبغيّعلىّالباحثّاكتسابّالقدرةّاصتهّوأسلوبهّاخلااألفكارّمستخدماّعباّر

ّالتأثريوالّيقتصرّالوايفّوالتقاطّأهمّالنقاط،ّوإعادةّصياغةّاألفكارّامللخصةّمنّالدراساتّالسابقة.ّ

املؤسسةّالتعليميةّاليتّينتسبّإليهاّإىلّآثارهّمتتدّفحسبّبلّّحلنتّ السليبّلالنتحالّعلىّالباحثّالـمّ 

أوّحماضراّ   حتقيقها.ّإىلّاجلودةّالشاملةّاليتّتسعىّاجلامعاتّدائماّالوصولّإىلّ،ّويعرقلّأكانّطالباّ 

ّكانتّظروفّوقوعهاّ،لذا،ّيعدّاالنتحالّأوّالسرقةّالعلميةّممارسةّجيبّجتنبها مشيناّ تعد ّّ،ألن ّأيَّا تصرفاّ 

ألهناّقدّتؤديّّعاقبتهاّوخيمةّجداّ كماّأن ّفكارّاآلخرين،ّّألوممارسةّمهينة،ّوعدمّاحرتامّّ،غريّأخالقيّو

وكماّسبقّّلّمنّاجلامعةّأوّفقدانّالكرامةّواالحرتامّوهيّأخطرّمنّسرقةّاألموال.ّالرسوبّأوّالفصإىل
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والتحسنّّ،،ّفإنّاالنتحالّاملعريفّيؤثرّسلبا ّعلىّمسعةّاملؤسسةّالتعليمية،ّوالتحصيلّالعلميأنّذكرنا

ّمرتّوّ،ّالوظيفينيوالتمكّ،املستمر ّاليتّتعد  لذلكّعلىّالباحثّأنّّالشاملة؛كزاتّأساسيةّيفّاجلودة

ّكيفيةّاالقتباسّوأنواعهّوكيفيةّالتلخيصّّو ّكتابةّالسرقاتّّأنواعينبغيّأنّيلم ّبيتدربّعلى العلميةّوكيفية

 املفكرة،ّوغريّذلكّمنّاملمارساتّاملتعلقةّبالكتابةّالعلمية.

 قضية االنتحال في المجال األكاديمي 

دودّاألكادمييةّإىلّجماالتّعدىّاحلتاألكادمييّفحسبّبلّتّليستّمقتصرةّعلىّاجملالقضيةّاالنتحالّ

جمالّالعلومّّوجمالّالسياسة،ّّوالفنونّاإلنسانيةّاملتنوعةّمثلّجمالّالصحافةّواإلعالم،ّمنّمتعددةّّوأخرىّ

مّّوغريها.ّوقدّ،التكنولوجياّو ّيفّبّهذاّاالهتامسبّ تّوّ،كبارّالك ت ابّيفّجمالّالسياسةّباالنتحالبعضّّأهت 

عالمّوسائلّاإلهبذهّالتهمةّالشنيعةّوتناولتهمّّأتـ همّوممنسافلني.ّإىلّأسفلّمنّبرجهمّالعاجيّّسقوطهم

ّالكاتبّاملؤرخ ّكرينزّ)Stephen Ambroseستفنيّأمربوسّ)ّالعاملية ّكاتبDoris Kearnsّ(ّودوريس )

ّكنيدي،ّوديفيدّروبنسونّنائبّاملستشارّ سّاالسابقّجلامعةّمونالسريةّالذاتيةّللرئيسّاألمريكيّالسابق

Monarch Universityّّوهناك باالنتحالّوالباحثنيّالبارزينّاهتّ ّنيمنّالك ت ابّالعامليعديدّاليفّأسرتالياّ. موّا

ّّ(.Park, 2003وغريهمّ)George OrwellّوجورجّأوريلMark Twainّّسكسبريّوماركّتوينّوليامّمثلّ

ّكماّسبقّأنّأشرنايفّمجيعّقدّيقعّاالنتحالّّأنّ منّوعلىّالرغمّ االنتحالّاملعريفّّإالّأنّ ّ،جماالتّاحلياة

ألنّ ّهوّأشدّخطراّ  وأسرعّانتشاراّ  فتكاّ  يكونّيفّاملؤسساتّالتعليميةّّغالباّ ّ-حسبّقولّاخلرباء-ّهوأكثّر مّا

ّأنّخطورةّاالنتحالّاملعريفإىلّاليتّتريبّاألجيالّوتصنعّالقادة.ّوقدّأشارتّالدراساتّالعلميةّامليدانيةّ

ضرارّبنزاهةّاإل،ّأوّالفكريةتعديّعلىّملكيتهمّالّوبطريقةّغريّمسؤولةّالّتكمنّيفّنقلّأفكارّاآلخرينّ
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يفّنّاالنتحالّاملعريفّألولكنّّ،فحسبّوتعلمّاآلخرينّ،وإعاقةّعمليةّتعلمهّالشخصيّ،تحلّنفسهاملنّ 

بعدّؤسساتّاحلكومية،ّيفّالتعليمّعنّاالنتحالّيفّجمالّالعمل،ّيفّاملإىلّكذلكّيؤديّّجمالّالتعليمّ

(McCable, Trevino, & Butterfield, 2002ّ ،Martin, 2009،ّHelm, 2003ّ ،Jackson, 2006ّ.

منّّ%55إىلّّ%7ماّبنيّقدّأظهرتّنتيجةّالدراسةّامليدانيةّعنّطريقّالتقريرّالذايتّأنّإضافةّإىلّذلك،ّف

 ,Carroll)ّاالنتحالّاملعريفنوعا ّمنّ تعمدينممّيقرتفونّأهنباعرتفواّعلنا ّّطلبةّاجلامعاتّالعامليةّالعريقة

2005ّ، Hale, 1987ّ،Kraemer, 2008ّ،McCable, Trevino, & Butterfield, 2002ّ

ّمن ّالتعليميةّإن  ّأعمالّاملؤسسات ّّّأهم ّواألفكار ّاملعلومات ّمع ّالتعامل ّكيفية ّمصادرهاّوأخذها من

ّهذاّالتعاملّواالستفادةّمنّاملصادرّالعلميةّبأمانةّوصدقّتفادياّ املختلفة،ّحىتّتكونّهناكّشفافيةّيفّ

سنادّوحتدثّعمليةّاالنتحالّاملعريفّيفّأوجهّشىتّمثلّعدمّإ.ّنتحالّاملعريفّأوّالسرقةّاألدبيةالهتامّباالل

استكتابّالرسالةّاجلامعيةّ)املاجستريّوالدكتوراه(ّّواختالقّالبيانات،ّّواألفكارّإىلّأصحاهباّاحلقيقيني،ّ

ّ)ّو ّذلك ّوغري ّنفسه ّإىل ّوعزوها ّالطلبة ّأعمال ّاملشرف  ,Morgan & Thomson, 1997انتحال

Ashworth, Bannister, & Thorne 1997ّ.)ّ

 أنواع الغش في المجال األكاديمي 

ّد ّعنهناك ّوميدانية ّمنها ّنظرية ّمتعددة ّعلمية ّ)ّراسات ّاملعريف  ,Brown & Howell, 2001االنتحال

Carmack, 1983)ّّويعدّاالنتحالّاملعريفّجزء ّمنّالغشّاألكادمييّحيثّيتبىنّالباحثّأفكارّاآلخرين.

احلقيقي.ّوتّ  إشارةّومعلوماهتمّبدونّأدينّ االإىلّمصدرهّا نتحالّاملعريفّركزّالدراساتّالعلميةّاليتّتتناولّقضايّا

الغشّيفّاالختبار،ّّ؛خنراطّيفّالغشّاألكادمييّمنهااالأخرىّقدّتنجمّجراءّلدىّالطلبةّعلىّسلوكياتّ



7 
 

ّوت ّواالنتحالفلوالواجبات، ّحتريفها، ّأو ّالبيانات، ّّ،يق ّبسوء ّاملصادر، ّاستخدام ّأو ّادعاء األعمالّملكية

ّكشفّسيمزّ)Park, 2003األكادمييةّلآلخرينّ) غشّ(ّأنّالطالبّالذيّيتورطّيفّالSims, 1993(.ّوقد

ملعريفّظاهرةّأخالقيةّألنهّالحقة.ّإن ّاالنتحالّاغشّيفّمجيعّمهنهّاملستقبليةّونشاطاتهّالالّالتعليميّيستمرّيف

ّ ّوسلوكية ّأخالقية ّيثريّأسئلة ّمهمة ّّوالّوعنّاخلريّوالشر ّّواخلصحيح، ّومنّأهماملوغريّّ،قبولاملطأ، ّقبول.

 ,Stahlحسبّمصطلحّستالّ)ّ"اجليلّبالّخوف"كيفيةّالتعاملّمعّالتحدياتّاليتّتواجهّاجلامعاتّهيّّ

،ّأوّمتشدداّ ّجاهالّهوّاجليلّالذيّيعتربّاجليلّالسابق،ّّوStrawحسبّمصطلحّّ"جيلّملاذاّال"(،ّأو2002ّ

غريّمسؤولّّاّ ويعدّاآلنّتصرف.ّلعبةّعادلةّالّعيبّفيهاّادرّاألخرىأوّاملصّاإلنرتنتّوأنّنسخّاملعلوماتّمن

بسببّأهناّتريدّّفقطّ،هذهّاألعمالّالشنيعةّيديّجتاهوتقفّمكتوفةّاألوغريّحكيمّأنّتتفرجّاجلامعاتّ

نتجّاّللعبةّحاسرة،ّوسوفّتّ .ّأهناملنيعّامليزانية،ّوترتكّاملنتحلنيّيدمرونّحصنّاجلامعةالعجزّيفّالزبائنّلسدّ

ّ.ّ(Park, 2003)ّةيةّرفيعجهالءّبألقابّعلمللمجتمعاتّ

 أنواع االنتحال المعرفي 

ّ.(Howard, 2002, Brandt, 2002)ّبالطرقّاألربعةّاآلتية:ينخرطّبعضّالطلبةّيفّعمليةّاالنتحالّاملعريفّ

 هاّملكاّله.ّيهاّباعتباّرسرقةّاملوادّالعلميةّمنّمصادرّأخرىّوتبنّ  -1

 شراءّاملقالةّمنّمراكزّخدمةّالبحثّالعلمي،ّأوّغريّذلك.ّّ-أ

ّكاملةّمنّمصدرّخّالورقةّالنسّ-ب  اإلقرارّأوّاالعرتافّأوّاإلحالة.ّّمعنيّدونعلمية

 .تقدميّأعمالّاآلخرينّاألكادمييةّسواءّبعلمّالشخصّأوّبدونّعلمهّ-ج
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واجباتّالزميل،ّ -2 العلمية(ّكأنّيقدّم والرسالّة والواجباتّ، )املقالةّ، تقدميّأعمالّاآلخرينّاألكادمييّة

 األسرة.أوّأحدّأفرادّ

كنّدونّعالمةّلمراجعهاّمعّّةأوّموادّعلميةّمتعددّ،نسخّجزءّأوّأجزاءّمنّمادةّعلميةّواحدة -3

 .ّتّإعادةّصياغتهاأنهّقدّمتّاّ انطباعالتنصيصّمماّيعطيّ

 تقدميّالوثائقّاملناسبة.ّ دونإعادةّصياغةّاملوادّالعلميةّمنّمصدرّواحدّأوّمصادرّمتعددةّ -4

مدىّالتشابهّعلىّّدلّ نسبيا ّفإنهّيّاّ املعريفّأوّالسرقةّالعلميةّغامضّاالنتحالّمصطلحّأنّ منّالرغمّوعلىّ

عظمّالطلبةّحياولونّبشقّاألنفسّإىلّأنّمRoig, 2001ّوقدّأشارّاملقبولّبنيّالنصّاألصليّوإعادةّصياغته.ّ

ّكتابةّّ،تفريقّبنيّاالختصارّ)إخراجّالنقاطّاملهمةّمنّالنصّمعّاالحتفاظّمبعظمّالعبارات(ال والتلخيصّ)إعادة

ّ ّأشار ّكما ّمنّالنص(. ّحيدثّيفّاالنتحالّاملعريفّحيدثّيفّاألفكّإىلّأنّ Plank, 2003ّاألفكار ّكما ار

ّكتابةّاملراجعّيبيحإنّّوبجةّبشيءّالقولّاحلليسّمنّفلذا،ّّالعباراتّاللغوية؛ نقلّالعباراتّّضعّاإلحالةّأو

يّمباشرةّدونّإعادةّصياغتها،ّألن ّذلك ّحالّاملعريف.ّتنعدّمنّقبيلّاالأيضاّ 

 أسباب االنتحال المعرفي 

ّ ّاالنتحالّبغأوّالباحثونّيقرتفّالطلبة ريّعمدّحيناّ جرميةّاالنتحالّاملعريفّألسبابّعديدة،ّوحيدثّهذا

ويكونّيفّّ،للخداعّإذاّخططّلهّالطالبّأوّالباحثّقصداّ ّ.ّوغالباّماّيعدّاالنتحالّعمداّ وعمداّأحيانا ّكثرية

نّقصد،ّوذلكّعندّدّوّعفوياّ لكنّحيدثّاالنتحالّأحياناّ غايةّالصعوبةّيفّالغالبّإثباتّاالنتحالّاملتعمد.ّ

لتفاديّاخلطأّيفّاإلحالة،ّوعزوّاألفكارّإىلّأصحاهبا،ّاليتّتؤهلهّإىلّاملهاراتّالبحثيةّالالزمةّّالباحثيفتقرّمّا

امةّواملشرفنيّعلىّوجهّاخلصوصّمعرفةّأسبابّاخنراطّالطلبةّيفّوجيبّعلىّالرتبوينيّبصفةّعوكتابةّاملراجع.ّ
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ّالسبباال ّتزيلّالعجبّوتكونّجزءّنتحالّاملعريف،ّألنّمعرفة ّإن  ملشكلةّّةإجيادّحلولّجذريا ّمنّاحلل.

أهمّسساتّالتعليمية.ّوقدّخلصّاخلرباءّجلودةّالشاملةّيفّاملّؤتحقيقّالّاّ أساسيّاّ مييأكادّاّ املعريفّمطلبّلاالنتحا

ّ(.Steven & Steven, 1987ّأسبابّاالنتحالّاملعريفّيفّالنقاطّاآلتيةّ)

قلةّّبسببّالطلبةّيفّاالنتحالّبغريّقصدّوذلكإىلّاملهاراتّالبحثيةّاألساسية:ّينخرطّاالفتقارّ -1

عالوةّعلىّاإلحالةّوالتلخيصّوكتابةّاملراجع.ّّاممبهلطرقّالقيامّّمعرفتهممهاراهتمّالبحثيةّوقلةّ

ملعلوماتّاليتّحتتاجّإىلّإعادةّصياغةّنّعدمّالقدرةّعلىّالتمييزّبنيّاملعلوماتّالعامةّوافإّ،ذلك

ّجداّ ي ّمهمة ّفاملهاراتّالبحثية ّاالنتحال. ّيفّجرمية فقطّيفّتفاديّ ليستّوقعّبعضّالطلبة

ّ ّفحسب ّاملعريف ّكذلكاالنتحال ّاملؤسساتّإلّبل ّمستوى ّورفع ّاملتميز ّالعلمي ّالبحث جراء

 التعليمية.ّ

العقوبات.ّّوتنفيذّتطبيقّالقانونعفّيفّضوجودّصارمّيوازيّحجمّاجلرميةّأوّعدمّوجودّقانونّ -2

ّ،علىّارتكابّجرميةّاالنتحالّهّيشجعّضمنياّ يفّتنفيذتساهلّأوّصارمّقانونّدمّوجودّإنّع

ويسببّجناحّاملنتحلنيّوتفوقهمّإحباطاّ ّموافقةّعلىّاجلرمية.يكونّمبثابةّّهألنّ،جّاإلقبالّعليهويروّ 

لجوءّإىلّالّو البديلّالبحثّعنعلىّ ويشجعهمّللطلبةّاآلخرينّخاصةّضعافّاإلرادةنفسيا ّ

 االنتحال.جرميةّارتكابّ

دونّجلامعةّاليتّينتميّإليهاّجيعلهّينخرطّ:ّإنّعدمّاحرتامّالشخصّنفسهّأوّاةالشخصيّةيمالق -3

ت.ّبلّينظرّإىلّاإلجنازّأوّضيقّالوقّالضغطبذريعةّيفّاألعمالّالشنيعةّمثلّاالنتحالّاملباالةّ

ّب ّاالنتحال ّطريق ّعن ّاملزيف ّللرفع ّالفخر ّمن ّمستواهّمنشيء ّوتعزيز ّالضعيفة ّمعنوياته

 االجتماعي.
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افّجرميةّاالنتحالّوذلكّةّعلىّاقرّتتصرفّبعضّاملشرفنيّيشجعّالطلبجعة:ّإنّاالتغذيةّالّر -4

.ّالعلميّأوّاإلشرايفمستواهّيفّّاّ ضعفيعاينّأوّبأعمالّطالبهّاملشرفّعدمّاملباالةّبديّيّماعند

يفّ أيضّا وهّو واكتسابّاملعلوماتّمرحلّةصحيحّأنّاملشرفّالّميكنّأنّحييطّبكلّشيّء التطويّر

وليسّلهّتعليقّعلميّبنّ  الضوءّّذلكّمبثابةّاءّفإنّ لكنّيفّحالةّكشفّالطالبّأنّاملشرفّالّيقرّأ

 تورطّيفّجرميةّالسلخ.اللهّباقرتافّاالنتحالّّوّاألخضر

ّالدراساتّالعلميةّإىلّأنّاختالفّالثقافاتّعاملّمؤثرّيفّتورطّاختالفّالثقافات:ّأشارّعدد -5

يفّأساسها،ّحيثّإنّالنظرةّالنظرةّإىلّقضيةّاالنتحالّبرمتهاّّوبسببّيفّجرميةّاالنتحالّّالطلبة

جذريا ّعالغربيةّختتلفّ إىلّأنHayes & Introna, 2005ّّالنظرةّالشرقية.ّوقدّأشارّنّاختالفاّ 

لطالهبمّويطلبونّمنهمّّعلمياّ ّدائما ّخيتارونّمقرراّ ّ،واليونانينيّ،والصينينيّ،احملاضرينّاآلسيويني

وحلصوهلمّيفّاالختبارّللداللةّعلىّاستيعاهبمّللموادّاملدروسةّحرفياّ هذاّاملقررّنصوصّاسرتجاعّ

يفّاالختبارّولهّّأساسيّ ّمطلبّ قلبّظهرّبلّإنّحفظّنصوصّاملقررّعنّّجاتّعالية.علىّدّر

يفّالدراجاتّ. يفّالغربّيستهجنّاسرتجاعّاملعلوماتّحرفياّ مكافئتّه علىّالطالبّ ينبغيّبلّبينمّا

لذلك،ّفإنّنسخّ.ّواالبتكار،ّوإبداءّاآلراءّبتعبرياتهّالشخصيةّوأسلوبهّاخلاصّ،التفكري،ّوالتفسري

 لدىّالشرقيني.ّ مستهجناّ ّالّ اانتحّدّ الكتابةّاألكادمييةّالّيعاراتّيفّالعب

 االنتحال المعرفي والجودة الشاملة 

اقدّالشيءّالتعليميةّيفّمجيعّاملستويات.ّففّاالنتحالّاملعريفّيؤثرّعلىّجودةّاملؤسساتلةّالقولّإن ّمنّناف

الّبدّأنّيتعلمّأوال ّّالّيعطيه،ّومنّيريدّأنّ فاملنخرطّيفّاالنتحالّاملعريفّمفتقرّإىلّكماّيقال.ّيكونّعاملاّ 
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واللغويةّإلجنازّعملهّاألكادميي،ّلذلكّيلجأّإىلّاآلخرينّليسرقّمنّبضائعهمّّ،يةرّيوالتفكّ،القدرةّالعلمية

إنّاهلدفّالرئيسّلتأسيسّاملؤسساتّالتعليميةّخاصةّاجلامعاتّهوّالعلميةّاجلاهزةّويدعيّملكيتها.ّ

إلسهامّيفّلّمؤهالّ منّمثّيكونّبيئتهّوربه،ّّواملتصاحلّمعّّ،توازنّمعّنفسهاملّوّ،ياإلنسانّالسّوختريجّ

ّبالعلمّالنافعّالصادرّمنّمنبعّ ّيتأت ىّلهّذلكّإالّأنّيتسلحتطويرّجمتمعهّواجملتمعّاإلنساينّبأسره.ّوالّ

ولكنّيفّّ،فحسباملعلوماتّواحلقائقّيفّأدمغةّالطلبةّ إقحامّيفالّيتمثلّفهدفّاجلامعاتّإذنّ.ّصافّ 

االنتحالّاملعريفّيفّخنراطّاالوالّشكّأنّواألمانة.ّّ،والصدقّ،واألخالقّالنبيلةّ،تعليمهمّأيضاّالفضيلة

العلمية احلصيلّة منّناحيّة سواّء التعليميّة الشاملةّللمؤسسّة علىّاجلودّة سلباّ  البحثّالعلمي،يؤثّر وجودّة ،ّّ

ّال ّنيتمكأو ّالشاملة. ّللجودة ّأساسية ّمرتكزات ّهي ّاليت ّاملستمر ّالتحسن ّأو ّأكدّّالوظيفي، لقد

Teodorescu & Andrei, 2009ّّيؤثرّمباشرةّيفّّّللشخصخنراطّيفّاالنتحالّاملعريفّأكثرّتدمرياّ االأن

ياتّالعملّسوءّأخالقّهمعّوّسلوكياتهّوأخالقياتّعمله.ّويغادرّاملنخرطّيفّهذهّاجلرميةّاألكادمييةّاجلامعة

الفاشلّفيفّاجملتمعّالذيّيعيشّفيه.ّهوّمماّيؤثرّيفّأداءّاجلامعةّنفسهاّوكيانهّّ،فيهاّوسلوكياتّمشكوك

وأخالقياّ  وجهّاألكملّوينسخّأعمالّاآلخرينّاليستطيعّأنّيؤديّاألعمالّاملنوطةّبهّعلىّّالذيّالّعلمياّ 

اآلخرينّل البحثيلأوّيستأجّر مبهامّه أنّكيفّّّةقياّم أوّاملّيؤديلّه اجلامعّة اليتّينتسبّّؤرسالّة التعليميّة سسّة

ّكيفّيشرفّعلىّالرس ّكيفّيعلمّاألجيالّالقادمةّوماذاّيعلمهم؟ ّكيفّإليهاّبصورةّجيدة؟ ائلّالعلمية؟

آثارّاالنتحالّاملعريفّاملباشرّاالختاللّيفّّوظيفته؟ّإن ّمنإتقانّوكيفّيتمكنّمنّّ؟ستمرارحيسنّأداءهّبا

.ّأماّآثارهّغريّاملباشرةّفتكمنّيفّتأثريهّالسليبّعلىّالشبابّمييةّواأللقابّالعلميةفّاألكادترويجّالوظائ

ّإىلّأنّهناكّطريقةّخمتصرةّيفّركبّسلمّاملعرفة.ّّألنهّيومئّ،واألقرانّوالنموذجّالثقايفّللمنطقة
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 المعادلة البنائية النموذجية 

ّكثريا ّيفّالعلومّاإلنسانيةّخاص ةّيفّالرتبية،ّوعلمّالنفس،ّوتعليمّ ّالبنائية ّالنموذجية ي ستخد مّحتليلّاملعادلة

ّ)أيّالّميكنّ ّكامنة ّمتغريات ّكلها ّاجملاالت ّتكونّالتكويناتّالفرضيةّيفّهذه ّما ّوعادة اللغاتّوتعلمها.

ّحتليلّاملعادلةّالنموذجيةّاألمرّيفّمجيعّالطرقّاإلّهومالحظتهاّبصورةّمباشرة(.ّوكماّ حصائيةّاملتطورة،ّفإن 

ّاملنهجّالتحليليّبصورةّ حيتاجّإىلّخياراتّمعقدةّجيبّعلىّالباحثّوعيها،ّواستيعاهباّحىتّيستخدمّهذا

ّاليتّقدّتّ،رشيدة ّويستهدفّويتفادىّاألخطاء ّالتحليلّوصفّمنطّّتبىنمنّيؤثرّسلبا ّعلىّالنتائج. هذا

بنيّالتكويناتّالفرضيةّاليتّتقاسّمنّخاللّاملتغرياتّاملشاهدة.ّوهوّجمموعةّالعالقاتّاملرتبط ومتزامناّ  ةّآنياّ 

ّالتكوينات،ّويعتمدّعلىّمعادلةّاالحندارّ ّالعالقاتّالسببيةّبنيّجمموعة أسلوبّإحصائيّقويّالستقصاء

ّبنيّاملتغرياتّ ّأو ّوالتابعة ّالعالقاتّبنيّاملتغرياتّاملستقلة، ّببعض.ّاخلطيّاملتعددّيفّنوعية ّبعضها التابعة

أوّثقلّاالحندارّ)ّوي سمَّىّاملعاملّيفّاملعادلةّالنموذجيةّالبنائيةّمعامالّ  ّ(.Regression Weightّجزئياّ 

ّواالحندارّ ّالبنائيةّهيّدمجّبنيّالتحليلّالعاملي، ّالنموذجية ّاملعادلة ّفإنَّ ّالتصو ر، وبناء ّعلىّهذا

فنمطّالعالقاتّّ،بنيّالتحليلّالعاملي،ّواملعادلةّالنموذجيةّالبنائيةاخلطيّاملتعدد.ّلكنّهناكّاختالفّجوهريّ

قبلّبدأّعمليةّالتحليل.ّوبسببّأن ّمنطّحىتّّ،جلي ةّومالحمهّملعادلةّالنموذجيةّالبنائيةّواضحبنيّاملتغرياتّيفّا

ّّالعالقاتّقدّح د دّ  ّاملعادلة ّفإن  ّتفسحّاجملا النموذجيةحتديدا ّدقيقا ّمسبقا ، ّلتحليلّالبنائية ّجي د  لّبشكل 

البياناتّألغراضّاستنتاجية.ّأماّالفرقّبنيّاملعادلةّالنموذجيةّالبنائية،ّواالحندارّاخلطيّاملتعدد،ّفيتجلىّيفّ

(.ّفاالحندارّاخلطيّاملتعددّالتقليديّغريّ(Hair, Anderson, Tatham, & Black,.  1998األخطاءّاملعيارية

اتّاملستقلةّتتالشى.ّعالوةّ قادرّعلىّتقييمّاألخطاءّاملعياريةّوتصحيحها؛ّألن هّيفرتضّأن ّاألخطاءّيفّاملتغري 

 البنائيةعلىّذلك،ّفإن ّحتليلّاالحندارّاخلطيّاملتعددّمبينٌّّعلىّالقياساتّاملالحظةّخبالفّاملعادلةّالنموذجيةّ
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ن ّالعالقاتّيفّاملعادلةّالبنائيةّالنموذجيةّأ دّتدمجّبنيّالقياساتّاملالحظة،ّوالكامنة.ّومنّاملثريّلالهتماماليتّق

ّاملعادلةّالنموذجيةّمنهجا ّإحصائياّ  ّاملتغريّالواحدّيسببّاآلخرّمتزامنا.ّلذلكّتعد  عالقةّسببية؛ّحيثّإن 

علىّتتبعّالتأثرياتّاملباشرةّوغريّامل ليتّتعتربّاّوباشرة،ّوتتفاعلّمعّآثارّالتعددّاخلطيّبصورةّفعالةّقويا ،ّوقادراّ 

بارةّللمعادلةّاجلحصائيةّاإلقوةّالللمعادلةّعلىّاالحندارّاخلطيّاملتعدد.ّوعلىّالرغمّمنّّوتفو قاّ رصيداّعلميا ،ّ

جتاهّفإن ّميزهتاّتعتمدّاال،ّّوحيثّالقوةّقاتّالسببيةّاملعقدة،ّومنطهاّمنيفّكشفّخباياّالعالّالبنائيةّالنموذجية

تستهدفّالتأكدّمنّ البنائيةيفّإجراءّالبحثّالعلمي.ّفاملعادلةّالنموذجيةّاملتبناّةعلىّالنظريةّ العالقاتّأن ّأداّة

ّاالستغناء ميكناملقرتحةّمنسجمة ّمعّالبياناتّاجملتمعة.ّفالنظريةّإذن،ّعمودّفقريّأليّحتليلّإحصائيّالّ

ّ(.Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998ّعنهاّ)

إن ّاهلدفّاألساسّلدراسةّمطابقةّالنموذجّهوّحتديدّمدىّمطابقةّالبياناتّللنموذجّاملقرتح.ّوبعبارةّأخرى،ّ

ّأخوذةمصفوفةّالتغاي رّللعي نةّاملبنيّتغاي رّالنموذجّاملقرتح،ّّو حياولّالباحثّعندّاختبارّالنمذجةّاملعين ةّاملقارنة

(ّاستخدامّثالثةّمعايريّلتحديدSchumacker & Lomax, 2004ّلومكسّ)شوميكرّّومنّالبيانات.ّوقدّاقرتحّ

ّقيمةّسحصائيةّلنظريةّالنموذجّاملدرّواإلمهيةّاأل ّكأيّغريّدالةّإحصائية.ّوتدل  .ّاملعيارّاألول:ّاختبارّمربع

بنيّمصفوفةّالتغاي رّللعي نةّومص فوفةّالتغايرّللنموذجّاختبارّمربعّكأيّغريّدالةّإحصائيةّعلىّأن ّهناكّتطابقاّ 

املقرتح.ّإضافةّإىلّذلك،ّفقدّيتضمنّاملعيارّاألولّ)معيارّعدمّالداللةّاإلحصائية(ّمؤشرّجذرّمتوسطّمربعّ

وهوّمؤشرّاحلزمّاملعدلّألن ّّلّاملقاييسّالعامليةّالختبارّجودةّالنموذج.ث مّيّذي(ّوالRMSEAخطأّالتقريبّ)

وفقّدرجةّاحلريةّملراعاةّ∑(وّ)ّ∑املعقد.ّوهوّيركزّعلىّالتباي نّبنيمعدالتهّتتضمنّاالرتباطّاملدمجّللنموذجّ

ّ،ّوحيسبّعنّطريقّاملعادلةّاآلتية:ؤشراتّإخباراّ املمنّأكثرRMSEAّّتعقيدّالنموذج.ّويعدّ

(𝐹0/DF) ّ½  
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تباي نّيفّجمتمعّالدراسةّ)أيّأنّالقيمةّاملقدرةّلوظيفةّاجلودةّعندّماّيطابقّالقيمةّوظيفةّل ترمزoFّّإنّ ّحيث

مدىّمطابقةّمصفوفةّالتغاي رّللمعلماتّغريRMSEAّّ(.ّوخيتربّالنموذجّمصفوفةّالتغاي رّجملتمعّالدراسةّ

يدرسRMSEAّّأن ّّؤشراتّإخبارا ،ّأياملعروفةّيفّالنموذجّمبصفوفةّالتغاي رّجملتمعّالدراسة،ّويعد ّمنّأكثرّامل

الذيّيعتمدّصفوفةّالتغاي رّجملتمعّالدراسة،ّعروفةّلكنّقيمتهاّمقدرةّمباملمدىّمطابقةّالنموذجّللمعلماتّغريّ

ّكأيّغريّاملركزيّ) ّ(.Distribution 2ϰNoncentral (ّ.)Schumacker & Lomax, 2004علىّتوزيعّمربع

خاللّالداللةّاإلحصائيةّلكل ّاملعلماتّاملقدرةّيفّالنموذج.ّواملعيارّالثاينّهوّمعيارّاختبارّجودةّالنموذجّمنّ

(،ّوميكنّحساهباّبتقسيمّاملعلماتّاملقدرةّغريّاملعيارية/املقننةCritical Valueّويسمىّأيضاّبالقيمةّاحلرجةّ)

جتاوزتّالقي مّاحلرجةّأوّقي مّيتّ املعيارية.ّفإذّا ةّدالةّإحصائيةّعلماتّاملعنيّ فإنهّإشارةّعلىّأن ّامل1.96ّبأخطائهّا

 05.مستوىّّندع

؛ّألن ّااختبارّقوةّاملعلماتّاملقدرة،ّواجتاههاّللتأكدّمنّأهناّتتأقلمّمعّالنظريةّوتتناسبّمعه:ّاملعيارّالثالث

النظريةّأوّاملفاهيمّالعلميةّهيّعمودّفقريّأليّحتليلّإحصائيّكماّسبقّالقول.ّفالنتيجةّاإلحصائيةّالّجيوزّ

ّأْنّتنبثقّفكرةّالنمذجةّمنّالنظريةّالعلمية.ّأْنّتتعارضّمعّاحلقيق ّةّالعلمية،ّلذلكّالّبد 

وكماّيبدو،ّفإن ّاختبارّجودةّالنموذجّبناءّعلىّاملعيارّالثاين،ّوالثالثّيعاجلّماّيشكلّالقي مّاملقبولةّملؤشراتّ

لقي مّمؤشراتّاجلودةّّاجلودةّالعاملية.ّلكنّهناكّاختالفاتّبنيّاخلرباءّواملمارسنيّفيماّيتعلقّباحلدّاملقبول

تقاريرّالبحوث.ّ عندّكتابّة املتعددّة اإلحصائينيّبتقدميّمؤشراتّاجلودّة أوصىّالباحثونّواخلرباّء لذلكّ، العامليةّ.

(ّمؤشراتّاجلودةّاملطلقة1ّوهي:ّ)ّمؤشراتّاجلودةّتقعّيفّثالثّفئاتّلكنّإمجاليا ،ّاتفقّهؤالءّاخلرباءّيفّأنّ 

(Absolute Fit(ّ ّم2( ّومؤشرات )(ّ ّالنموذج ّ)Model Comparisonقارنة ّاحلزم3ّ( ّومؤشرات )

(Parsimonious Fit(ّ)Schumacker & Lomax, 2004)ّ
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ستقصيّمدىّمصفوفةّالتغايرّللعينة،ّوهيّتمعّالنموذجّاملقرتحّّوتقيسّمؤشراتّاجلودةّاملطلقةّمدىّتناسب

ّكأيّأخوذلعينةّاملناةّمعّاتطابقّالنظريةّاملتب ،2ϰّةّمنّجمتمعّالدراسة.ّوأهم ّهذهّاملؤشراتّهوّاختبارّمربع

ّكأيّ ّمربع ّكماّأخوذحّومصفوفةّالتغايرّللعي نةّاملد الةّإحصائيةّعلىّعدمّالتطابقّبنيّالنموذجّاملقرّتويدل  ة،

ّعلىّجودةّالنموذجّواملناسبةّبنيّالنموذجّاملقرتحّوم ّالنسبةّالفائيةّغريّدالةّإحصائيا ّتدل  صفوفةّالعي نة؛ّأن 

)أيّأكربّمنّاملرتبطةّباختبارّمربعّكأيّغريّلذلك،ّيريدّالباحثونّأنّتكونّالنسبةّالفائيةّ (05ّ.دالةّإحصائياّ 

اإلشارةّإىلّأنّدرّن،ّأوّاالختالفّبنيّالنموذجّاملقدر،ّوالبياناتّاملالحظة.ّلكنّجتللداللةّعلىّعدمّالتباي

ّكأيّحساسّجداّحلجمّالعين ّكأيّمتيلّرتفعّعددّالعينةّفعندماّية،ّاختبارّمربع النسبةّالفائيةّاملرتبطةّمبربع

ّعلىّعدمّالتطابقّبنيّالنموذجّاملقدر،ّومصفوفةّالتغاير05ّ.إىلّداللةّإحصائيةّ)أيّأقلّمنّ (ّواليتّتدل 

ّكأيّترتفعّأيضا ّ ّقيمةّاختبارّمربع ّكثريا .ّعددّاملتغرياتّاملالحظ يكون ماعندللعينة.ّإضافةّإىلّذلك،ّفإن  ة

ّعادية ّوشائعة ّخاصةّإذاّالبنائيةّظاهرةّ النموذجيةّلذلك،ّأنّتكونّالنسبةّالفائيةّدالةّإحصائيةّيفّاملعادلةّ

ّكانّالنموذجّفرداّ 200ّعددّالعينةّّجتاوز ّّمنّجمتمعّالدراسة؛ّلذاـ،ّأخوذةاملقدرّأقربّإىلّالبياناتّامل،ّحىتّإذا

الختبارّجودةّمطابقةّالنموذج.ّوبسببّتأثرّالّميكنّاالعتمادّعلىّاختبارّمربعّّ وحيداّ  كأيّبوصفهّمؤشراّ 

ّك أ ْىّحبجمّالعينة،ّأوصىّاخلرباءّاإلحصائيونّبضرورةّالرجوعّإىلّاملؤشراتّاألخرى؛ّالختاذّالقرارّ اختبارّم ر بَّع

املؤشراتّمؤشرّحسنّاملطابقة،ّومؤشرّحسنّاملطابقةّامل قارن،ّومؤشرّحولّقبولّالنموذجّأوّرفضه.ّومنّهذّه

املالءمةّغريّاملعياري،ّومؤشرّاملالءمةّالتزايدي،ّوغريها.ّولكل ّمؤشرّمنّهذهّاملؤشراتّميزةّخاصةّلكنهاّ

ه.ّوقدّاتفقّمجيعّاإلحصائينيّعلىّضرورةّوصولّقيمةّهذهّالءمتعاضدّإلثباتّجودةّالنموذجّومتتضافرّوتت

ج.ّوقدّاعتمدّالباحثونّمجيعّأنواعّاملؤشرات؛ّالختبارّفماّفوقهاّللداللةّعلىّجودةّالنموّذ90ّ.املؤشراتّإىلّ
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جودةّالنموذجّاملقرتح،ّواملقارنةّبينهاّالختاذّالقرارّبشأنّالنموذج؛ّألن ّاالعتمادّالكلي ّعلىّمربعّكأيّمضللّ

ّ(.Schumacker & Lomax, 2004ّبالتايلّيأيتّبنتيجةّعكسية)

 أسئلة البحث 

ّّودورهاّيفّسلوكّاالنتحالّاملعريف؟ماّمؤشراتّإرادةّاالنتحالّاملعريفّ .1

ّكمتغريّوسيطّيفّالتحكمّبنيّإرادةّاالنتحالّاملعريفّوعواملّاجلودةّالشاملة؟ .2 ّماّدورّاالنتحالّاملعريف

ّماّالعالقةّالسببيةّاحملتملةّبنيّسلوكّاالنتحالّاملعريفّواجلودةّالشاملة؟ .3

 منهج الدراسة

من768ّّتتكو نّعينةّهذهّالدراسةّامليدانيةّمنّ وطالبةّ  طالبّاجلامعاتّاملاليزيةّاملختارة؛ّوهذهّاجلامعاتّطالباّ 

هيّجامعةّالعلومّاإلسالميةّاملاليزية،ّواجلامعةّاإلسالميةّالعاملية،ّوجامعةّماليا،ّوجامعةّفرتا،ّواجلامعةّالوطنيةّ

ّ ّحملاملاليزية. ّالطبقية ّالعشوائية ّاملعاينة ّاستخدام ّمت ّاوقد ّااولة ّعدد ّبني ّملعادلة ّواإلناث. ّلذكور هذهّوتعترب

ّكماّحتتضنّهذهّاجلامعاتأعتقهاّةّّواليزياملامعاتّأرقىّاجلمنّّاجلامعات طالبّمنّشىتّبقاعّاألرض،ّّ،

ّكذلكّمنّاألجانب بتعليمّاللغةّخاصاّ ّاهتماماّ تويلّّ.ّإضافةّإىلّذلك،ّفإنّهذهّاجلامعاتوبعضّحماضريها

خاصةّيفّمرحلةّالبكالوريوسّتعل مّاللغةّالعربيةّبغضّ حيثّإنّعلىّاملتعلمنيّ،العربيةّوالدراساتّاإلسالمية

ّكثريّصصهمختّالنظرّعنّجمال ّكماّأنّمواد ّاللغةّالعربيةّوالدراساتّاإلسالميةّتدرسّباللغةّالعربيةّخبالف ،

إنّعددّاإلناثّرّمنّعددّالذكورّحيثّثقدّكانّعددّاإلناثّيفّالعي نةّأكّوّمنّاجلامعاتّاألخرىّيفّالبالد.

ّ.(%38)292ّ(ّوعددّالذكورّيساويّ%62)476ّّيساوي

ّ

ّ
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 النموذج المقترح

               

              

              

      

             
       

               

              

                 

           

               

             
       

ّ
 

 

 أدوات الدراسة 

،وهوّخيانةّاألمانةّالعلميةّاستخدمواّمقياسّفقدّتبىنّالباحثونّعدةّمقاييسّإلجراءّهذاّالبحثّامليداين؛ّ

الختبارّمدىّاخنراطّّWitherspoon, Maldonado & Lacey (2010)عشرةّفقرةّصممهّّاثنيتعبارةّعنّ

؛ّوهيّنسخّإىلّثالثةّعواملّلفقراتّنتيجةّالتحليلّالعاملي.ّوقدّتشعبتّهذهّايفّاالنتحالّاملعريفاملتعل مّ
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النصوصّمنّاملصادرّاألخرى.ّوقدّأشارّمصمموّّاإلنرتنت،ّونسخأفكارّاآلخرين،ّونسخّالنصوصّمنّ

متّّو.McCabeّفةّإىلّهذاّاملقياسّفقدّتبنواّأساسا ّمقياسّمضامّإضافةّإىلّفقراتّجديدةّاملقياسّإىلّأهن

(،ّواكتشفواّأنّاملقياسّمتي زCronbach’s Alphaّألفاّ)ّمعاملالتساقّالداخليّللمقياسّعنّطريقّااختبارّ

وتعدّهذهّالقيمةّإشارةّإىلّأنّمقياسّخيانة86ّّ.إىلّّ 80.حيثّتراوحتّقيمةّمعاملّألفاّماّبنيّجبودةّعاليةّ

 .إلجراءّالبحثّالعلميّصاحلّوأنهجبودةّعاليةّّقدّاتسماألمانةّالعلميةّ

 ,Mayhemمخسّفقراتّتقيسّإرادةّاالنتحالّاملعريفّلـّفقدّتبىنّالباحثونّأماّمقياسّإرادةّاالنتحالّاملعريفّ

Hubbard, Finelli & Harding (2009)ّـّبيكّملقياسّعلىّأسسّنظريةّالسلوكّاملخططّلوقدّصممّهذاّا

التأثرياتّالتحفيزيةّلألعمالّالفرديةّاليتّبّتنبؤالوتستهدفّهذهّالنظريةّ.Beck & Ajzenّ(1991ّأجزانّ)ّو

ّكاملة كماّتستهدفّكيفيةّحتديدّاالسرتاتيجياتّلتغيريّهذاّّّ،الّتكونّحتتّسيطرةّالشخصّوفهمهاّبصورة

أربعةّحماورّوهيّموقفّسلوكي،ّإىلّّاّ فقرةّمقسم20ّفقدّتكو نّمقياسّالسلوكّاملخططّمنّّالسلوكّالفردي.

متعلقةّبإرادةّاالنتحالّأربعةّفقراتّّالباحثونّاختارّ.اإلرادةّوالسلوكيّو،ّتحكمّالسلوكالّومعيارّشخصي،ّّو

لالستخدامّيفّإجراءّالبحثّّاخلصائصّالسيكومرتيةّللمقياسّووجداهّصاحلاّ بيكّوأجزانّوقدّقد مّ.ّفقط

مقياسّاالنتحالّاملعريفّفقدّتبىنّالباحثونّمؤشراتّأماّ .91يساويّ اإلرادةّلعاملثباتّالالعلميّحيثّإنّ

McCabe & Trevino, 199ّفقرات منّه وّمهّاللعاملنيّّواختاروّا األكادمييّة النزاهّة . األقران سلوكقبولّسياسّة

بأربعةّفقرات.ّوهذاّالعاملّهوّعبارةّعنّفهمّالطلبةّّاألكادمييةّفقدّمتّقياسه النزاهةّأماّعاملّقبولّسياسات

ومبعىنّآخر،ّيقيسّهذاّالعاملّمدىّفهمّاملشاركنيّلسياسةّّمّإياها.امعةّللنزاهةّاألكادمييةّوقبوهلسياسةّاجل

ّكذلكّتقيسّهذهّالفقراتّمد ىّفاعليةّهذهّجامعتهمّحولّالنزاهةّاألكادمييةّودعمّالكليةّهلذهّالسياسات.

فقدّمتّتبينّثالثّفقراتّمنّّ،االنتحالّاملعريفّلدىّالطلبة.ّأماّعاملّسلوكّاألقراناحلدّمنّّالسياساتّيف
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يفّالقسمّّوشاركون.ّيفّاجلامعاتّاليتّينتميّإليهاّاملّوانتشارهّقياسّلدراسةّمدىّتكرارّاالنتحالّأوّالغشامل

ّالباّاالنتحالّاملعريفّلقدّالثاينّملؤشرات ّالرادعة،ّّمقياسّللعواملّاخلمسةحثونّبتصميمّقام ّالعقوبة اآلتية:

25ّنّمنّالعقوبة.ّوهوّعبارةّع اإلفالتالتأكدّمنّوالتغذيةّالراجعة،ّواملهاراتّالبحثية،ّواختالفّالثقافة،ّّو

ّ،89.ألفا،ّووصلتّقيمتهّإىلّّمعاملارّاتساقهّالداخليّعنّطريقّومت ّاختبّفقرات.5ّّعاملّّفقرة،ّتقيسّكلّ 

ّعلىّأن ّاملقياسّصاحلّلال عنّقوةّمماّيدل  ّالقتهّالعضوية.ّعستخدامّبسببّجودتهّفضالّ 

حماورهاّاملعنيةّيفّهذهّالدراسةّ لقياسّفقرة20ّمنّّ،ّوتكو نالباحثونّهأماّمقياسّاجلودةّالشاملةّفقدّصمم

التحصيلّالعلمي،ّوالتحسنّاملستمر.ّوقدّمتّاختبارّاتساقّهذاّاملقياسّالداخليّّوّالوظيفي،ّنيالتمكّ:وهي

التماسكّالداخليّاملتميز.ّبمماّيدلّعلىّأنهّاتسم94ّّ.إىل88ّّ.قيمتهّماّبنيّ وتراوحتمنّخاللّمعاملّألفاّ

سّوكشفتّهذاّاملقياسةّصدقّتكوينّإضافةّإىلّذلك،ّفقدّمتّاستخدامّالتحليلّالعامليّاالستكشايفّلدرا

ّكلّعاملّ عنّمخسّ مباّالّيقلّنتيجةّالتحليلّأنّفقراتّاملقياسّحمملةّحسبّالتوقعاتّحيثّتشبعتّيف

 الشروطّالالزمة.ّ استيفائهافّأربعةّفقراتّمنّاملقياسّلعدمّفقراتّكماّمتّحذ

ّأساسية ّمثلّاجلنس،ّوالعمر،ّ وقدّمجعّالباحثونّهذهّاملقاييس،ّواستهلوهاّبتوجيهّأسئلةّعامةّتتعلقّمبعلومات 

عددّفقراتّاملقياسّإىلّّ.ّوقدّوصلواملستوىّالتعليميالكلية،ّوالسنةّالدراسية،ّّوواجلامعة،ّواملعدلّالرتاكمي،ّ

ترمجةّاملقياسّباستخدامّّتأسئلةّتتعلقّمبعلوماتّشخصية.ّومراعاةّللبيئةّالداخليةّللعينةّمت7ّمعّّفقرة74ّ

أوّّ)وذلكّبرتمجةّاملقياسّمنّاإلجنليزيةّإىلّاملاليويةإىلّاللغتني؛ّاللغةّالعربيةّواللغةّاملاليويةّالرتمجةّاخللفيةّ

ّكيّيتم ّخمخمتصنيّمنّقبلّخرباءّّ(إىلّاإلجنليزيةأوّالعربيةّمرةّأوىلّوإعادةّالرتمجةّمنّاملاليويةّّالعربيةّ تلفني

ّ ّسليمة . ّكامال ّوبصورة  ّاألفكار،ّواملعاينّمتّنقلها ّأنواعّالتأك دّمنّأن  االستبانة؛ّ)من( وقدّمتّتوزيعّثالثة

ّالعربيةّواملاليوية.ّواإلجنليزية،ّ
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ّكلّتقديرّلفظيّيشعرّ(ّ√)موافقتهّبوضعّعالمةّ أوّعدموقدّط لبّمنّاملشاركّحتديدّمدىّموافقته،ّ أمام

بأنهّيعربّعنّرأيه.ّواجلديرّبالذكرّبأن هّمت ّاختبارّاالتساقّالداخليّللمقياسّمرةّثانيةّعنّطريقّاستخدامّ

ملاّمتي زّبهّمنّجودة ّعالية ّوثبا ّثباتّفقراتهّمعاملّألفا،ّوأشارتّالنتيجةّبصالحيتهّنظراّ  ،ّحيثّإن  ّمرتفع  ت 

ّهذهّالقيمةّ،92.و79ّّ.وحّبنيّارّتي ّللمقياسّمصداقية ،ّّوّعلىّوتدل  إلجراءّالبحثّّصاحلبناءّعليهّهوّأن 

العلمي.ّواجلديرّبالذكرّأن هّمت ّإجراءّبعضّالتغيرياتّالطفيفةّيفّصيغّعباراتّاملقياس؛ّلينسجمّمعّالوضعّ

ّجوهرّاملقياس،ّومصداقيةّ ّهذهّاإلجراءاتّالّمتس  ثباته،ّومعّذلكّاجلديدّالذيّيستخدمّفيه.ّبالطبعّفإن 

ّفقدّمتّإعادةّحتليلّمعاملّألفا؛ّللتأكدّمنّذلك.ّ

 نتيجة الدراسة 

مراحل.ّففيّاملرحلةّاألوىلّمتّإجراءّالتحليالتّالعامليةّاملستقلةّباستخدامّالتدويرّ البياناتّبعدّة مر ّحتليلّهذّه

ّ)مقياسّ ّمقياسّمنّاملقاييسّاملستخدمة ّاملتعامدّلكل  ّمقياسّّواالنتحالّاملعريف، ّإرادة مقياسّّواالنتحال،

ّمؤشراتّ ّاالنتحال(. ّأن ّمقياسّوعلىّالرغمّمن ّعواملّاالنتحالّ إرادةّمقياسّواالنتحالّاملعريف، وبعض

اتّالطفيفةّاليتّأ جريتّعليها،ّوإضافةّرّيمنّالدراساتّالسابقةّلكنّبسببّالتغيمتبناةّاالنتحالّمؤشراتّ

مت ّإجراءّالتحليلّالعامليّمنّجديدّهلذهّاملقاييس؛ّللتأكدّمنّصدقهاّالتكويين.ّوقدّجديدةّعواملّأخرىّ

ّساتّالسابقة،ّحيثّتوصلاانسجامّتامّمعّنتائجّالدّراالنتحالّاملعريفّأظهرتّنتيجةّالتحليلّالعامليّملقياسّ

،ّاإلنرتنتّصوصّمن،ّونسخّالن(%39.3،ّوالتباي نαّ=.81ّ)ّنسخّأفكارّاآلخرينّإىلّثالثةّعواملّمستقلةّ؛

(αّّ=.81ّ=ّ19.1،ّالتباي ن%ّ)النصوصّمنّاملصادرّاألخرىّّونسخ(αّّ=.79ّ=ّّكماّ%44.2،ّالتباي ن .)

ّكذلكاالنتحالّ إرادةتوصلْتّنتيجةّمقياسّ ،ّالتباي نّ=αّ=.85ّ)ّإرادةّاالنتحالّإىلّثالثةّعواملّمستقلة

(.ّ%18.2،ّالتباينαّّ=.71ّ)سلوكّاألقرانّ(ّّو%32.3،ّالتباي نαّّ=.80ّ)سياسةّالنزاهةّاألكادمييةّ(ّّو52%
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،ّوالتباي نّ=αّّ=.88ّ)سةّعواملّالعقوبةّالرادعةّبتّفقراتهّإىلّمخعاالنتحالّفقدّتشمؤشراتّّأماّمقياس

الراجعّة(51.2% التغذيّة ،ّ(αّّ=.93ّ=ّوالتباي ن واملهاراتّالبحثيّة(39.5%ّ، ،ّ(αّّ=.94ّ=ّوالتباي ن ،ّ46.2%)ّ،

،ّوالتباي نّ=αّّ=.91ّ)العقوبةّفالتّمنّالتأكدّمنّاإل،ّ(%33.1،ّوالتباي نّ=αّّ=.79ّ)واختالفّالثقافاتّ

فإ(38.3% ثالثةّعواملّحسبّالتوقعات،ّوهذهّالعواملّّبتّإىلعنّفقراتّمقياسّاجلودةّالشاملةّتش.أخرياّ 

،ّ(%54.6،ّوالتباي نّ=αّّ=.90ّ)،ّوالتحصيلّالعلميّ(%65.2،ّوالتباي نّ=αّّ=.89ّ)ّالوظيفيّنيهيّالتمك

ّ.(%70.1،ّوالتباي نّ=αّّ=.94ّ)التحسنّاملستمرّ

 ثانيا  

( جتميعياّ  لتبنيهمّمقياساّ  (ّملفرداتّاملقاييس.Summated Scaleّاستخدمّالباحثونّالتحليلّالعامليّاملؤكدّنظراّ 

.ّجتميعهاوثباهتاّقبلّّعلىّحدة،مقياسّإىلّالتحليلّالعامليّاملؤكد؛ّللتأكدّمنّصالحيةّفقراتّكل ّّجلأواوقدّ

وقدّأظهرتّنتائجّالتحليلّالعامليّاملؤكدّأن ّجلميعّفقراتّاملقاييسّاملستخدمةّاملستخلصةّيفّالتحليلّالعامليّ

ّكل ّسؤالّ ّك .70مصداقيةّحبيثّوصلّثبات ّاملقرتحّمنّقبلّفماّفوقها،ّومؤشراتّاجلودة ل هاّوصلتّاحلد 

ملقرتح،ّومصفوفةّوالذيّخيتربّمدىّالتباينّبنيّالنموذجّاRMSEAّ.ّأماّقيمةّعلىفأ90ّّأياإلحصائينيّ

منّالصفرّ)ّاالرتباطّفقريبة ،ّوأن ّالعينةّختارةّالنموذجّاملقدر،ّوالبياناتّامل(ّمماّيشريّإىلّالتطابقّبني05.جداّ 

ّهذهّالنتيجةّعلىّمتي زّفقراتّاملمتثلّجمتمعّالدراسةّخريّ علىّقياسّوجودهتاّمماّيضفيّالشرعيةّمتثيل.ّوتدل 

املعادلةّالنموذجيةّّونلبحث،ّوأن ّالعواملّاملستخلصةّيفّالتحليلّالعامليّصاحلةّومؤكدة.ّلذلكّأجرىّالباحثا

ّالبنائيةّبعدّالتأك دّمنّصالحيةّاملقاييسّاملستخدمة.ّ

ّكأيوعلىّالرغمّمنّأنّللنسبةّا ّعلى05ّ.داللة ّإحصائية ّ)أيّأقلّمنّّلفائيةّاملرتبطةّمبربع رداءةّ(ّمماّيدل 

املؤشراتّاألخرىّ)مؤشراتّاملقارنة،ّومؤشراتّاحلزم(ّدلتّعلىّجودةّالنموذج.ّّفإنّ النموذجّوعدمّمناسبته،ّ
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ّكأيّوالنسبةّالفائيةّاملّر ّمربع حلجمّعي نةّالدراسةّحبيثّإنّالعي نةّّحساسةّجداّ ّ،فقةّلهاوكماّسبقّذكره،ّفإن 

ماّتكون200ّّإذاّجتاوزتّ كأيّدالةّإحصائية.ّلذلك،ّاعتمدّالباحثونّ ملربعفقةّاالنسبةّالفائيةّاملّرقيمةّغالباّ 

ّعلىّاملؤشراتّاملتعددةّللحكمّعلىّالنموذجّاملقرتح.

 الشكل األول: نموذج المعادلة البنائية النموذجية المقترح
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إرادةّّلدراسةّدورّمؤشراتّاالنتحالّاملعريفّيفاستخدمّالباحثونّاملعادلةّالبنائيةّالنموذجيةّ)الشكلّاألول(،ّ

عالقةّسلبيةّبإرادةّاالنتحالّلتغذيةّالراجعةّ.ّوقدّأظهرتّنتيجةّالتحليلّأنّلاالنتحالّوبالتايلّسلوكّاالنتحال

إرادةّاالنتحالّبقويّإجيايبّّتأثريضعفّاملهاراتّالبحثيةّبينماّلّ(001.=ّالنسبةّالفائيةّ،71ّ.-)االرتباطّ=

فالتّمنّالعقوبةّوعدمّوجودّالعقوبةّالرادعةّفقدّ.ّأماّالتأكدّمنّاإل(001.=ّالنسبةّالفائيةّ،66ّ.)االرتباطّ=

االنتحالّ عالقةّوثيقةّبإرادّة النسبةّالفائيةّ،57ّ.االرتباطّ=ّ،001.=ّالنسبةّالفائيةّ،81ّ.)االرتباطّ=كانتّهلمّا

،37ّ.)االرتباطّ=ّالثقافاتعلىّالتوايل.ّإضافةّإىلّذلك،ّفقدّأشارتّنتيجةّالنمذجةّالختالفّّ(001.=ّ

عالقةّإجيابيةّوطيدةّبإرادةّّ(001.=ّالنسبةّالفائيةّ،76ّ.)االرتباطّ=،ّوسلوكّاألقرانّ(001.=ّالنسبةّالفائيةّ

اتّّاالنتحالّاملعريف. إرادةّاالنتحالّاملعريفّعندّأداءّاملهمةّمنّإمجالّالتباي ناتّيفّّ%46.3وتفسرّهذهّاملتغري 

ّاألكادميية.

ّإرادةّاالنتحالّاملعريفّّ االنتحالّ سلوكخنراطّيفّالعالقةّإحصائيةّإجيابيةّقويةّباهلاّمنّجانبّآخر،ّفإن 

منّالتباي ناتّاإلمجالي ةّّ%48.3ويفسرّهذاّاجلزءّمنّالنموذجّ.ّ(001.=ّالنسبةّالفائيةّ،79ّ.)االرتباطّ=املعريفّ

ؤديّإىلّالسلوكّالفعلي.ّزدّعلىّذلك،ّفإنّتوهذاّيعينّأن ّاإلرادةّّ.لإلرادةّيفّسلوكّاالنتحالّاملعريفّالفعلي

حماورّاجلودةّالشاملةّاملعنيةّيفّهذهّالدراسة.ّفقدّكانّلسلوكّاالنتحالّاملعريفّالفعليّعالقةّقويةّسالبةّجبميعّ

والتحصيلّّ(001.=ّالنسبةّالفائيةّ،63ّ.-)االرتباطّ=ّالوظيفيّنيلسلوكّاالنتحالّاملعريفّعالقةّسالبةّبالتمك

51ّ.-)االرتباطّ=العلميّ ّالفائيةّ، 68ّ.-)االرتباطّ=والتحسنّاملستمرّّ(001.=ّالنسبة ّالفائيةّ، =ّالنسبة

.001)ّ 
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لتحليالتّ.ّوتشريّاسلوكّاالنتحالّاملعريفلهّيفّأماّاجلنسّفقدّأظهرتّنتيجةّالتحليلّوجودّتأثريّمباشرّ

عاليةّأقلّالعلميةّالةّكفاءاليفّاالنتحال،ّبينماّالطلبةّذووّمنّالذكورّأقلّاخنراطاّاإلناثّّأنّ إىلّحقةّاملتال

ّقلّقدرةّومهارة.ّاألّأقراهنمّمنالّّ اانتح

 الخاتمة

اعتمدتّهذهّالدراسةّامليدانيةّعلىّاملنهجّاإلحصائيّيفّمجعّاملعلوماتّوحتليلها.ّواستخدمتّعدةّطرقّ

.ّوقدّاستخدمّالباحثونّالتحليلّالعاملي،ّراسة،ّواختبارّالفرضياتّاملختلفةإحصائيةّلإلجابةّعنّأسئلةّالد

ّكامنةّودراسةّصدقه ّكانّمتوقعا ،ّفقدّوذلكّالختزالّفقراتّاملقاييسّاملستخدمةّإىلّعوامل اّالتكويين.ّوكما

ة،ّحالّاملعريفّإىلّثالثةّعواملّصرفمقياسّاالنتّبعثّتشييسّحسبّالتوقعات،ّحيتشعبتّفقراتّاملقا

ّاالنتحالّاملعريف.ّ ّالشاملة،ّومقياسّإرادة ّمقياسّوكذلكّمقياسّاجلودة فقدّمؤشراتّاالنتحالّاملعريفّأما

ّمخسةّعواملإىلّّقرةفّالعشرونّتبعتوقعاتّالباحثني،ّحيثّتشذلكّحسبّجاءتّنتيجةّالتحليلّالعامليّك

ّهذهّالنتيجةّّّالوظيفي،ّوالتحصيلّالعلمي،ّوالتحسنّاملستمرنيعاملّالتمكّمستقلةّوهي: علىّالتوايل.ّوتدل 

ّ.ّهلاّعلىّجودةّفقراتّاملقاييسّوصدقهاّالتكويين،ّحيثّإن ّهذهّالفقراتّحمملةّيفّعواملهاّاملخصصة

الباحثونّمنّالتحليلّالعامليّّليهإتحليلّالعامليّالتوكيديّماّتوصلّذلك،ّفقدّأكدتّنتيجةّالعالوةّعلىّ

احلدّّ<.90ؤشراتّاالستكشايفّحيثّدلتّأغلبّاملؤشراتّعلىّجودةّالنموذجّالتوكيدي،ّوجتاوزتّقيمّامل

ّعلىّالتباي نّبنيّاRMSEAّاملقرتحّمنّق ب لّاإلحصائيني.ّأماّقيمةّ األدىن املقرتح،ّومصفوفةّلنموذجّاليتّتدل 

فقدّدلتّالنتيجةّعلىّعدمّالتباينّبنيّاملصفوفتني.ّوبناء ّعلىّهذهّالشواهدّالعلميةّاملتضافرةّّ،ةختاّرالعي نةّامل

أنهّيتطابقّمعّنتيجةّالتحليلّالعامليّويؤكده.ّوأهمّهذهّّأساسّميكنّاعتمادّالتحليلّالعامليّالتوكيديّعلى

 الطرقّاإلحصائيةّاملستخدمةّهيّطريقةّاملعادلةّالبنائيةّالنموذجية؛ّللتحققّمنّالنموذجّاملفرتض.ّ
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فقدّأثبتتّنتيجةّالنمذجةّالبنائيةّأن ّملؤشراتّاالنتحالّاملعريفّعالقةّوطيدةّبإرادةّاالنتحالّحيثّإنّالتأكدّ

علىّإرادةّاالنتحالّيليهّسلوكّاألقرانّمثّاالفتقارّإىلّاملهاراتّالبحثيةّّاّ مؤشّرهوّأكربّّفالتّمنّالعقوبةاإلمنّ

سالبةّالصحيحة،ّمثّعدمّوجودّالعقوبةّالرادعةّمثّاختالفّالثقافات.ّأماّالتغذيةّالراجعةّفقدّكانتّهلاّعالقةّ

التغذيةّالعلميةّالراجعةّوالتعليقّالعلميّعلىّفنيّقويةّبإرادةّاالنتحالّحيثّإنّالطلبةّإذاّحصلواّمنّاملشّر

ليلّأن ّإرادةّاءّفإهناّتقللّمنّاخنراطهمّيفّاالنتحالّاملعريف.ّعالوةّعلىّذلك،ّفقدّأظهرتّنتيجةّهذاّالتحالبنّ 

ّكماّأنّّؤديّفعالّ االنتحالّاملعريفّت اجلودةّعلىّّسلوكّاالنتحالّبنيّالطلبةّيؤثرّسلباّ إىلّسلوكّاالنتحال

ّالتعليم ّاملؤسسات ّيف ّيالشاملة ّاألصعدة. ّمجيع ّعلى ّوالتعليمة ّالرتبية ّخرباء ّأمجع ّحتققّّعلىّوقد ّكي أنه

،ّّاألكفاءوإجيادّاملشرفنيّ،منّرفعّمستوىّالطلبةّعلميا ّوحبثياّ ّالّبدّسساتّالتعليميةّأهدافهاّاملنشودةاملّؤ

وحبا ،ّويقبلونّعليهاّملهاراتّاجلديدةّمستعدينّالكتسابّاّوني،ّتطلبةّذويّدافعيةّعلميةّوحبثيةّعاليّو شغفاّ 

بأمانةّّوحريصنيّعلىّّو واالستفادةّمنهّا الدراساتّاجلديدةّهضمهّا يكسوّهذّه ومجاالّ أخالقّممّا ،ّوبدونّرونقاّ 

 ,Teodorescu & Andreiّهذهّالعناصرّاملهمةّفإنّاملؤسساتّالتعليميةّتعجزّعنّحتقيقّغايتهاّاملنشودة

2009; Plank, 2003; Brown & Howell, 2001; Carmack, 1983; Carroll, 2005; Hale, 1987; 

McCable, Trevino, & Butterfield, 2002; Kraemer, 2008;  .  ّلقدّشهدتّالبحوثّالعلميةّتطورا

ّبقوةّوملحوظا ّسواءّمنّحيثّاملضمونّأوّاملنهجية،ّإالّأنّقضيةّاالنتحالّاملعريفّماّزالتّحاضرةّّوهائال ّ

 ّ.ّأيضا ،ّمماّيفقدّهذهّالبحوثّجودهتاّومصداقيتها

ّ

ّ

ّ
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 ضمان جودة البحث العلمي ودوره في التنمية المستدامةمحور المداخلة:           

 

 األساتذةتفعيل مساهمة الجامعة في التنمية من وجهة نظر سبل  عنوان المداخلة:          

 دراسة ميدانية ببعض الجامعات الجزائرية                                         

 

 مشكلة الدراسة: -1

إن اإلنتاج المعرفي والتكنولوجي الرهيب، وما انجر عنه من تسارع في التطور االقتصادي واالجتماعي      
وخاصة بعد تهاوي اإليديولوجيات وبطالن ادعاءاتها والبيئي، شكل تحديا الى كل األمم، حتى المتقدمة منها 

لمواجهة  وُرسو الجميع على شاطئ الحقيقة المطلقة، حقيقة العلم و المعرفة وأنهما خير سالح ُيعتد به
، في وقت ضاقت فيه المسافة بين ظهور المعرفة وتطبيقها ميدانيا، ورغم التخلف والفقر و مواكبة العصرنة

إال أننا نجد أن أغلب الجامعات العربية لم تستلم بعد زمام قيادة سفينة التنمية باعتبار  هذه الحقيقة الناصعة
الجامعة المسؤول األول عن تحويل الموارد المختلفة من قوة إلى فعل، ومن إمكانية إلى وجود، فال يمكن 

بشرية، و في غياب دون استثمار حقيقي في الموارد ال الموارد الطبيعية بشكل جيد ثمار فياست أي تصور
لم امستوى مهارات وتعليم جيد للقوة العاملة، وبالنظر الى اإلمكانيات البشرية والطبيعية التي يزخر بها الع

العربي واإلسالمي بدأت الجامعات العربية في محاولة تقمص الدور والذي لم يرق بعد الى تطلعات الشعوب 
في عدد من  الجامعة العربية في تحقيق هذا الطموح(أسباب تعثر 2010)فوزي،لخص  ولقد وطموحاتها.

  :منها النقاط

 غياب البرامج والخطط التطويرية التي تهتم بالتنمية في الجامعة العربية. -
 قترب من محو األمية فقط.يدور وتنمية المجتمع الى  واإلبداعكير فهبوط وظيفة الجامعة من الت -



 

2 
 

 الطالب داخل الجامعة غريبا عن المنهج العلمي.أصبح  ىمستوى العملية التعليمية حت انخفاض -
 هبوط مستوى الخريجين بسبب طرق االنتقال الى الجامعة. -
  (259ص، 2010فوزي ،)    .غياب التنسيق بين الجامعات العربية  -

والتنمية الحديثة هي مشروع متكامل يتسم بالتوازن وتكامل استراتيجياته فالتنمية االقتصادية والتنمية    
، 2015 )،الكبيسي البيئية واالجتماعية و البشرية، والسياسية، واإلدارية والتقنية، تمضي جنبا الى جنب.

 (  11ص

عالقات بينية تعتمد  بإقامةوذلك  -العلوم مختلف التمازج بين  ضرورة العديد من الدراسات أثبتتولقد    
  (24،ص 2009)مؤسسة الفكر العربي،  -شبكات ترابط فيما بينهاعلى 

وخريجيها  أساتذتهامن خالل مستوى كفاية الذي يدير هذه  العجلة  الربان  في كل هذا هيالجامعة و     
باعتبار التنمية هي المحصلة النهائية لمجموع  أرض الواقع لىعوقدرتهم على ترجمة أهدافها ومبادئها 

ثين والعلماء في الحاضر والمستقبل ورافدا حفهي حاضنة المفكرين والبا "الطاقات والقوة الفاعلة في المجتمع،
 (3فقرة )ب،ت،، دويكات .رئيسيا للمجتمع بالكفاءات والكوادر البشرية

 مخرجاتنوع  هو  تأخرهاأو  ماألمصبح المعيار الذي يقاس به تقدم أ وكما ال يخفى على أحد فلقد      
  ففي دراسة)فوزي(اثبت الباحث انواالبتكار  اإلبداعجامعاتها ومدى كفاءة هذه المخرجات وقدرتها على 

بل يزيد  ،مجال آخر أيفي  مية عن االستثمارهالمال البشري ال يقل أ الرأسالعائد من االستثمار في 
خريج الجامعة اكثر قدرة على ادراك حاجات التنمية االقتصادية،  أنعليه في كثير من النواحي، منها 

كما توصل الى ان انتشار التعليم يقضي على العديد من العوامل المعيقة للتنمية، وفي استطالعه لرأي 
 . بمستوى جريجي الجامعات ايقوث االتنمية مرتبطة ارتباط أن ( جريج جامعة تبين اتفاقهم على200)

 ( 259، ص2010فوزي ،) 

وفي دراسة انور حسين عبد الرحمان وعدنان حقي وشهاب زنكه بعنوان دور التعليم العالي ومؤسساته        
توصلت الى ضرورة تنمية مجاالت المعرفة للطالب  فية في عالم متغيرالتربوية في التنمية االجتماعية والثقا

المهنية عن طريق الدراسات االكاديمية وكذلك تنمية المهارات الفنية الضرورية عن طريق ذات الصبغة 
  انور حسين عبد الرحمان وعدنان حقي وشهاب زنكه. .التدريب والخبرات العلمية المباشرة
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أدوارها في التنمية، سواء من خالل الرفع بالجامعة الجزائرية القيام تحاول وكغيرها من الجامعات العربية    
من مستوى تدريب وتأهيل الطالب و زيادة كفاءة الجهاز التدريسي واإلداري أو إحداث تعديالت في البرامج 

وهو المنشود  والمقررات في مختلف األطوار التعليمية. إال ان هناك  خلل ما يعيق  الوصول الى الهدف 
 من خالل طرح التساؤل العام اآلتي:استكشافه اول الدراسة الحالية ما يشهده الواقع، وهذا ما تح

 تساؤالت الدراسة: -2 
  ماهي سبل تفعيل مساهمة الجامعة في التنمية من وجهة نظر أساتذة ؟ 
  حول سبل تفعيل مساهمة الجامعة في التنمية حسب متغير  األساتذةهل هناك فروق في تصورات

 ؟قدميةالجامعة ومتغير األ
 هدفت الدراسة الحالية : أهداف الدراسة: -3

معرفة بعض العوامل التي من شأنها ان تفعل مشاركة الجامعة  تهدف الدراسة الحالية الى محاولة 
مكانياتالتنمية بما يتماشى  ةعجل رفي تدوي  :والمادية وذلك من خالل منها البشرية األمة وا 

 .الحلول التي يقترحها أساتذة الجامعة انفسهم  -
 ، الطالب، المنهاج(األستاذ) األستاذمن الخلل من وجهة نظر كتشخيص م -
 نحن،؟نا بيل لماذا تقدم غيرنا وتأخر قمن  أسئلةعلى  اإلجابة -
 أهمية الدراسة:  -4
على حد علم  –تكتسي الدراسة الحالية أهميتها من كونها من الدارسات القليلة في الجزائر   
كل  و مختلف العلومث ربطت التنمية بيحالتي تعرضت للموضوع من منظوره التكاملي  -احثينبال

 أهمية الدراسة في اآلتي: إيجازذلك مرتبط  بالجامعة وعليه يمكن 
 المكتبة  بمثل هكذا دراسات  إثراء -
) االنتقال ا.والوصايا الى ضرورة العناية بالمخرجات الجامعية اكاديميا ومهني األساتذةلفت نظر  -

 من الكم الى الكيف(
الكل المساهمة في تنمية  بإمكانوأنه  لدى بعض الطلبة تصحيح مفهوم التفاضل بين العلوم -

 في اختصاصه.المجتمع كل 
 
  
 : وذلك على النحو اآلتي:التعريف اإلجرائي للمتغيرات قيد الدراسة -5
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: الطرائق والوسائل التي بواسطتها تستطيع الجامعة المشاركة بالفعالية سبل  تفعيل مساهمة الجامعة
 من آليات تحقق المطلوب. األساتذةالمطلوبة في التنمية وتظهر اجرائيا من خالل ما يقترحه 

ينتمون الى ثالث جامعات جزائرية قدر  األساتذةعينة الدراسة: اشتملت عينة الدراسة على عدد من 
حيث سحبنا عينة بطريقة عشوائية طبقية فكانت العينة كما هو مبين في  442بها  األساتذة إجمالي
 :أدناهالجدول 

 يةئو والنسبة الم األفراد( يوضح توزيع أفراد العينة حسب اسم الجامعة وعدد 01جدول رقم ) 
 النسبة تكرارال اسم الجامعة

 46.61 % 206 قاصدي مرباح ورقلة 

 % 34.39 152 باجي مختار عنابة

 %  19.00 84 حمه لخضر الوادي

 %100 442 المجموع

 
 والتكرارات ونسبتهم المئوية األقدمية حسب أفراد العينةيبين توزيع   (02جدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار الخيار

 %  28.05 124 سنوات 05أقل من 

 %  36.88 163 سنوات 10إلى  05من 

 %  31.45 139 سنة 20إلى  10من 

 %  3.62 16 سنة 20أكثر من 

 % 100.0 442 المجموع

 

 حدود الدراسة:  -6
  2018 /02/03الدراسة الحالية زمنيا ب: الشهر  تحدد

 اصدي مرباح ورقلة الجزائرقمكانيا: جامعة                        
 جامعة باجي مختار عنابة الجزائر                               
 جامعة حمه لخضر الوادي الجزائر                                     
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من خالل األهداف التي سطرتها الدراسة الحالية والمتمثلة خاصة في  المنهج المستخدم: -7
 من سبل، األساتذةالذي يمكن ان تلعبه الجامعة في التنمية وذلك من خالل ما يقترحه  معرفة الدور

سب لهذا هو المنهج االستكشافي، والذي يعرف على انه " مجموعة اإلجراءات فان المنهج المنا
البحثية الهادفة إلى معرفة وتقييم الموضوعات وتحديد المشكالت وتوضيح جوانبها بما يوفر 
معلومات كافية عن المشكلة، ويمكن اتخاذ القرار بإمكانية التعمق فيها أو العدول عنها 

 (55, ص2000.الرشيد.)
 

تفعيل حول  لمعرفة تصورات أساتذة الجامعة  استبانهبإعداد  انقام الباحث أداة الدراسة  وتقنينها. -8
تعلقت المجموعة األولى  األسئلةدور الجامعة  الجزائرية  في تنمية المجتمع، وذلك من خالل نوعين من 

المجموعة الثانية فكان أسئلة  الثالثة التالية:) بعد الطالب، بعد األستاذ، وبعد المقررات( أما باألبعاد
 في التنمية. لها أثر في تفعيل مساهمة الجامعة ان األساتذةمفتوحة حول متغيرات أخرى يرى 

قدمت  وبعد التعديالت المطلوبةتم عرض االستمارة في صورتها األولية على مجموعة من المختصين 
 لدراسة االستطالعية وبعدها تم حساب الصدق والثبات.ا لعينة 

 الصدق: -أ-8

تم حسابه عن طريق الصدق التمييزي، عن طريق المقارنة الطرفية بين الفئتين األعلى واألدنى )تم   
 (، وكانت النتائج كالتالي:30عية والمقدرة بـ المن العينة االستط % 28اعتماد نسبة 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 : يبين الفروق في األبعاد حسب المجموعتين األدنى واألعلى (03)رقم  جدول

 الداللة اإلحصائية قيمة ت المتوسط التكرار الخيار البعد

 محور األستاذ
 2.78 8 األعلى

7.880 0.021 

 2.21 8 األدنى

 

 محور الطالب

 2.89 8 األعلى

8.247 0.013 

 2.20 8 األدنى

 محور المنهاج
 2.93 8 األعلى

8.547 0.014 

 2.26 8 األدنى

 

من خالل الجدول السابق نجد أن اختبار ت دال إحصائيا ألن قيمة الداللة اإلحصائية أقل من      
، وهذا في كل المحاور: األستاذ، الطالب والمنهاج مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في 0.05

 وهذا يدل على صدق المقياس.تأييد المحاور بين المجموعتين األعلى واألدنى 

 الثبات:-ب-8

تم حساب الثبات من خالل ألفا كرونباخ، فمن خالل الجدول يمكن أن نالحظ أن قيمة ألفا كرونباخ    
، وهو ما يشير الى ثبات النتائج في حالة اعادة تطبيق االستبيان مرة 0.70وهي أكبر من  0.813

من عينة البحث ستكون ثابتة في اجابتها في حالة ما إذا قمنا  %81.3اخرى، أو بصفة أخرى 
باستجوابهم من جديد وفي الظروف نفسها، وهي نسبة توضح المصداقية العالية للنتائج التي يمكن 

 استخالصها.  

 يوضح معامل الثبات ألفا لكرونباخ للمقياس  (04)جدول رقم

 عدد العبارات   قيمة ألفا لكرونباخ     

0.813 20 
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 نتائج الدراسة: -9
 :عرض ومناقشة التساؤل األول والذي نصه 

ونظرا لوزن االبعاد في ماهي سبل تفعيل مساهمة الجامعة في التنمية من وجهة نظر أساتذة ؟ 
 صيلها حسب االبعاد وذلك على النحو االتي:فتكوين االستمارة قمنا بت

 المعياري ودرجة التأييد لكل عبارة لمحور األستاذ: ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف05جدول رقم)

 الرقم
 العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التأييد

 متوسطة 0.61 2.27 تفعيل التدريس بالطرق العلمية العملية بدل االكتفاء بالنظري 01

تطوير دور األستاذ من ملقن الى مرشد وموجه للعملية  02
 متوسطة 0.61 2.19 التربوية

 مرتفعة 0.56 2.75 تغيير طريقة تقييم األستاذ 03

 مرتفعة 0.38 2.83 تغيير أساليب ترقية األستاذ 04

 مرتفعة 0.39 2.81 القيام بورشات ودورات تدريبية لألساتذة 05

 مرتفعة 0.54 2.58 على نشر أبحاثهم وتثمينها األساتذةتشجيع  06

 مرتفعة 0.24 2.94 واألقسام والكليات األساتذةخلق التنافس بين  07

 منخفضة 0.58 1.48 إنشاء لجان وطنية لمتابعة نتائج البحوث العلمية الجادة 08
 مرتفعة 0.49 2.48 محور األستاذ 

 –معظم البنود واالجراءات ضرورية اتفقوا على أن  األساتذة( يتضح ان أغلب 05من خالل الجدول رقم )
الرفع من مساهمة الجامعة في التنمية ما  في لترقية دور االستاذ وتفعيله   -بدرجة مرتفعة أو متوسطة

العامل الذي يجب التركيز االستاذ يعتبر ( الذي كانت نسبة التأييد له منخفضة، اذ 08البند رقم )عدا 
ري محمد العربي ولد خليفة في الجامعة في التنمية وهو ما أكده  الباحث الجزائعليه للرفع من مساهمة 

جمع في مدرجاتها تكتابه المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية حيث يقول: البد على الجامعة ان 
ومخابرها عددا من المدرسين والباحثين الذين ال يكتفون بتلقين الطالب بمجموعة من المعارف أو نقل 
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في كيفية توظيف المعلومة  واإلبداع األمثلكشف عن الطرق بل يتعاونون معهم في ال األجانبالخبرة من 
ويعتبر االستاذ الجامعي   (18ص،1986)ولد خليفة،  . وجعلها حقيقة ملموسة تلبي حاجيات الواقع

 ( 60،ص2014)غربي،.حجر الزاوية فهو الناقل للمعرفة والمسؤؤل عن سير العملية التربوية في الجامعة

انطالقا من شعورهم .على ضرورة القيام بالخطوات الواردة في االستبانة األساتذةويمكن تفسيراتفاق 
أنه ان يسهم في شوما الذي من الناس بمتطلبات مهنتم  ى بالحاجة الى مثل هذه االجراءات فهم ادر 

 فاعليتهم خاصة ما تعلق بالمحفزات المعنوية منها والمادية 

على نشر  األساتذةكتغيير طريقة تقييم األستاذ وأساليب ترقية و القيام بورشات ودورات تدريبية ، تشجيع  
 أبحاثهم وتثمينها خلق التنافس بينهم في األقسام والكليات

 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التأييد لكل عبارة لمحور الطالب:06جدول رقم) 

 العبارة
وسط المت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التأييد

عدادهم لمتطلبات  تنمية فكر وقدرات الطلبة والطالبات أثناء دراستهم وا 
 مرتفعة 0.50 2.79 سوق العمل

 مرتفعة 0.14 2.98 على العمل الخاص المنتج الخريجين تشجيع
والتي عقد الدورات التدريبية التي تؤهل الطالبالكتساب مختلف المهارات 

 ال يتيح النظام التعليمي إكسابها
 مرتفعة 0.65 2.58

التفاعل مع خريجيها ممن لديهم أفكار أو مبادرات فردية يمكن تطويرها 
 مرتفعة 0.14 2.98  لتصلح كأساس إلقامة مشروعات جديدة

االتصال برجال األعمال وتعريفهم بالشباب الذي حضر الدورات التدريبية 
وذلك لكي  المهارات والقدرات التي يتطلبونها في عملهمالمختلفة واكتسب 

 يمكن خلق فرص عمل لهم
 مرتفعة 0.36 2.85

االتصال بمصادر التمويل المختلفة والتفاوض معها لصالح هذه 
المشروعات والمساعدة في حصولها على احتياجاتها التمويلية بأساليب 

 مشجعة وغير تقليدية
 مرتفعة 0.17 2.89

 مرتفعة 0.33 2.85 الطالبمحور 
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الالزمة في حق الطالب للرفع من  اإلجراءاتعلى  األساتذةجليا اتفاق  ح( يتض06من خالل الجدول رقم )
وجود سبب ومن البديهي ان مشاركة الفعالة في تنمية البالد ، المستوى مساهمته في ترقية الجامعة و 

 وهذا ال يتحقق حسب أساتذة الجامعة ،والكفاءات المؤهلةيد المجتمع  باالطارات و تز  أصال الجامعة
ظل تنمية الفكر العلمي للطالب وتشجيعهم على البحث إال في   -كما ورد في الدراسة الحالية - انفسهم

تمويل من مصادر المجتمع طلبات سوق العمل وتحت مظلة تمخرجات ومالالعلمي في عالقة تفاعلية بين 
امعي وفي أبسط تعاريفه هو : تأهيل القوة البشرية رفيعة المستوي لكي تقوم فالتكوين الجالمختلفة. 

سياسيا و تنظيم ادارة المجتمع  وانتاج المعرفة وتطبيقاتها العلمية المباشر و بالترشيد والبحث العلمي 
 ، (46 ص ،2013)نادية ، اقتصاديا واجتماعيا.

ال بد اذا على الجامعة ان تحول الطالب الى طاقات فاعلة انطالقا من حاجات المجتمع وبما يلبي ف   
كذلك مرده نوع دمة مجتمعهم، ولعل اتفاق االساتذه خطموحات خرجيها في تصوراتهم حول مشاركتهم في 

مستوي المخرجات والمستوى المهلهل الذي يظهر به الطالب الحالي من ضيق في اآلفق وتدني قي 
الطموحات واالكتفاء بالتقليد االعمي ليتحول هذا الطالب من أمل يعول عليه الى مجرد مستهلك الى ما 

 ينتجه اآلخرون. 

 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة التأييد لكل عبارة لمحور المنهاج: (07)جدول     

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التأييد

 مرتفعة 0.51 2.50 تطوير أساليب التقويم

 مرتفعة 0.32 2.94 تحسين المنهج من كونه منفصل المواد إلى مترابط ومتكامل

 مرتفعة 0.28 2.92 تعديل مواضيع في المنهج حسب ما تقتضيه المعطيات الحديثة

أن يعتمد التطوير على أهداف واضحة ومحددة يتم من خاللها تنمّية 
 مرتفعة 0.33 2.88 الفرد بشكل شامل ومتوازن بالدرجة التي تسمح بها قدراته

 مرتفعة 0.00 3.00 استخدام التكنولوجيا، وتحويل االهتمام من الكّم إلى الكيف
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االستفادة من التجارب السابقة، ونتائج الدراسات والبحوث العلمّية الخاصة 
 متوسطة 0.73 2.19 بطرق واستراتيجيات تطوير المناهج.

 مرتفعة 0.36 2.74 محور المنهاج
 

تكاد تكون كلية على ضرورة ادخال  األساتذة( نالحظ ان نسبة اتفاق 07من خالل الجدول رقم )
التحسينات المقترحة على مناهج التدريس الجامعية اذا ما أردنا مساهمة فعلية للجامعة في التنميى الشاملة 

للمجتمع وذلك من خالل اعادة النظر في الطرق المعتمدة في التقويم سواء على مستوى الطالب أم 
لمطلوب باستعمال التكلوجيات الحديثة للعصرنة والتطور ا المناهجوب مسايرة جو افة الى ضبال األساتذة

وهو ما ، في ظل أهداف واضحة تتجه باألمة الى االستقاللية في استغالل امكانياتها المادية والبشرية
( من أن التعليم هو أحد العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي لما يولد لدى 2013نادية،)اشارت اليه

 واإلنتاجكافة السيما زيادة الدخل  بإبعادهاعليم الوقود المحرك للتنمية ت، و بعتبر الرفةالناس من مع

 (23ص، 2013) .نادية

نجد أن من صلب تطوير المناهج نقلها من كونها مجاال لتدريب الكفاءات الى ى ومن جهة أخر        
عملية التنمية المستدامة للتعليم ف واالبتكار واالستكشاف اإلبداعيلبناء القدرات في ميدان التفكير  مجال

من ابرز ما يجب ان يتعلمه الطالب في الجامعة و وهي االبتكار والتعلم الذاتي و البحث العلمي  الجامعي
الضرورية التي البد على أي منهاج ان يتبناها اذا ما أراد واضعوه مواكبة التطور والمضي  األمورمن 

  قدما بالجامعة الى منافسة الجامعات العالمية

 مناقشة الفرضية الثانية والتي نصها:

  حول سبل تفعيل مساهمة الجامعة في التنمية حسب متغير  األساتذةهل هناك فروق في تصورات
 الجامعة ومتغير االقدمية؟

، التي قضوها  ألقدميةاللعبارات حسب كل من الجامعة المنتمين لها و  األساتذةلمعرفة الفروق في تأييد 
 قمنا بحساب تحليل التباين، وكانت النتائج كما يلي:

 



 

11 
 

 حسب الجامعة المنتمي لها: -أ

 يبين الفروق في األبعاد حسب الجامعة المنتمي لها األستاذ  (08)رقم  جدول

 قيمة ف المتوسط التكرار الجامعة البعد
الداللة 
 اإلحصائية

 محور األستاذ
 

 2.46 206 ورقلة
 2.51 152 عنابة 0.42 0.880

 2.50 84 الوادي

 محور الطالب
 2.91 206 ورقلة

 2.78 152 عنابة 0.38 0.345
 2.83 84 الوادي

 محور المنهاج
 2.77 206 ورقلة

 2.72 152 عنابة 0.84 1.685
 2.71 84 الوادي

 

 غير دال إحصائيا ألن قيمة ANOVAنجد أن اختبار تحليل التباين لفيشر (08رقم) من خالل الجدول

وهذا في كل المحاور: األستاذ، الطالب والمنهاج مما يدل على عدم  0.05الداللة اإلحصائية أكبر من 

وفي تفسيرنا نعزي هذه  وجود فروق دالة إحصائيا في درجة التأييد حسب الجامعة التي ينتمي لها األستاذ.

النتيجة الى الظروف المهنية واالجتماعية المتشابهة التي يعيشها االستاذ الجزائري حتي وان كانت الظروف 

البيئية متباينة بالنظر الى المسافات المتباعدة بين الجامعات قيد الدراسة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

نعزي هذا االتفاق الى مستوى النضج الذي وصل اليه األستاذ العربي عموما وهو في حد ذاته مؤشرا ايجابيا 

لى مستوى السياسات العامة للدول لبداية نهضة حقيقة للجامعة العربية اذا ما توفر المناخ المناسب ع

 .العربية
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 حسب األقدمية: -ب

 يبين الفروق في األبعاد حسب األقدمية ( 09)جدولرقم 

الداللة  قيمة ف المتوسط التكرار األقدمية البعد
 اإلحصائية

 محور األستاذ

 2.52 124 سنوات 05أقل من 

3.413 0.08 
 2.47 163 سنوات 10إلى  05من 
 2.48 139 سنة 20إلى  10من 

 2.47 16 سنة 20أكثر من 

 محور الطالب

 2.80 124 سنوات 05أقل من 

0.954 0.14 
 2.85 163 سنوات 10إلى  05من 
 2.87 139 سنة 20إلى  10من 

 2.83 16 سنة 20أكثر من 

 محور المنهاج

 2.71 124 سنوات 05أقل من 

1.314 0.69 
 2.76 163 سنوات 10إلى  05من 
 2.80 139 سنة 20إلى  10من 

 2.73 16 سنة 20أكثر من 
 

غير دال إحصائيا ألن قيمة  ANOVAنجد أن اختبار تحليل التباين لفيشر( 09رقم )من خالل الجدول 

، وهذا في كل المحاور: األستاذ، الطالب والمنهاج مما يدل على عدم 0.05الداللة اإلحصائية أكبر من 

وصول الجميع وعلى رأسهم  وهو ما يفسروجود فروق دالة إحصائيا في درجة التأييد حسب أقدمية األستاذ.

متهم الى ان االنسان هو غاية التنمية ووسيلتها ، وان نخبة المجتمع أساتذة الجامعة بغض النظر عن أقد

التنمية هي محصلة عنصرين أساسيين البد من تكاملهما فال يتصور ان يتطور عنصرا منهما في تخلف 

الثاني، ولن الدول التي تقدمت وتطورت انما هي دول آمنت بالعلم واستطاعت عن طريق البحث العلمي 

 .المنهاج( وتسخيرها الستغالل امكانياتها -البالط -األستاذوتطوير أقطابه) 
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 مقترحات: -10

 من خالل نتائج الدراسة يوصي الباحثان بالمقترحات اآلتية:

 العناية باألستاذ من حيث: -
 وضع معايير التوظيف تستند الى الكفاءة واالقتدار بعيدا ان التحيز والتعصب. -
 واعادة النظر في طرق تقويمهم. األساتذةتطوير طرق التكوين ورسكلة  -
 اعطاء المحفزات المادية والالمادية  التي من شأنها الرفع من مستوى الدافعية. -
 العناية بالطالب من حيث: -
 ربط الطالب بمتتطلبات الشغل واطالعه على الكفاءات المطلوبة. -
 تنمية التفكير االبداعي وخلق جة تنافسي للتميز والتفوق. -
  من حيث:العناية بالمنهج  -
 تطويره بما يتماشي والتكنولوجيا الحديثة. -
 التنسيق التام بين المخرجات وسوق العمل, -
-  
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 ملخص العمل 

الجودة حل موضوعات مل مشكلة مشكلة الجودة هي واحدة من المهام الرئيسية التي تواجه التعليم العالي في عالم سريع التغير. تش

. ورقة العمل المقدمة تستعرض نماذج  جودة الموظفين والبرامج ، جودة إعداد الطالب ، جودة البنية التحتية والبيئة التعليميةمثل:

نموذج جامعة ريادة األعمال والذي نعتقد انه يناسب في خدمة وتطوير ضمان جودة الحوكمة في مؤسسات ومن الجامعة الحديثة 

ودوره في تعزيز التمنية االدارية  ومن خالل النظام المعلوماتي الذي تم تطويره ليساهم في ضمان جودة البرامج م العالي التعلي

االكاديمية والمخرجات ودوره في تمنية الموارد البشرية .يتم تقديم خبرات ونتائج انظمة االعتماد االكاديمي العمانية في سلطنة 

توصل العمل  لتي تواجهها المؤسسات التعليمة في تحقيق متطلبات الهيئة العمانية لالعتماد االكاديمي .مان وبيان اهم القضايا اع  

المقدم الى تطوير  نموذج رياضي يختص بانظمة الجودة ونظم المعلومات الذكية لتقييم فعالية المؤسسة التعليمية ومعتبرا  منهجية 

جي مع تحقيق التنفيذ  اآللي  من خالل ادوات انظمة المعلومات الذكية.ونوجز النموذج الرياضي لهندسة البيانات في وضع منه

احد االسباب الرئيسية في تطويرنا لهيكلية المنهجية الرياضية في هندسة عملها التي ادت الى ضرورة تطويرها السباب عديدة  

كثيرة في العمل الروتيني، وهدر الموارد، ونتائج من جراء تعود الى معلومات مستمدة من  وقائع حقيقة  ادت الى استهالك  جهود 

أقل وضعيفة ، نتيجة االنظمة والخطط الحالية الموجهة لتحسين بنيان الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية العربية بشكل خاص 

تكررا متزايدا  في توليد انظمة تصبح في محتواها قديمة وغير فعالة في عصر المعلومات والتكنولوجيا الحديثة  ,مما ينتج عنها

 وعصر التوجه الى ارضاء وتحقيق توقعات العمالء .

الية ومتطلباتها المنهجية الحالية والحلول المقدمة من أجل التوصل إلى نظام إدارة الجودة الشاملة  التي تناسب النظم التعليمية الح

في عصر المعلومات هي في خطر كبير لنجاحها أو تنفيذها بالكامل كما هو مخطط لها. وبالتالي يؤدي إلى فشل تحقيق النتائج 

نموذج الجودة الذي يقيم فعالية المؤسسة التعليمية، يتم تطويره على .  المتوقعة مع مراعاة مبادئ ومعايير إدارة الجودة الشاملة

قي لنوعية التعليم هو نتيجة مكونين: جودة نتيجة العملية التعليمية ونوعية النظام الذي يوفرها. في الوقت الحاضر، يتم أساس منط

تقييم العنصر األول من قبل المنظمات التعليمية في إجراء الفحص الذاتي )التحقق من المعرفة المتبقية من الطالب من كل 

ار التكيف من قبل خبراء اختبار مدربين خصيصا. ويتم تقييم العنصر الثاني في عملية تخصص(، وأيضا باستخدام تقنيات اختب

التقييم الشامل ألنشطة المنظمات التعليمية. وباإلضافة إلى ذلك، كما يلي من تحليل االتجاهات العالمية، يتم توفير وتقييم كل من 

 دة .المكونات عند العمل في المنظمات التعليمية لنظام إدارة الجو

ووفقا لذلك، فإن فعالية نظام إدارة الجودة في المؤسسة التعليمية هي وظيفة مكونة من ثالثة مكونات: نوعية النظام الذي يوفر هذه 

النتائج ، ونوعية أداء مؤشرات االعتماد ؛ ونوعية نتيجة العملية التعليمية . وهكذا، فإن النموذج المقترح في  تقييم فعالية نظام 

مبنية على اسس علمية رياضية ال تقبل الشك او الخطأ في مصداقيتها مما يوفي  جودة يتم تقديمه في اشكال نماذج رياضيةإدارة ال

 . بشروط تحقيق متطلبات الجودة الشاملة الخاصة بادارة انظمة الجودة التعليمية

 

ملة ,نظام الجودة في جامعة نزوى,تكنولوجيا انظمة الجودة ,ادارة الجودة الشا الهيئة العمانية لالعتماد االكاديميالكلمات المفتاحية: 

 التعليمية 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The quality problem is one of the main tasks facing higher education in a rapidly changing world. 

The quality problem includes the solution of topics such as: quality of staff and programs, quality 

of student preparation, quality of infrastructure and educational environment. The  presented work 

paper presents examples of the University of Entrepreneurship, which we believe is suitable for 

serving and developing the quality assurance of governance in higher education institutions and 

its role in enhancing administrative security and through the information system which has been 

developed to contribute to ensuring the quality of academic programs and outputs and its role in 

resource satisfaction. The experiences and results of Omani academic accreditation systems are 

presented in the Sultanate of Oman as well  as highlighting   the most important issues facing the 

educational institutions in achieving the requirements of the Omani Commission for Academic 

Accreditation. The presented work recommended a Quality Mathematical model and Smart 

Information System  for evaluation  the effectiveness of the educational organization ,considering  

the Mathematical model for engineering data process in systematic mode with the realization of  

an automated Quality smart information system. 

The Main challenges and problems concerned with many efforts  that have been consumed on 

routine  work  ,wasted recourses and fewer or poor result ,as a result of new iterative  legacy  

system .  The current methodology and the presented solutions for come up with solid QMS that 

fit  the current educational systems and its requirements  in the information age are with a high 

risk of its success or completely implemented as planned .  Thus leads to the failure of achieving 

the expected results considering the TQM  principles and standards . The Quality  Model that  

evaluate   the effectiveness of the educational organization, is developed on the basis logics of the 

quality of education is the result of two components: the quality of the result of the educational 

process and the quality of the system that provides it. At present, the first component is evaluated 

by educational organizations in the conduct of self-examination (checking the residual knowledge 

of students of each specialty), and also using adaptive testing techniques by specially trained test 

experts. The second component is assessed in the process of comprehensive assessment of the 

activities of educational organizations. In addition, as follows from the analysis of world trends, 

both components are provided and evaluated when operating in educational organizations of the 

QMS. According to this, the effectiveness of the QMS of the educational organization is a function 

of three components: the quality of the system that provides these results , the quality of 

performance of accreditation indicators ; and the quality of the result of the educational process . 

Thus, the model for assessing the effectiveness of the QMS of an educational organization  is 

presented in the form of the various mathematical models . 

Thus, the proposed model in evaluating the effectiveness of quality management system is 

presented in forms of mathematical models based on mathematical scientific grounds without 

doubt or error in its credibility, fulfilling the conditions of achieving the total quality requirements 

for the management of educational quality systems. 

 

Keywords: OAAA ,TQM ,SIS for QTLMS for UNIZWA ,IT in TQM 

 

 

 

 

 



 

1. Introduction 

 

The problem of quality is one of the main 

tasks facing higher education in a rapidly 

changing world. The quality problem 

includes the solution of such topics as 

mentioned by  Fabrice and  Soleine ( 2008): 

the quality of personnel and programs, the 

quality of student preparation, the quality of 

the infrastructure and the learning 

environment. The quality of higher education 

is a concept characterized by many aspects 

and largely dependent on the contextual 

framework of the system, the institutional 

tasks or the conditions and norms in this 

discipline,  Fabrice and Deborah (2012). The 

concept of quality covers all the basic 

functions and directions of activity in this 

field: the quality of teaching, preparation and 

research, which means the quality of the 

relevant personnel and programs, and the 

quality of learning as a result of teaching and 

research. However, it should be recognized 

that the process of searching for "quality" is 

multifaceted and goes beyond a narrow 

interpretation of the educational role of 

various programs. Therefore, it also implies 

attention to issues related to the quality of 

student preparation, infrastructure and 

learning environment. All these quality-

related issues, along with a proper desire for 

good governance and management, play an 

important role in determining the nature of 

the functioning of a particular institution, in 

evaluating its activities and in forming an 

"institutional image." Florence (2000). 

 

1.2 Quality of personnel and programs 

 

Problems of strategy and tactics of staff 

development in the field of higher education, 

Gabriel(2016)  are related to  that policies and 

practical measures for academic personnel 

which is  consistent with specific academic 

objectives and clear ethical criteria, 

especially with regard to recruitment and 

promotion .The analysis of the quality of 

academic staff, which should be one of the 

necessary conditions for updating teaching 

and research, includes the following main 

issues: 

- Proper distribution of funds and tasks that 

constitute the workload of academic staff, 

that is, teaching, mentoring, conducting 

research, participating in the management, 

administration and administrative activities 

of the institution, as well as in providing 

services to the community. 

- Relevant recognition of the above activities 

in terms of its financial and non-monetary 

aspects  

- Policies, strategies and practices for staff 

recruitment and development as an integral 

part of the national and institutional policy in 

higher education (employment contracts, 

promotion procedures, etc.) 

Recognition of an evaluation that can take 

such forms as self-assessment, peer review or 

external evaluation should be considered an 

essential element of the overall policy of staff 

development in higher education. 

  

1.3 Quality of Student Training  

 

Problems of access to higher education; the 

quality of the student population (the 

relationship between higher and secondary 

education), the diversification and solidity of 

training programs, the quality of student 

counseling, education of civil responsibility. 

"With the advent of mass higher education, it 

is necessary to begin serious discussion of a 

number of fundamental questions concerning 

access to higher education. 

 Mass higher education raises a number of 

fundamental questions: 

- What mechanisms allow society to provide 

mass higher education in order to comply 

with the principle of social justice? 



- How can we maintain quality in the system 

of mass higher education?  

 In connection with the problem of increasing 

the number and categories of students, 

policy-makers and educational institutions 

have come to an obvious decision to diversify 

programs and qualifications; and to create 

within the framework of the continuous 

process of higher education a number of 

levels, reaching which one can enter higher 

education institutions and leave them. The 

development of solid curricula at university, 

postgraduate level, training of personnel and 

professional development is one of the ways 

to improve the overall quality of students in a 

particular educational institution. 

There is a general consensus that the quality 

of student training in higher education 

depends primarily on the abilities and 

motivation of those who complete secondary 

education and wants to continue their 

education at a higher level, and there is a need 

to revise the links between higher and 

secondary education. 

  

1.4 The quality of the infrastructure and 

the learning environment  

 

The problems of organizing the institutional 

culture of the university, the role and quality 

of libraries, and the maintenance of a national 

and universal cultural and architectural 

heritage.  

The quality of the "physical learning 

environment" of the university (covering the 

whole range of conditions, from access roads 

to computer networks and data processing 

facilities) is important in the "context of an 

institutional culture that attaches great 

importance to the appearance of the 

institution and, or to ensuring unity, 

diversified in the educational and social 

regarding the network of buildings and or 

campuses . One of the areas to which special 

attention should be paid is libraries . The 

library is no longer just a place where books 

are regularly collected, cataloged and stored  

Increasingly, it becomes a "nerve node" that 

provides interaction between those who 

provide information, and its users, on which 

modern education, teaching and research 

largely depend. "The library is an intellectual 

environment”.  

 

2.   Quality Management Systems for 

Higher Education 

 

OAAA (2017) ,It is extremely important to 

note that the main goal of quality assessment 

is to improve the performance of educational 

institutions, as well as the entire system as a 

whole. Evaluation and quality improvement 

work should begin with teaching and 

scientific personnel, creating conditions for 

them to actively participate in this process, 

taking into account their fundamental role in 

the activities of higher education institutions. 

The basis for human resources development 

policy, especially in matters relating to 

recruitment and career development, should 

be clear principles and clearly articulated 

objectives. Particular attention should be paid 

to the need to organize pre-service training 

and in-service training without interrupting 

the main work of the teaching staff and 

creating more rigorous mechanisms for 

selecting and training administrative and 

managerial personnel in the field of higher 

education. The quality of education as a 

degree of compliance with goals is one of the 

most working categories today, on the basis 

of which five main approaches are singled 

out in international practice: traditional, 

scientific, managerial, consumer, and 

democratic. 

The main characteristics of various 

international approaches to the quality of 

university education: 

- The traditional approach means that to 

ensure the quality of education means to 

make the university prestigious, because by 

definition a graduate of such a university 



takes more advantageous positions in the 

labor market; 

- The scientific approach is based on 

compliance with standards; 

- Managerial assumes that quality education 

can be considered as a quality that the client 

is satisfied with; 

- Consumer, when the consumer determines 

the quality, and as a result, any of his wishes 

will be fulfilled, and most importantly - the 

university will get money for it; 

- A democratic approach means that the 

institution benefits the society, the region 

where it is located.  

Tauseef (2012) ,Today in Europe there are 

two complementary approaches to the quality 

of education: practical, which is to define 

quality as the degree of conformity to the 

goals (different consumer goals - different 

quality, which dictates the need for quality 

management), and the second approach, 

organically continuing the first and relating 

to internal processes, proceeding within the 

educational process. 

 

3. The development of Domestic Quality 

Management Systems  

 

Sultanate of Oman QMS society represented 

by OAAA , have been developed 

comprehensive and massive documents 

related under the “National Education 

Frameworks” OAAA(2016) as well as 

“Oman academic accreditation  authority” , 

to be oriented towards the highest level of the 

quality of education achieved in the world, 

and the highest standards and requirements 

for financial, logistical, intellectual and 

information support for the functioning of the 

educational system per student.  

 

 

 

3.1  QTLM  at University Of Nizwa 

 

The University of Nizwa(UoN) is dedicated 

to the delivery of “Outcome-Based 

Education” and to the invention of graduates 

signifying program-specific knowledge, 

skills and values to be able to handle with the 

demands of the local and international job 

market. UNIZWA (2016) ,To achieve this 

end, the University of Nizwa(UoN)  

established in 2010 a complete educational 

agenda called “Quality Teaching 

Management System” (QTMS). The QTMS 

handbook has been helping as a guide to the 

teaching staff with reference to relevant 

policies, procedures and forms in order to 

carry out efficiently and effectively the major 

areas in teaching and learning. (QTLM 

Document page.1) Subsequently, the QTMS 

was revised and enhanced to the "Quality 

Teaching and Learning Management System 

(QTLMS) " to incorporate new and evolving 

aspects of quality teaching and learning 

practices. The "Quality Teaching and 

Learning Management System (QTLMS) "  

is designed to achieve a growing student-

centered pedagogical framework, where 

students are maintained through a favorable 

academic environment enhancing their 

learning with self-assessment and 

improvement. Principally the "Quality 

Teaching and Learning Management System 

(QTLMS) " is consist of 4 main models i.e. 

Academic Policies, Guidelines, Forms and 

Manuals as demonstrated in figure 1 

 
Figure 1.unizwa (2016) 

 

4. Total Quality Management (TQM) 

 



Tauseef (2012) ,Thus, the main task is to 

improve the system as a whole, and not to 

eliminate shortcomings. It is, therefore, a 

question of developing such a system in 

which all the elements are interrelated, 

interdependent and work towards the 

achievement of one common goal, and the 

system itself is one of the main links in the 

general structure of the management of the 

educational institution.  

 

5. Prototypes of the Modern University 

 

In the conditions of Modern Universities as 

in the “Open Arab University” , one of the 

main conditions to be recognized  

internationally in higher education is its 

freedom. Most European countries, although 

to varying degrees, have a tradition of 

university autonomy and academic freedom. 

Several educational organization has yet to 

overcome the consequences of centralized 

management of higher education and develop 

those features of academic life that can 

ensure the freedom of higher education , 
Marek(2001). 
 Standard actions adopted at different levels 

should not restrict university autonomy and 

academic freedom. In their activity, 

universities  should be guided by the charter 

approved by the relevant management body 

(the Ministry of Education), which excludes 

outside interference (on the part of 

government or other organizations) in 

matters of internal organization and 

management, the allocation of financial 

resources received from extra budgetary 

sources, the definition of the conditions of 

study, the freedom of teaching, the conduct 

of scientific research and the implementation 

of creative projects. Legislation should 

guarantee the right of the institution to 

independently determine the structure and 

content of the curriculum. Educational 

standards can either be recommendatory in 

nature, or define some part of the curriculum 

. No standards curricula and programs should 

limit the freedom of choice of methods and 

content of education by university professors. 

Students should be provided with real 

freedom to choose the program and place of 

study. The curriculum of the university 

should include a sufficient number of elective 

courses, including interdisciplinary courses, 

which allow to form an individual 

configuration of the curriculum. World 

experience shows the need for changes in 

relations between the government and 

universities, the expansion of academic 

freedoms and university autonomy, 

decentralization of governance, raising the 

level of the moral image of all participants in 

the educational process, the use of advice and 

recommendations of the academic 

community. 

To implement this process, changes in 

relations between the government and the 

state will be required: 

- Ensuring the autonomy of educational 

institutions (especially higher education 

institutions) in determining the content of 

curricula and programs in the main areas of 

training as the main guarantee of their 

modern renovation or when replacing them 

with new ones in connection with the new 

requirements for the development of science 

and technology; 

- The provision and respect of academic 

freedoms for teachers and students of higher 

education institutions, who themselves must 

determine who, what and how to teach. The 

market economy makes absolutely new 

demands on the management of higher 

education. This implies the creation of a 

management system within the framework of 

real administrative and financial autonomy.  

 

 

 

6. The model of entrepreneurial university 

 

In modern conditions of accelerated 

development of information technologies, a 



lot of institutions, agencies, corporations and 

other entrepreneurial structures began to call 

themselves universities, which are rather 

pseudo-universities and can provide good 

training only in areas that are in demand, and 

this is "a fundamentally new model post-

secondary education institutions , the main 

purpose of which is profit. Pseudo 

Universities  are specialized educational 

institutions that concentrate their efforts on 

those fields of knowledge that are of market 

interest and change the direction of activity 

as changes in the state of demand from 

students. Management and training in 

business, information technology, some areas 

of teacher training and administration in 

education are examples of those areas of 

activity that are particularly attractive to 

them. As a rule, such training does not require 

either large funds or a serious laboratory 

base.  

The main characteristics of the pseudo 

university: the formation of easily revised 

curricula; absence of stationary faculties; 

students become clients; teachers are 

essentially wage-workers on the presentation 

of a given content; disinterest in research; 

lack of academic freedoms, and therefore - 

responsibility before society. 

Formation of quickly and easily revised 

curricula focuses primarily on switching the 

satisfaction of the demand of specialists from 

one area to another. The faculties are staffed 

with managers who make decisions 

concerning both entrepreneurial activities 

and programs, and teachers are hired to 

implement the educational process, create a 

web-based modular system in order to 

guarantee the fulfillment of obligations to 

customers. The costs of implementing 

programs in this case are rather low, since 

teachers are hired only for reading courses: 

they do not receive their share of profits, and 

the educational institution does not bear any 

responsibility to them, that is, teachers are 

deprived of the right to academic freedom in 

their traditional understanding . Here they are 

transformed into hired workers, who must 

state the content assigned to them, which 

cannot be diverted from.  The teacher 

becomes defenseless: There is no opportunity 

to express your opinion or disagreement on 

issues related to selected areas of 

development or about the decisions of the 

management plan. In traditional universities, 

where the concept of distribution of rights is 

realized, academic personnel play an 

important role in deciding the fate of the 

institution. In the new educational 

institutions, there is no distribution of 

managerial functions of this kind - there is 

simply management here. Managers take all 

the key decisions, and the share of specialists 

falls only to tasks related to the development 

of the degree system. Power, therefore, is 

entirely in the hands of managers. 

  

7. Model of the evaluation of the 

effectiveness of the educational 

organization 

 

We believe that the quality of education is the 

result of two components: the quality of the 

result of the educational process and the 

quality of the system that provides it. At 

present, the first component is evaluated by 

educational organizations in the conduct of 

self-examination (checking the residual 

knowledge of students of each specialty), and 

also using adaptive testing techniques by 

specially trained test experts. The second 

component is assessed in the process of 

comprehensive assessment of the activities of 

educational organizations. In addition, as 

follows from the analysis of world trends, 

both components are provided and evaluated 

when operating in educational organizations 

of the  Quality Management System (QMS). 

According to this, the effectiveness of the 

QMS of the educational organization is a 

function of three components: the quality of 

the system that provides these results –



Q’(QMS), the quality of performance of 

accreditation indicators – Q’’(KPI); and the 

quality of the result of the educational 

process –Q’’’(REP). 

Let  Q = Q’ + Q’’ + Q’’’ .  

Thus, let TEQ  represent  the model for 

evaluating the effectiveness of the QMS of 

an educational organization. 

  The TEQ is presented in the form of the 

following mathematical model: 

TEQ= (𝑸′, 𝑸′′, 𝑸′′′)  [1]                                                      

Where  

Q’ – The quality of  QMS ,measured by its 

Institution  Capability maturity model 

(ICMM) 

Q’’ – The quality of performing the 

accreditation of the  KPI  

Q’’’ – The quality of   the results related to 

the    educational process  

Determining the effectiveness of the QMS of 

the educational organization on the basis of 

the assessment of the compliance of its 

achieved indicators with the planned ones is 

suggested to be calculated using the 

performance factor. The performance factor 

is an average quantitative assessment of the 

compliance of the achieved indicators with 

the planned ones and is determined by the 

following formula:  

 

Pq = 
𝑸′+𝑸′′+𝑸′′′

𝑴𝒅
   [2]                                               

Where  

Pq  - performance factor 

Md – Maximum threshold of evaluation in 

points. 

The results of the QMS for Q’’’ of an 

educational organization are assessed 

according to five criteria:  

knowledge and skills and Innovation of 

students (Sks); 

 employment of graduates (Egs);  

Employers' satisfaction(Esf) measured in 

points;  

students satisfaction(Stuf) measured in 

points; 

Staff satisfaction(Stasf) measured in points; 

Proceeding from this, formula (2) is 

transformed into the following form. 

 

Pq = 
𝑸′+𝑸′′+[𝑸′′′]

𝑴𝒅
 

 

By substitute Q’’’ = [Sks + Egs + Esf + Stuf 

+ Stasf ] 

 

Pq = 
𝑸′+𝑸′′+ [Sks,Egs,Esf,Stuf,Stasf]

𝑴𝒅
   [3]                                           

 

7.1 Areas of practical application of the 

QMS performance assessment model 

 

Practical application of the formula (3) for 

the evaluation of the effectiveness of the 

QMS of the educational organization accepts 

the decision of the question of the 

quantitative evaluation of each of its 

components. The greatest difficulties are 

associated with the assessment of the 

maturity of the QMS of the educational 

organization, since to date, the assessment of 

this component is not mandatory. Evaluation 

of the remaining components of formula (3) 

is carried out regularly by educational 

organizations. 

University of Nizwa has established lists of 

accreditation indicators for all types and their 

threshold values considering the “Oman 

Accreditation Council Quality Audit Manual 

– Institutional Accreditation” OAAA(2017) . 

The implementation of the requirements of 

the accreditation indicators by the 

educational organization in the QMS 

performance evaluation model is taken into 

account with the help of the coefficient of 

performance of accreditation indicators, 

KPI(Q’’), and is calculated in points. This 

coefficient shows how much the values of the 

accreditation indicators of the educational 

organization are greater than the threshold 

values. Figure 2 proposed by the educational 

organization captured from OAAA. 

 

 



  

 
Figure 2 OAAA(2017) 

 

 

In accordance with Table. 1,  OAAA established  nine main standard and assigned specific 

criteria’s and indicators for each standard. After a comprehensive study of the current status of the 

Accreditation in Oman , 52 higher institution in Oman have been examined by the OAAA authority 

, 8  of 52 only have been licensed ,Figure 3 shows the results . 

 

 
  

 



The obtained values of performance factors of educational organizations  in which they faces much 

difficulties to fulfill the OAAA requirements fell within standard numbered 2 i.e.  

”Student Learning by Course work Programs”  as demonstrated in table 1 . 

 

For the lack or the educational organization privacy we just demonstrate the current status of the 

OAAA , the interested user could see the real organization name following  :  

 .http://www.oaaa.gov.om/Institution.aspx#Inst_Review 

the Accreditation Outcome and ratings of a specific institution could be found in  the following 

list:http://www.oaaa.gov.om/rating1/CompareUniversity.aspx 

 

Oman frame work : http://www.oaaa.gov.om/Docs/OQF-Ev1.pdf 

 

 

Table 1. OAAA standards and results of Institution in Oman 

 
 

Based on the collected information obtained from OAAA its recommended to initiative to 

improve the standard N.2 figure 3  

 

 
Figure 3 OAAA(2017) 

 

The proposed system, is a web based system  ,serves as an aids tools that automate the standards 

of OAAA and help the Higher institutions in Oman to follow-up their self-auditing process ,which 

guarantee to compliance with the nine standards of QTM required by  OAAA  that is needed to 

grant the licensed for a specific educational organization. 

The interested organization in the proposed system ,could contact the author form more details  

:boumedyen@unizwa.edu.om 

EDU .ORG,N.1 EDU .ORG,N.2 EDU .ORG,N.3 EDU .ORG,N.4 EDU .ORG,N.5EDU .ORG,N.6

Standard 1 Governance and Management Not Met Met Met Met Met Not Met

Standard 2 Student Learning by Coursework Programs Not Met Not Met Met Not Met Not Met Not Met

Standard 3 Student Learning by Research Programs Not Met NA Met NA NA NA

Standard 4 Staff Research and Consultancy Not Met Met Met Not Met Met Not Met

Standard 5 Industry and Community Engagement Not Met Met Met Met Met Not Met

Standard 6 Academic Support Services Not Met Met Met Met Met Met

Standard 7 Students and Student Support Services Met Met Met Met Met Not Met

Standard 8 Staff and Staff Support Services Not Met Met Met Met Met Not Met

Standard 9 General Support Services and Facilities Met Met Met Met Met Not Met

Decision Unsatsfactory Satisfactory Satisfactory Satisfactory Satisfactory Unsatsfactory

Status On Probation Conditionally AccreditedAccredited Conditionally AccreditedConditionally AccreditedOn Probation

http://www.oaaa.gov.om/Institution.aspx#Inst_Review
http://www.oaaa.gov.om/rating1/CompareUniversity.aspx
http://www.oaaa.gov.om/Docs/OQF-Ev1.pdf


 

Screen shots of  The proposed system 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Ensuring the quality of university education is determined, by the order of organizations for 

training, and  by high requirements for specialists, and the solution of this dual task is concluded 

in two main problems: first, the requirements for special training for different clients are different, 

secondly, how to most effectively dispose of the freedom that universities now have to provide the 

required level (quality) of a specialist. Some clients would be well arranged by a specialist with 

good fundamental training, and practical skills he could get at the place of work. Others are ready 

to invest, provide a basis for practical training, allocate specialists for reading specific courses, but 

want professional knowledge to provide the university. Thus, the range of requirements set by the 

client is quite wide, which means only one thing: you need to look for a flexible system that 

provides training opportunities for not only a mass specialist, but also a specialist for a specific 

order of the enterprise. Relative freedom and autonomy of the university can be used in different 

ways: to develop a system of individual work with different customers and create prerequisites for 

individual training of an elite specialist; to minimize resources in solving the main task - the 

training of a mass specialist. In other words, educational institutions use this freedom in various 

ways. As a result, people who graduated from different universities, differ in their training 

drastically.  

 

Recommendations 

 



In conditions of globalization and international of practically all spheres of social life, a modern 

competitive university should have a well-developed system of quality management of its 

education, which includes components: 

 a) Assessment of the quality of the university as a whole; 

 b) Assessment of the quality of the teaching and educational process;  

 c) Quality assessment scientific-research activity; 

 d) Evaluation of the way to further improve the quality of the university's activities. 

 e) Evaluation of the quality of the university as a whole - how well it functions, how well its 

structural divisions work and how effective the management system is, how conflict resolution 

mechanisms are used; 

 It also includes purely administrative issues related to recruitment and dismissal of employees, 

etc. Assessment of the quality of the educational process - the quality of curricula, plans, 

timetables, the composition of teachers, students, etc.   Evaluation of the quality of research 

activities - assessment of the qualitative composition of research workers, the quality use of funds 

allocated for research, etc. Evaluation of the way to further improve the quality of the university's 

activities, i.e., after identifying and analyzing the shortcomings, recommendations are being 

developed aimed at improving the system, how to implement them, and monitoring 

implementation progress. 
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 مقدمة :

شهدت الكثير من المجتمعات و الدول طفرة  معرفية و تنموية بفضل التطور الحاصل في           
قترن ذلك بمدى إدراك هذه المجتمعات لمكانة المؤسسات و منظوماتها التعليمية و بيئاتها المعرفية ، و إ

كما أنها إستفادت  ،   و التسهيالت الممنوحة لهم و مكانة الباحثين المشتغلين بهاالمراكز المنتجة للمعرفة 
لها ، هذا التحول  مستوردين للمعرفة إلى منتجين  و مصدرين من تجارب اآلخرين الذين حققوا التحول من 

وسائل مادية و تكنولوجية و موارد بشرية ذات كفاءة مهنية ، بقدر ما يحتاج  و بقدر ما يحتاج إلى مكتسبات
لبيئات الثقافية و اإلجتماعية التي نعتقد أنها و توفير ل أيضا إلى تغيير في الذهنيات و ترتيب في األولويات

ث و إنتاجية و فعالية البح الرفع من مستوى و النقلة النوعيةل التي تقف في طريق إحداث من أهم العوام
 العواملمفرطة من ال تهاو حساسي ظواهره تميز بخصوصيةي ذيماعية الالعلوم اإلجت في حقل  ةالعلمي

 المرتبطة بالبيئة الثقافية و اإلجتماعية .

مشكالت متعددة و مركبة أسفرت عن معضالت مست  يعاني من ال يزال العالم العربيأن  في حين    
الوقت مبادرات التنمية و برامجها و أثرت في التكامل التنموي بين بلدانه ، في  أعاقتجل نظمه المجتمعية ف

عن تشخيص هذه المشكالت  مستقيلة حث و المخابر و المؤسسات البحثيةالب  نجد أن الكثير من مراكز نفسه
إما عاجزة   وقد فسرت الكثير من الدراسات و المساهمات البحثية ذلك  على أنها و المساهمة في حلها

و تنئ بنفسها عن طرح و معالجة أو أنها منفصلة تماما عن الواقع هيكليا أو تقنيا أو ماديا أو بشريا ... 
   . لراهنة التي تعيق مسار التنمية او الواقعية اإلشكاليات الحقيقية 

فعلى الرغم ،  في أزمة عامة و الجزائر خاصة ال إختالف في  أن البحث العلمي في الوطن العربي    
و هذا  بجودتها و مردوديتها تطرح الكثير من التساؤالت في ما يتعلق  من التطور في عدد البحوث إال أنه

مجرد تحصيل  األطروحات فهل هذه، البحوث الجامعية خاصة في مستوى الدكتوراه نوعية ما تعكسه 
 ؟  حاصل أم أنها يمكن أن تعطي قيمة مضافة بالنسبة للتنمية المستدامة

 اإلشكالية :   

تعد الجامعة اإلطار الذي يؤسس إلى تنمية شاملة ومستدامة في العصر الحالي كونها محصلة       
خاصة فيما يتعلق بنوعية   او كفاءته االمنظومة  التعليمية في أي بلد ، و من خاللها يظهر مدى نجاعته

قترحها التي تباإلضافة إلى اإلنتاج المعرفي من البحوث و الدراسات و الخطط التنموية  ، الرأسمال البشري
و  ، إال أن دور الجامعة و مكانتها يتحدد بمدى تثمين مخرجاتها و ترشيدها في خدمة التنمية المستدامة .

في هذه اسات الحكومية فهي التي تحدد مدى مساهمة قطاع التعليم العالي تقع هنا المسؤولية على السي
الحركية من خالل إشراكه الفعلي في إعداد الخطط التنموية و تننفيذها و كذا إدماج الباحثين من خالل 
توظيفهم في المؤسسات اإلقتصادية أو اإلستعانة بهم في إعداد الدراسات و متابعتها و اإلشراف عليها ، 



حتى ترفع من  االبحث العلمي و تحرص على ترشيدهنفقات  تزيد فيما أنه على الهيئات الحكومية أن ك
العمل  و ذلك من خالل على المؤسسات الجامعية و مراكز البحث أيضا كفاءته ، كما أن المسؤولية تقع

و  لخدمة المجتمع التعليم و البحث و و تنمية الرأس مال البشري )على القيام بالوظائف المنوطة بها 
 .  المساهمة في تنميته ( و هذا ما يجعلها تفتك مكانتها و ريادتها

 بفعل (2004)منذ  عرفت الجامعة الجزائرية و معها البحث العلمي تطورا كبيرا في السنوات القليلة الماضية
،  و صياغة برامج التكوين تحيين القرارات و القوانين التنظيمية و إعادة تشكيل هياكلها و مؤسساتها فتح و

و تم توظيف باحثين من الخرجيين  من الطلبة  هائلةأعداد أما في الجانب البشري فقد  إستقطبت الجامعة 
، إال أن هذا التطور لم يكن له إنعكاس على باإلضافة إلى فتح عدد كبير من المخابر و مراكز البحث 

 . الخارجية و بقيت في أداء أدوارها الكالسيكية اى بيئتهالتنمية الشاملة و لم تنفتح بالشكل المطلوب عل

سنحاول في هذا الدراسة أن نحاول نقيم مدى نجاعة البحوث العلمية التطبيقية في حقل علم اإلجتماع    
 التي تناولت قضايا التنمية في الجزائر و كيف عالجتنها بحيث سنحاول اإلجابة على التساؤل اآلتي :

 لدكتوراه علم اإلجتماع في الجامعة الجزائرية قضايا التنمية المستدامة ؟كيف عالجت بحوث ا -
 ما مدى جودة هذه البحوث قياسا بمؤشرات جودة التعليم العالي ؟  -

 أهداف الدراسة : 

تهدف هذه المساهمة إلى إبراز دور الجامعة الجزائرية عموما و تخصص علم اإلجنماع على وجه  
الخصوص في معالجة قضايا التنمية المستدامة في الجزائر و معرفة إلى أي حد يساهم الباحثين في هذا 

إستعراض ألهم ما الحقل المعرفي في تحليل واقعها و اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقافي ... لذا سنحاول 
تناولته عينة من الدراسات التي إستهدفت واقع التنمية في الجزائر و مناقشة أهم ماتوصلت إليه من نتائج 

 و تفسيرات . 

 المقاربة المنهجية للدراسة : 

 المنهج :  

ى أسلوب تحليل المضمون تحديدا ، و عل التحليلي  لإلجابة على هذه التساؤالت إعتمدنا المنهج الوصفي
في تخصص ذلك من خالل تحليل لبعض أطروحات الدكتوراه التي تناولت التنمية و التنمية المستدامة و 

 علم اإلجتماع بالجامعات الجزائرية 

 : عينة البحث  



الجامعات الجزائرية ، و لتعذر الوصول  الدكتوراه في أطروحاتتشمل عينة البحث عينة قصدية من    
 هذه الدراساتللباحثين  األنترنت التي توفر شبكةتمدنا على البحث في المواقع على إليها وحصرها ، إع

و  2018إلى  2010ثم قمنا بجرد ألهم الرسائل التي تناولت التنمية في الجزائر خالل الفترة الممتدة من 
ا للمدة القصيرة المتاحة إلنجاز هذه الورقة العلمية فقد إرتأينا اإلكتفاء أطروحة و نظر  24قد تحصلنا على 

 بهذا العدد و إعتماده في هذه الدراسة .

 تحليل المضمون :ل المنهجيةجراءات اإل 

إلى ليل المضمون لإلجابة على تساؤالت الدراسة و تصنيف البيانات نا في هذه الدراسة تقنية تحإستخدم
فئات   و ركزنا في تقسيم إستمارة لجمع و تصنيف البيانات .لذا قمنا بتصميم فئات رئيسية و أخرى فرعية 

 تحليل محتوى هذه األطروحات و اإلجابة على التساؤالت الرئيسية لدراستنا على السؤالين الجوهريين :

تعالج مادة التحليل ) أطروحات *ماذا قيل ؟ و التي تستهدف مادة المضمون أو فئة الموضوع أو ماذا  
 على الشكل التالي : إلى الدكتوراه ( و صنفت في هذه الدراسة

 : التنمية البشرية ، التنمية اإلقتصادية ، التنمية اإلجتماعية ، التنمية البيئية . المستهدفة فئة أبعاد التنمية 

 المدني .: القطاع العام ، القطاع الخاص ، المجتمع فئة ميادين الدراسة  

تكوين الموارد البشرية ، اإلعتماد على التكنولوجيات الجديدة ، اإلحتكار و الفساد  :فئة معوقات التنمية 
ضعف التمويل ، الثقافة المجتمعية و التخبط في التخطيط و عدم وضوح الرؤية ،  و إهدار الموارد ،

 التنظيمية .

تقديمه و هنا ركزنا على قياس مدى تحكم الباحثين  *كيف قيل ؟ و التي تستهدف شكل الموضوع و كيف تم 
 من خالل : من الناحية المنهجية

قيمة الدراسات السابقة ، ،  وضوح و حداثة موضوع البحث و إشكاليته :فئة مؤشرات جودة البحوث  
 ثراءاإلطار النظري ، اإللتزام بالقواعد المنهجية ، كفاية المراجع المعتمدة ، قيمة النتائج .

( أساتذة كمحكمين و طلبنا منهم تقييم البحوث بعد عرضها 3ثالث )ب لقياس جودة الدراسات إستعنا و
ثم جمعنا نتائج التحكيم  و تم تقييم كل مؤشر بتقديم إجابة واحدة بعد إتفاقهم على التقييم المناسب ، عليهم

   . و قمنا بتفريغها

فئة  ميادين الدراسة ، فئة أبعاد التنمية ، فئة و ركزنا فيها على فئة الموضوع )  و هي فئة ماذا قيل ؟ 
 معوقات التنمية ، فئة مؤشرات جودة البحوث ( 



و هي عبارة عن الجمل و المعاني  الفكرة الموضوع أو ةأما وحدات التحليل التي تناسب الدراسة فهي وحد
التي يدور حولها موضوع التحليل والتي ترمز إلى الفئات الفرعية التي حددناها في تصنيف مادة التحليل 

  .     

 جودة البحث العلمي :

أنشئت أول وزارة للتعليم العالي و البحث العلمي و التي كانت عبارة عن مديرية تابعة لوزرارة التربية منذ  
،  بدأ التفكير في إصالح البحث العلمي عبر حركية المؤسسات المكلفة بالبحث  1970التعليم  سنة  و

منذ اإلستقالل و خالل أربعين سنة ، عرفت عدم إستقرار  و إعادة هيكلة لمؤسسات البحث و برامجه ،  
ردوديتها و نجاعتها ، " إال أنها لم تلبث أن تغير بعد مدة قصيرة و هذا ما كان له إنعكاسات سلبية في م

( مرة و هذا األمر لم يمَّكن الباحثين الفعليين 14حيث إنتقلت الهياكل المكلفة بالبحث من وصاية إلى أخرى )
في مجال البحث العلمي من اإلستقرار و التطوير ، ناهيك عن هدر للموارد المالية و المادية نتيجة لتغيير 

  الوصاية "

العلمية يشـكل االسـاس لجميـع انـواع التنميـة التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية ضمان جودة البحوث       
والسياسية والثقافية التي يحتاجها الوطن العربي، ذلك الرتباط أولويـات البحث العلمي بأولويات خطط التنمية 

طالة وآثارها االقتصادية ، كما تتاثر بمستوى البحث المطلوب وحجم الموارد المتاحة له. فعندما تمثل الب
بها يجب   واالجتماعية في الوطن العربي، على سبيل المثال، أولوية في خطط التنمية فـان البحوث الخاصة

)الطائي، أن تجد طريقها الى مقدمة االهتمامات، وهكذا بالنسبة لألولويات االخرى في خطط التنمية 
2012) . 

إلى أن جهود البحث العلمي تتأثر  (1996)العريب، بمحيطه كما أشار إلى ذلك  لكن البحث العلمي يتأثر 
بالمحيط السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي تظهر فيه، فالدولة المتطورة تعكس تطور وازدهار البحوث 

حقيقية لضـعف أو تدني جودة البحوث فيها، من هنا فان المشاكل العامة فيها وتكون الدولة المتخلفة صورة 
التي تنشأ في هذا المحيط والتي تأتي في مقدمتها مشكلة ضعف اإلستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي أو 

ة تحديد جودة البحث العلمي / العلماء . من لها على منظومة البحث عند محاولـكليا ستلقي بظال ابهاغي
وانسجاما مع أهداف الدراسة وأيضا تجسيدا ألهميتـها يـرى الباحث من المناسب عرض هذه المشكالت هنا 

من خالل بعدين أساسين هما: المشكالت الخاصة ببعـد إعـداد البحوث العلمية، والمشكالت الخاص ببعد 
 . تقييم البحوث العلمية

ة. ومن أهم مالمحها االهتمام والتركيز على أن البحث العلمي في الجامعات العربية في أزمة حقيقي   
همال االهتمام بالبحث العلمي،االهتمام بتوظيف مدرسين عوض التركيز على توظيف  العملية التعليمية وا 



باحثين قادرين على أداء مهمة البحث العلمي، غياب خطة للبحث العلمي،وضعف ميزانية البحث 
هو مع عملية التدريس،عدم توجيه البحث العلمي لمعالجة العلمي،عدم تخصيص وقت محدد للبحث مثل ما 

مشاكل المجتمع،والبحث العلمي هو عبارة عن دروس نظرية تلقى على الطلبة في الجامعات، وغيرها كثير، 
  . (2017)فلوح،  .وتؤشر على وجود أزمة في مجال البحث العلمي

 التنمية المستدامة : 

اهتمت العديد من الهيئات و التنظيمات العالمية  وتعددت التعاريف التي ُأعطيت للتنمية المستدامة     
، و في ما يلي أهم التعريفات التي أعطيت  الخاصة خالل مقارباتهابحصر مفهوم  التنمية المستدامة من 

  .  للتنمية المستدامة

للخطر  تستجيب لحاجات األجيال الراهنة دون أن تعرض التنمية المستدامة هي تنمية " رففهناك من يع  
ضرورة إنجاز   "و تعرف على أنها  (2006)قدوري،  " قدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها هي األخرى

 ".والمستقبل الحق في التنمية بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر 
    "(2009)أبو زنط ماجدة ، عثمان محمد غنيم، 

نما عملية محددة الغايات، ف     التنمية المستدامة عملية واعية، وهذا يعني انها ليست عملية عشوائية، وا 
يجاد طاقة إنتاجية ذاتية،  -ذات إستراتيجية طويلة المدى وأهداف مرحلية ومخططات وبرامج  بناء قاعدة وا 

وهذا يتطلب من عملية التنمية المستدامة إن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعة متجددة لم تكن 
موجودة قبال، وان تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، متشابكة ومتكاملة، قادرة على التكيف 

عناصر المكونة لها، كما يتوفر لهذه القاعدة التنظيم االجتماعي السليم، مع التغيرات في ترتيب أهمية ال
 .  التراكم الرأسمالي الكافي التقنية و و التجكم في، المؤهلة الموارد البشرية 

إصالحات هامة لهياكل  بعث و أهمية وضع برنامج اإلنعاش اإلقتصادي أدركت السلطات الجزائري    
و تحضير المناخ المالئم و  تعزيز اإلمكانيات المحلية لإلنتاج و تجنيد االدخار المحلي  االقتصاد الوطني 

من أجل ضمان انطالقة فعالة ودائمة للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية هذا وخلق قدرة شرائية معتبرة  و 
، كتشجيع  دأن تخصص مبادرات وحوافز من اجل بعث النمو في مناطق واسعة من البال على  تو حرص

االستثمارات الخاصة المحلية وتنمية المؤسسات الصغيرة وتدعيم إعادة االنطالق الفالحي والصيد وكل 
نشاط إنتاجي محلي وتحسين مستويات التعليم والمعيشة للسكان، وفي هذا السياق قررت الحكومة تطبيق 

تهيئة األرضية الالزمة إلعادة بغية  2004-2001برنامج استثماري لإلنعاش االقتصادي خالل الفترة 
 . انطالق النشاطات االقتصادية والنمو وتعزيز إمكانيات التنمية المستدامة

 ( يوضح أبعاد التنمية المستهدفة بالدراسة في أطروحات الدكتوراه1الجدول رقم )



 

 فئة أبعاد التنمية المستهدفة    
 

 

 ك
 

% 

 البشرية 
 

10 41.66 

 اإلقتصادية 
 

07 29.16 

 اإلجتماعية             
 

05 20.83 

 البيئية
 

02 08.33 

 
 المجموع 

24 100 

 

من المواضيع إستهدفت التنمية  %41.66نالحظ من خالل قراءة البيانات اإلحصائية للجدول أعاله أن 
ثم ثالثا التنمية اإلجتماعية  %29.16البشرية من بين أبعاد التنمية ، و تأتي تاليا التنمية اإلقتصادية بنسبة 

 و تأتي األبعاد األخرى العمرانية السكانية  و البيئية بنسب منخفضة . %20.83بنسبة 

يحدد الباحثين في هذا الميدان أربع أبعاد رئيسية لتنمية المستدامة  هي التنمية البشرية و اإلقتصادية و  
بينها  كما أن الدول و الحكومات قد تركز على إحداها  البيئية و اإلجتماعية و هي مترابطة و متكاملة فيما

دون األخريات أثناء وضعها لخططها التنموية ، و الجزائر لها مجهودات كبيرة في مجال التنمية من خالل 
برامج "اإلنعاش اإلقتصادي " و الذي إعتمد على مؤشرات قياس التنمية المستدامة خالل الفترة الممتدة من 

اليوم  و قد كان هذا البرنامج يركز على األبعاد األربعة لتنمية و قد ركز على قطاع  إلى غاية 2001
الفالحة، التنمية المحلية ، التشغيل و الحماية اإلجتماعية ، تعزيز الخدمات العامة و تحسين اإلطار 

ل كبيرة خاصة و قد المعيشي ، و تنمية الموارد البشرية و قد أنفقت الدولة ألجل تحقيق النقلة النوعية أموا
تزامن هذا البرنامج مع تحسن أسعار البترول و الذي أدى إلى إرتفاع إحتياطي الصرف إلى مستويات غير 

 مسبوقة .

حاولت األبحاث على مستوى الدكتوراه أن تتناول هذا الواقع التنموي لكن المالحظ أن الدراسات ركزت   
اد و هذا يعود إلى عالقة و تداخل هذا المدخل مع الظاهرة على بعد التنمية البشرية مقارنة ببقية األبع

اإلجتماعية من حيث أنه يستهدف خلق توازن بين االفراد و الجماعات من جهة و الموارد المتاحة من جهة 
أخرى بهدف ضمان مستوى معيشة أفضل و هذا ال يتحقق إلى باإلعتناء بالموارد البشرية من حيث التكوين 

 بيل المثال .و التدريب على س



و قد برز بعد التنمية اإلقتصادية ثانيا من حيث نسبة التناول في أبحاث الدكنوراه و يمكن تفسير ذلك   
ألهمية هذا البعد مقارنة بأبعاد التنمية المستدامة و كذلك لعالقته بالجانب اإلجتماعي و بالعديد من الظواهر 

على المستوى النمو اإلقتصادي يؤدي إلى تغيرات إجتماعية  اإلجتماعية فعلى سبيل المثال التحسن الذي يطرأ
و العكس صحيح . كما أن في السنوات القليلة الماضية عرفت الجزائر برامج اإلنعاش اإلقتصادي و قد 

 كان له آثار هامة خاصة فيما يتعلق بالتشغيل و اإلسكان و و التعليم و الصحة ...الخ 

مية ربما يعتبر األكثر إلتصاقا بتخصص علم اإلجتماع إال أن هذا البعد رغم أن البعد اإلجتماعي في التن 
لم يلقى اإلهتمام و يظهر ذلك من خالل نسبة األبحاث في هذا اإلطار إال أننا من المالحظ أن هذا البعد 

 له عالقة باألبعاد األخرى فهو إما يكون نتيجة أو يكون سب في كل األبحاث لتي قمنا بتحليلها .

البعد البيئي فحضوره في أبحاث الدكتوراه لم يكن بالشطل المطلوب إلى أن هناك بعض األبحاث مثل أما  
التي تناولت مشكلة النفيات و التلوث البيئي و األحياء الغير مخطط ... كانت دراسات مهممة في هذا 

 المجال .

 ية  يوضح ميادين الدراسة التي أجريت فيها البحوث التطبيق  (2الجدول رقم )
        

 ميدان الدراسة  فئة         
 

 

 ك
 

%    

 القطاع العام 
 

16 66.66 

 القطاع الخاص
 

05 20.33 

  المدني  المجتمع 
  

04 16.66 

 المجموع
 

24 100 

 

من الدراسات  %66.66( يوضح ميادين الدراسة التي أجريت فيه البحوث ، من المالحظ أن 2الجدول رقم )
 20.33المنجزة أجريت في مؤسسات تابعة إلى القطاع العام في حين جاء القطاع العام بنسبة أقل بكثير 

 . %16.66اما المجتمع المدني فكان بنسبة  %

في الجزائر يساهم القطاعين العام و الخاص مساهنة فعالة في التنمية و ال يمكن القول ان هناك قطاع 
ن على سبيل المثال مجال حيوي كمجال الفالحة و السياحة و التجارة و النقل العمومي أفضل من اآلخر أل

و البناء و األشغتل العمومية يتقدم فيها القطاع الخاص أما في مجاالت مثل المحروقات و الصناعة و 



لدولة تقد األشغال العمومية فيتقدم فيها القطاع العام و هذا ما يجعل منهما في تكامل خاصة إذا كانت ا
 دعم مالي من خالل خططها إلنعاش اإلقتصاد الوطني 

هذا التوجه لدراسة القطاع العام من قبل الباحثين  يعود إلعتبارات شخصية و ليست موضوعية ففي      
كثير من األحيان الباحثين يجدون إستجابة أفضل من قبل المؤسسات العمومية إلجراء البحوثهم  و الحصول 

و بيانات نظرية  و في  بعض الحاالت وجدنا أن الباحثين مشتغلين في هذه المؤسسات أو  على معلومات
لديهم معارف يشتغلون بها  ، و ما يعزز هذا اإلتجاه هو العدد الضئيل من األبحاث التي تناولت المجتمع 

 بيانات و المقابالت .المدني و الذين يعتبرون أكثر عزوفا  و تقباًل لألبحاث الميدانية و التجاوب مع اإلست

كما الحظنا أن هناك عدد من الباحثين  أجرو  بحوثهم في نفس المؤسسات أو مشابها لها مثل تكرر      
البحوث حول مؤسسة " سونطراك " و بعض مؤسسات العمومية األخرى و هذا فيه نوع من البراغماتية حتى 

سات السابقة خاصة فيما يتلق ببيانات حول ميدان يتمكن الباحث من إستغالل المعلومات المتوفرة في الدرا
 الدراسة .

 يوضح معوقات التنمية المستدامة في الجزائر حسب نتائج البحوث   (3الجدول رقم )  

 

 فئة معوقات التنمية
 

 
 ك

 
% 

 تكوين الموارد البشرية
 

13  35.13 

 ت الجديدة اإلعتماد على التكنولوجيا
 

07 18.92 

 اإلحتكار و الفساد  و إهدار الموارد 
 

04 10.81 

 التخبط في التخطيط  و وعدم وضوح الرؤية   
 

05 13.51 

 ضعف التمويل 
 

03 08.11 

 الثقافة المجتمعية و التنظيمية 
 

5 13.51 

 المجموع
 

37 100 

 

إليها  األبحاث التي ( معوقات التنمية المستدامة حسب نتائج البحوث التي توصلت 4)يوضح الجدول رقم 
قمنا بتحليلها حيث الحظنا أن أكثر عائق التي يعيق عجلة التنمية هو مستوى  تكوين الموارد البشرية  بنسبة 

ثم التخبط في  %18.92ثم  يأتي المعوق الثاني و هو عدم اإلعنماد على التكنولوجيا بنسبة   35.13%



و بدرجة أقل اإلحتكار و الفساد و  %13.51النسبة  التخطيط  و الثقافة المجتمعية و التنظيمية بنفس
 و هي أقل نسبة . %08.11و أخيرا ضعف التمويل بنسبة  % 10.81إهدار الموارد بنسبة 

هذا يفسره ما إستنتجناه سابقا من أن أغلب األبحاث قد إستهدفت عالقة التنمية البشرية بالتنمية المستدامة   
ذي تتعتبر هذه المدخل تخصص موجود في الجامعة الجزائرية " و هذا نظرا إلى طبيعة التخصص ال

تخصص علم اإلجتماع تنمية الموارد البشرية " و باألخص على مستوى الماستر و الدكتوراه لذا يركز 
الباحثون في هذا اإلطار على طبيعة نكوين الموارد البشرية و تأهيلها لتكون أكثر فعالية و إنتاجية و لتساهم 

 لتنمية .في عجلة ا

كما أن هناك دراسات رأت أن مستوى اإلعتماد على التقنية و تجديث الوسائل و اآلالت و التقنيات في    
المؤسسات الصناعية على وجه الخصوص ، الزال لم يبلغ مستوى يسمح بالمنافسة  ، وتقديم خدمات و 

 يساعدها في خفض تكاليف منتوجات ذات جودة و تنافسية ، تساهم في رفع الناتج المحلي ، وهذا ال
اإلستراد و ال في تقليص الفجوة في الميزان التجاري  مما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية حيث يوفر 

 تمويال للمشاريع و  يخلق حراكا إقتصديا و إجتماعيا .

تج حسبهم كما الحظ عدد من الباحثين أن هناك تخبط في التخطيط و عدم وضوح الرؤية التنموية و هذا نا 
عن كثرت التغيرات الهيكلية و عدم إستقرار في السلطة التنفيذية حيث شهدت هذه المرحلة تغيرات في 
الجهاز الحكومي في فترات متقاربة و هذا ال يسمح باإلستمرارية بنفس الوتيرة في إنجاز المشاريع كما يؤدي 

 إلى تغير البرامج و تبدل في األولويات .

دراسات على مشكلة الثقافة التنظيمية و المجتمعية و التي إعتبروها من أكبر معوقات و قد أكدت بعض ال  
التنمية المستدامة فالمجتمع الجزائري الزال تحت رحمة بعض الممارسات التي تعود إلى رواسب الخيارت 

إقتصاد  اإلشتراكية بعد اإلستقالل ، في الوقت الذي بدأت التوجهات و الخيارات اإلقتصادية تنحو نحو
السوق و اإلنفتاح اإلقتصادي و اإلجتماعي منذ التسعينيات لكن هذه التوجهات الزالت متمكنة وراسخة في 

 سلوكيات األفراد و مسيري  المؤسسات .   

أما في ما يتعلق بضعف التمويل فلم يطرح من ضمن المعوقات بدرجة كبيرة و هذا أمر طبيعي نظرا   
لوفرة الموارد المالية التي كانت نتيجة إلرتفاع عائدات النفط الذي عرفت أسعاره قفزة غير مسبوقة و قد 

 اعات أموال كبيرة .أنفقت الدولة على برامج اإلنعاش اإلقتصادي  و التنمية الشاملة في كل القط

 

 

 



 

 

 (  يوضح  جودة أبحاث الدكتوراه المدروسة4الجدول رقم ) 

 فئة مؤشرات جودة البحوث 
 

 التقييم 
 

 % ك

   
 

 و ضوح و حداثة موضوع 
 البحث و إشكاليته

 

 29.16 07 جيد 
 41.67 10 مقبول 

 29.16 07 ضعيف 

 100 24  المجموع   
 20.83 05 جيد  الدراسات السابقة قيمة 

 62.50 15 مقبول 
 16.66 04 ضعيف 

 100 24 المجموع
 50 12 جيد  اإلطار النظري ثراء

 25 06 مقبول 
 25 06 ضعيف 

 100 24 المجموع
 33.33 08 جيد  القواعد المنهجية اإللتزام ب

 37.50 09 مقبول 
 29.16 07 ضعيف  

 100 24 المجموع
 

 المراجع المعتمدة كفاية 
 45.83   11 جيد

 33.33 08 مقبول 
 20.83 05 ضعيف 

 100 24 المجموع
 20.83 05 جيد            البحث نتائج تقييم

 54.16 13 مقبول 
 25 06 ضعيف 



 100 24 المجموع
  

( جودة البحوث الدكتوراه التي عكفنا على تحليلها من خالل بعض المؤشرات و قد 5يوضح الجدول رقم )
الحظنا من خالل النسب في الجدول أن تقييم "جيد" و "مقبول"  كانا أكثر نسبيا من تقييم "ضعيف" عموما 

المراجع المعتمدة بنسبة اية كفو  % 50اإلطار النظري بنسبة ثراء،  و التقيم  "جيد"  كان أكثر في مؤشر 
 ، %20.83الدراسات السابقة و المراجع المعتمدة بنسبة قيمة و كان أقل نسبيا في   45.83%

و   %62.50الدراسات السابقة بنسبة  تقييم مقبوال أكبر نسبيا في مؤشر قيمةو من جهة أخرى  كان  ال 
  %25اإلطار النظري بنسبة ثراء، و كان أقل نسبيا  في   %54.16نتائج  بنسبة قيمة ال

عنوان البحث و إشكاليته و بنفس النسبة مع وضوح أما التقييم " ضعيف"  فكان مرتفع نسبيا في كل من    
الدراسات السابقة قيمة و كان منخفض نسبيا في كل من   %29.16التحكم في القواعد المنهجية بنسبة 

 .  %20.83ة المراجع المعتمدة بنسبكفاية و  %16.66بنسبة 

دة البحث العلمي على العموم كانت الدراسات التي أجرينا علينا التحليل في أغلبها  من حيث مؤشرات جو   
 ، و رغم تحكم الباحثين في بعض            المؤشرات "مقبولة"و  "جيدة"مابين التي إعتمدناها تتراوح 

مؤشرات أخرى و هذا يعود غالبا للظروف التي  فيمكن أن يخفقوا في خاصة فيما يتعلق بالجوانب النظرية ،
أجريت فيها الدراسة كما  و جدنا ذلك مفصال في صعوبات البحث التي صرح بها الباحثون ، و التي من 

و كذا عدم التمكن من إجراء األستطالع  ، ضمنها عدم توفر البيانات و المعلومات الجديدة و اإلحصائيات
للباحثيين  ددحاإلدارية التي ت، و أخيرا اإلجراءات  حول الموضوع لمادة العلميةا قلة  الالزم ، باإلضافة إلى

 و ضعهم تحت طائلة اإلقصاء . مدة محددة إلنجاز أبحاثهم و

، وهذا ما يمكن أن يجعل من تحكم الباحثين من الناحية المنهجية و النظرية  تنعكس فيجودة البحوث   
مردودية ، و يدلل على أهمية مخرجات النظام الجامعي في الجزائر الدراسات على مستوى الدكتوراه ذات 

المتمثل في القيمة المضافة لهذه البحوث و الباحثين ذوي الكفاءة العالية و هذا ما ينعكس على واقع التنمية 
 على المدى القريب و البعيد .

 

 

 اإلستنتاج : 



مع التوجهات اإلقتصادية الجديدة و محاولة  كان للظروف اإلقتصادية التي تتمر بها الجزائر خاصة    
 أثار كبيرة من الناحية اإلجتماعية ، تنويع اإلقتصاد الوطني و البحث عن بدائل خارج اإلستثمار في الطاقة

إلى دراسة التنمية المستدامة و  فإتجه العديد منهم  إلجتماعهذه التغيرات الباحثين في علم ال إلتفتو قد  ،
و المالحظ أن هذه الدراسات ركزت  ، ها و إنعكاستها على الفرد و المجتمع و المؤسساتالتعرف على أثار 

 و هذا يعود إلى  تداخل هذا المدخل مع الظاهرة اإلجتماعية، على بعد التنمية البشرية مقارنة ببقية األبعاد 
نظرا إلى أنه في السنوات القليلة الماضية عرفت الجزائر برامج اإلنعاش اإلقتصادي  البعد اإلقتصادي  او كذ

رغم أن  و آثار هامة خاصة فيما يتعلق بالتشغيل و اإلسكان و و التعليم و الصحة ...الخ اكان له  التي و
البعد لم يلقى إال أن هذا  ، البعد اإلجتماعي في التنمية  يعتبر األكثر إلتصاقا بتخصص علم اإلجتماع

هذا البعد له  وقد يعود ذلك إلى أن  اإلتجاه ،ة األبحاث في هذا نسب تفسره هذا ما و المتوقع  اإلهتمام
 . لتي قمنا بتحليلهاااألبحاث  جلعالقة باألبعاد األخرى فهو إما يكون نتيجة أو يكون سبب في 

لدراسة القطاع العام من قبل الباحثين  يعود إلعتبارات شخصية و ليست موضوعية  إستنتجنا أن هناك توجه 
ففي كثير من األحيان الباحثين يجدون إستجابة أفضل من قبل المؤسسات العمومية إلجراء بحوثهم  و 

لغياب و هذا قد يعطينا إنطباعات مضللة لواقع التنمية المستدامة تعود بيانات المعلومات و الالحصول على 
 . دراسات فاعل و شريك أساسي في التنمية المتمثل في القطاع الخاص 

هي طبيعة من أكثر المعوقات  المستدامة أن معوقات التنميةراه فيما يتعلق بتوصلت أطروحات الدكتو        
و  ، الكفاءةو تفتقر إلى غير مؤهلة و ما ينتج عنها من يد عاملة و إطارات الموارد البشرية  فعالية تكوين

و  ، رؤيةلا وضوحالتخبط في التخطيط و عدم  و ثالثا، ستخدام و التحكم في التكنولوجيات الجديدة اإل ثانيا
 اإلتجاه في تفسير المعوقات يبدوا أن هذا ، ضعف التمويل و أخيرا  الثقافة التنظيمية و المجتمعية رابعا

اإلعتماد في المشاريع الكبرى على  و اإلتجاه إلىنقص في اليد العاملة المؤهلة و   و هذا ما تأكده منطقي
في المنشآت الكبرى التي الشريك األجنبي الذي يعتمد على اليد العاملة من بالده مثل العمالة الصينية 

  .تتطلب كفاءات عالية التأهيل 

العوامل  أثارها اإلجتماعية أو وتنمية تتجه موضوعاته إلى دراسة الطبيعة التخصص الذي ل كما أن 
في  معتمدين حقل علم اإلجتماع  ين تخصص  حقل ضمن يدخل  و هذا اإلجتماعية المؤثرة في التنمية

" و باألخص  و علم إجتماع التنمية  تخصص علم اإلجتماع تنمية الموارد البشريةو هما الجامعة الجزائرية " 
الموارد البشرية و تأهيلها  تكوينلذا يركز الباحثون في هذا اإلطار على طبيعة  ،  مستوى  الدكتوراه في

 . لتكون أكثر فعالية و إنتاجية و لتساهم في عجلة التنمية

أن مستواها يترواح مابين الجيد و المقبول  إلى أما فيما يتعلق بجودة البحوث في مستوى الدكتوراه فقد توصلنا
مدى إستثمار    السؤال المطروح عن لكن يبقى ، العلمي في الجامعة الجزائرية و هذا يدل على جودة البحث



شرحت األسباب الحقيقة التي تعطل التنمية  البحوثهذه خاصة و أن بعض  ، في خدمة التنمية مخرجاتها
 المجاالت التي درستها . حدود في

 الخاتمة :  

في الجزائر في السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية من حيث عدد المؤسسات عرف التعليم العالي      
الجامعية و مراكز البحث الوطنية ، و في عدد األساتذة و األساتذة الباحثين و كذلك في عدد الطلبة 

الجامعات الجزائرية في  تصنيفالمسجليين و المتخرجين ، و لكن يبدوا أن هذا لم ينعكس كثيرا على 
و  يفات العالمية للجامعات و قد خذلتها ربما مؤشرات الجودة المتبعة في قياس العملية التعليميةالتصن

و في الحقيقة أن هذا حال جل الجامعات العربية التي قلما ترتقي إلى مصاف جامعات النخبة  مخرجاتها ،
عاجزة عن   العربية الجامعات. هل هذه المعضلة ؤال يمكن أن يؤدي بنا إلى تفسير و هذا ما يطرح تسا، 

بما تقدمه من مساهمة فاعلة في  الشرق آسيوية و و الغربية  نظيراتها في الدولإفتكاك المكانة التي تحتلها 
 السوسيوثقافية  البيئة هو ضحية في الوطن العربي أم أن التعليم العالي ؟  نهضتها و شراكة في تنميتها

اإلجابة  و مية ؟ شراكها في عملية التنإل ال تسعى  المكانة الالئقة بها و ىإلالجامعات العربية ب تدفعالتي ال 
     تعليم العالي في الوطن العربي .للتطلع إلى الجودة المنشودة ل ا ستكون كافيةنعتقد أنه على هذا السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع :  

مجلة دراسات (. التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية،. 2009أبو زنط ماجدة ، عثمان محمد غنيم. )

 .23(، صفحة 36) العلوم اإلدارية،



كتاب أعمال الملتقى (. مشكالت البحث العلمي في الجامعة الجزائرية : الركز الجامعي أنموذجا. 2017أحمد فلوح. )

 (. الجزائر العاصمة.63، )صفحة العلمية األمانةالمشترك: 

أعمال المؤتمر المنظور اإلقتصادي (. التنمية المستدامة مع التركيز على االدارة البيئية. 2006الرفاعي سحر قدوري. )

 (. تونس.25، )صفحة للتنمية 

المجلة علمي بالوطنى العربي. (. نحو إستراتيجية فاعلة لضمان الجودة في البحث ال2012محمد عبد حسين الطائي. )

 .131(، صفحة 10) العربية لضمان جودة التعليم العالي

 . جريدة النصر(. الجامعة الجزائرية ، البحث العلمي ...إنتحار بطيئ. 1996اوت,  05يزيد العريب. )
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 التنمية :مؤتمر التعليم العالمي و  مداخلة

 "الجودة المنشودة"

 الجامعة العربية المفتوحة _سلطنة عمان_

 .2018ماي  14_13

 مداخلة بعنوان:

 واقع التعليم العالي العربي وخطابات اإلمبريالية الثقافية. 

 دراسة في اآلليات واألبعاد.

 _العراق_االستاذ الدكتور جمعة حسين يوسف _

 .جامعة تكريت كلية التربية للعلوم االنسانية

 ندلسي والمغربيدب األاالختصاص الدقيق/ األاالختصاص االدب العربي 

 _الجزائر_عباس أعومري   /األستاذ_

 أستاذ وباحث أكاديمي في الهندسة الكهربائية تخصص االتصاالت العالية التردد.

10@gmail.com0bbesA 

 _الجزائر_ األستاذة/ خولة خمري_

 أستاذة وباحثة أكاديمية في تخصص تحليل الخطاب ومناهج النقد 

 _ماليزيا_والتدريب  والبحوث للدراسات اإلنمائي الوفاق مركز

 

 محمد ُينناأع وقرة وحبيبنا سيدنا  والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرحمن اهلل بسم
 .التسليم وأتم الصالة أفضل الدين يوم إلى حسانإتبعهم ب ومن وصحبه اله وعلى عليه اهلل عبد ابن
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 الملخص:

  .مبريالية الثقافيةاإلالعربي وخطابات  واقع التعليم العالي

 دراسة في اآلليات واألبعاد.

رح نهدف في هذه الدراسة إلى تسليط بقعة ضوء على أحد أهم االشكاليات المعاصرة والتي باتت تط    
بنا ر طالنفسها بقوة بالجامعات العربية في ظل الصراعات الثقافية التي أصبح عالمنا يتخبط فيها، فقد صا

لثقافية االية في ظل االمبري التيه في ظل نظام سير التعليم العالي بجامعاتنا العربية اليوم يعيشون نوعا من
 ربية التية الغ، وهو ما أوجدته وقامت بتغذيته الخطابات األيديولوجية العدائية التي تمثلها المركزيالعالمية

حفاظ ية التزداد وبقوة في ظل التحكم الرهيب في السلطة المعرفية والموجهات الثقافية للعالم، ما يجعل قض
ياننا نا وكن أهم المواضيع البالغة األهمية التي يجب طرقها بالبحث حفاظا على هويتعلى الهوية الثقافية م

 .من خطابات المركزية الغربية

يد الجد فأمام هذه االشكاليات التي باتت تطرح نفسها وبقوة خاصة بعد ظهور ما يسمى بالنظام الدولي    
 ، ظمةاألن د والثقافة الواحدة وغيرها من أنواعوبروز نظام القطب الواحد وهو ما يعني نظام التعليم الواح

من كل صوب وحدب رغم أن  نفسه وسط سياج يحيط به بأوطاننا العربية نظام التعليم الجامعيد فوج
هد سابقا كانت لغة العلم والمعرفة األولى عند طالبنا بالجامعات خاصة في العمثال اللغة العربية 

قافي ثنظام تنوع سباقا كان كون نظامنا التعليمي االندلسي، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة عن تحول الثابت 
 طوكل صور وأشكال العولمة بالوسنسالخ من الهوية من مظاهر اال بناإليه طال إلى متحول وهو ما آل

ات ، وهو ما يجعلنا نتساءل كيف السبيل للنهوض بالتعليم العالي العربي؟ وما السبل واألدو الجامعي
 الحضارية التي تمكننا من استثمار العقول العربية لتحقيق التنمية المنشودة؟.

ن موأخرى سنسعى لسبر أغوارها في نوع  سئلةهذه األأمام أهمية الموضوع واإلشكاليات المطروحة     
 يميلتعلالنظام االمقاربات االبستمولوجية متبعين آليتي التفكيك والتحليل قصد الوصول إلى سبل الخروج ب

لتي غربية واخطابات المركزية الشرنقة االمبريالية الثقافية التي تحيط به من طرف من في جامعاتنا العربية 
 .تعكس سلطة العرفة 

 .الثقافية بريالية، االمالهوية العربية، المعرفة، المركزية الغربيةسلطة ، التعليم العالي الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:

يعتبر الحديث عن التعليم العالي العربي في عصرنا اليوم هو حديث عن الهوية وسياق التطورات    
الحضارية بكل ما تعنيه من مقومات الحفاظ على الكيان والوجود وسط هذا العبث الكوني المتعلق 
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نذ سقوط جدار برلين بخطابات اإلمبريالية الثقافية المتزايد حدتها يوما بعد يوم، فقد باتت الدول وخاصة م
وتحول العالم إلى سياسة القطب الواحد بقادة الواليات المتحدة األمريكية تسعى جاهدة إلى المحافظة على 
هويتها في ّظل السعي الحثيث من طرف القوى العالمية والواليات المتحدة األمريكية بشكل خاص إلى 

الثّقافي الذي تحمله اللغة اإلنجليزية كنموذج من نشر ثقافتها اإلمبريالية والمتغطرسة من خالل النسيج 
 نماذج االمبريالية الثقافية.

ل مخطئ من يعتقد أن اللغة مجرد كلمات وتراكيب نحوية نتواصل بها، بل هي إلى جانب ذلك محمو      
ية قافلثاثقافي وبرديغم حضاري تميز تلك األمة عن غيرها من األمم، وما زاد من حدة انتشار االمبريالية 

شرية المست  Globalisationالممارسة عن طريق اللغة االنجليزية عوامل كثيرة منها تفشي ظاهرة العولمة
عدمة قل مننكالنار في الهشيم في أجساد المجتمعات خاّصة دول العالم الثالثة باعتبارها دوال قليلة إن لم 

لغربية افة او ما سّهل المهمة أكثر على الثّقالفاعلية في حركة المعرفة والتاريخ الحضاري للعالم عامة، وه
 لعبور مختلف الثقافات عن طريق اللغة االنجليزية التي صار لها الدور الكبير في اعالء من سلطة

 االمبريالية الثّقافية.

 من خالل ما سبق سنحاول أن نروم في هذه الورقة البحثية اماطة اللثام عن المركزية الغربية      
Western Centralism  باعتبارها نوًعا من األنواع المبطنة للسيطرة على الشعوب عن طريق اللغة

اإلنجليزية ونسقها الثّقافي، في محاولة منا لمخاتلة تلك األبعاد االمبريالية الثقافية، وكشف كيفية توظيفها 
عربية وغيرها من للغة اإلنجليزية كلغة للمعرفة الكونية في مقابل تهميش إن لم نقل إقصاء اللغة ال

األدوات، فاللغة العربية في جامعاتنا العربية أصبحت في حالة من االنفراط الكبير كنتيجة حتمية لتغلغل 
العولمة االمبريالية فيها بسمومها الفكرية عابثة بمقومات الهوية العربية اإلسالمية والحضارة اإلسالمية 

نا العربي االسالمي تحت غطاء التّثاقف وحوار الحضارات عامة، ونافثة لتلك السموم القاتلة في نسيج فكر 
والمعرفة الكونية الممارسة بالجامعات، وهذا كله من خالل تفكيكنا أنطولوجيا لهذا المارد المتسلط، في 

 اطار جدلية لطالما شغلت العديد من المفكرين العرب وهي: جدلية الّشرق والّغرب.

 معرفة:وة الوخطاب ق االمبريالية الثقافيةالي العربي بين سلطة نحو طرح اشكاليات واقع التعليم الع

إن التطرق لواقع التعليم العالي العربي في عصرنا اليوم هو حديث عن احدى أبرز االشكاليات     
العويصة التي تلقي بظاللها على جامعاتنا العربية خاّصة وأن خطابات قوة العرفة المرتبطة اليوم بشكل 

ة الغربية والمركزية التي تميزها من خالل االنتشار الرهيب للمعرفة المرتبطة باللغة كبير بالحضار 
االنجليزية، وهو ما يحتم على طالبنا في الجامعات العربية العكوف على تعلم اللغة االنجليزية أوال حتى 

لمضمار فكيف يلج عالم المعرفة والبحث العلمي وهو ما يجعلنا نطرح العديد من االشكاليات في هذا ا
السبيل إلى اعادة اللغة العربية كلغة لخطابات قوة المعرفة؟ وما األدوات والسبل الكفيلة التي يمكن لنا 
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اتباعها إلعادة فعالياتها وسط االمبريالية الثقافية الغربية التي تزداد قوتها يوما بعد يوم؟ فضال عن هل 
يجمع العقل العربي والغربي معا، والذي يجمع  يمكن ايجاد نوع من التواصل الحضاري العالمي الذي

 .جميع الثقافات على اختالفها دون أي توجه ايديولوجي مغرض؟

 :"نموذًجاأ الجزائر"المركزية الغربية في الجامعات العربية  وديالكتيك العربية الّلغة

 طرف من لالحتالل تعرضت التي االسالمية العربية الدول أبرز أحد باعتبارها الجزائر مرت لقد    
 والتي ياللُّغوية خاصة في الحرم الجامع هويتها معالم شوهت استدمارية بفترة الغاشم الفرنسي المستدمر
عات داخل الجام الثقافي للجو فالمتتبع الجزائرية، الهوية معالم على بظاللها تلقي اآلن لحد مازالت

 الذي يالجزائر  للمجتمع الهوياتي التشرذم ذلك على يقف الجزائرية باعتباره نموذج مصغر عن طبقة النخبة
 من ديسبا بن الحميد عبد العالمة عليها أكد لطالما التي الهوية اإلسالمية لتلك مفتقًدا لتمثالت أصبح
 طنناو  "الجزائر وهي الغاشم المستدمر الفرنسي بها تحدى كشعار رفعها التي األقانيم الثالثة تلك خالل

 الغشم دوالع صاغت قوة الهوية الجزائرية آنذاك وقف  التي الشيفرة هذه ديننا"، واالسالم لغتنا والعربية
 لغة العربيةفذ لطالما أفنى حياتها لنشر ال عالم معالم حروفها  معالمها فقد نقش تفكيك على عاجًزا أمامها

التي  الفترات العصيبةوتكوين الطلبة واكسابهم صالبة معرفية واجه بها العدو الغاشم في فترة تعد من 
 .اهلل رحمه باديس ابن الجليل عبد الحميد العالم مرت بها الجزائر، إنه

 تتابع عن عامة فضالً  الجزائري األحداث بالجامعات الجزائرية والمجتمع وتطور األزمان توالي ومع     
المعرفة أكثر بالجامعات أو غيرها وهو ما زاد من تراجع قوة  السياسية أو االقتصادية سواء النكسات

الجزائري نتيجة التسلط الرهيب الذي تمارسه  بالمجتمع الغريبة الظواهر تلك الجزائرية، وصوال إلى بروز
التربوية واألكاديمية في الجامعات حد أن  المنظومة المركزية الغربية ممثلة بفرنسا داخل جامعاتنا، وصلت

 الفرنسية والتبجح بكونه يتقن اللغة الفرنسية اتقانا تاما، باللغة بالحديث التباهي إلى الجزائري وصل الطالب
 نراه ما حال وهو المجتمع لهذا الثقافية المنظومة دواليب على سيطرتها تحكم الفرنسية الثّقافة جعل ما وهو
األديب المصري  يقول الشأن هذا وفي الفرنسي، الحضاري النسق لذلك وخضوع ذل من المجتمع بهذا

، إال شعب لغة ذلَّت ما": الرافعي صادق مصطفى دبار، َذهاب في أمره كان إال انحطت وال َذلَّ  هذا ومن وا 
 فيها، عظمته ويشعرهم بها، ويركبهم المستعَمرة، األمة على فرًضا لغته المستعِمر األجنبي يفرض

 لغته في لغتهم فحبس :األول أما واحد؛ عمل في ثالثةً  أحكاًما عليهم فيحكم ناحيتها، من ويستلحقهم
 في مستقبلهم فتقييد :الثالث وأما ونسياًنا، محًوا بالقتل ماضيهم على فالحكم :الثاني وأما مؤبًدا، سجًنا

 .(1)"َتَبع ألمره بعدها من فأمرهم يصنعها، التي األغالل

                                                           
 .23ص م.1982، 2(، دار المعارف، ط2مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم )ج _ 1
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ت بالجامعا العربية للُّغة المتردي الوضع لنا أوجز فقد للرافعي المقتضب القول هذا خالل فمن    
منها  السياسية خاّصة الثّقافية النخب وسط في تغلغلها عن فضال أثرها على عقل الطالب الجزائرية ومدى

ينا أكثر فضال إلى تغلغل المركزية الغربية ف أدى ما هذا ولعل التي تعتبر الممثلة األولى للدولة الجزائرية،
 الصراع اشكالية امة و الجزائري خاصة وبروزعن بروز اشكاليات كبرى يعاني منها المجتمع العربي ع

 النظام: منها المفاهيم من العديد طياتها في تحمل ضدية ثنائية وهي والثّقافات، الحضارات بين والحوار
 شكالياتاإل هذه جميع الخ،...األيديولوجيات وصراع الهوية، واشكالية التاريخ، ونــهاية الجديد، الدولي
رين هذا والعش الواحد القرن في السواء حد على والغربية الشرقية المجتمعات انسانية تنخر  والزالت كانت

علنا القرن الذي يعد أحد اكبر القرون التي وصل فيها الصراعات الثقافية والحضارية أوجها وهو ما يج
في  عرفةالتجانس، لتزداد على اثرها خطابات قوة الم تأبى التي األيديولوجيات وبؤرة مركز نطلق عليه

 .اطار استعالء الحضارية الغربية ونشر قوتها ومركزيتها تجاه باقي الحضارات

 الحكومة في السابق والوزير الفرنسي السياسي يقول المضمار الذي يؤكد ما ذهبنا له سابقا هذا وفي    
 وهذا ثقافية، بإمبراطورية تعوضها أن وعليها استعمارية امبراطورية فرنسا خسرت لقد"بينوت:  الفرنسية

 بأن نقول يجعلنا ما وهو. (2)"والثقافية اللغوية الهيمنة هو الجديد لالستعمار الحقيقي المدخل أن يعني
 على سيطرتها ومازالت البعيد المدى على تعمل استعمارية تمثل المركزية الغربية بكل ابعادها كدولة فرنسا

 الجزائري المجتمع في نراه ما حال وهو االحكام، شديدة بل محكمة الجزائرية الثقافة الجزائرية والدولة
واحد فضال عن تأكيد قوة  شيء واللُّغة الهوية بين فالعالقة الفرنسية حد التخمة، اللغة بثقافة المتشبع
الجزائري حتى خفتت تلك القوة المعروفة للثقافة  بالمجتمع معالمها العربية اللغة فقدت إن ما ولذلك المعرفة

 أال فقدت األولى الركيزة كون حاصل محال ال الهوية فقدان أمر فكان اإلسالمية لدى المجتمع الجزائري
 .هوية اللُّغة العربية وهي

 التسعينات عقد منذُ  خاّصة أكبر تأزًما العربية داخل الحرم الجامعي الّلغة بخصوص الوضع ازداد وقد    
 عقد أوائل منذ وبالذات الجديد، العالمي والنظام العولمة ظروف في العربية اأُلمة تعيشه" فما 

 الذاكرة فقدان أو فغياب.. األمة ذاكرة لمخزون قصري افراغ محاولة هو الماضي للقرن التسعينات
 وهو. (3) "وحادة خطيرة اضطرابات إلى يقود أن الممكن من قسرًا أو طوًعا والشعوب األمم عند الجمعية

 تشهد التي العربية اللُّغة لتاريخ عمدي وتشويه تاريخي انسداد من بالجامعات الجزائرية نشهده ما حال
رهيًبا نتيجة تلك األبعاد و األليات السياسية التي تنتهجها فرنسا من خالل إلصاق قوة المعرفة  تغريًبا

  بضرورة طبع شخصية الطالب بطابع الثقافة الفرنسية بتعلمه للغة الفرنسية.

                                                           
 .20..وخز لآلخر"، دار الهدى، الجزائر. ص.وقفات فكرية "حوار مع الذات_ بشير خلف:  2
 .159.ص 2002محمد علي حوات : العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة، _  3



 

 

 6 

وتفكيكنا لتجليات الخطابات  بالجامعات الجزائرية العربية للُّغة الهوياتي التغريب معالم على وقوفنا بعد    
 خالل من الغربية االيديولوجيا وضع على تعمل التي الكبرى السرديات أبرز أحد باعتبارها االمبريالية

 مع نتساءل أن اآلن لنا حق للعالم، ثقافي وحضاري غيرها من اللغات كنموذجوالفرنسية و  االنجليزية اللغة
 من لنا يعد ولم وأنجزت، طبعته صكت قد القادم المستقبل أن هذا يعني : "هلقوله زيادة جودت رضوان

بتفكيك  الكفيلة السبل عن نبحث هذه مداخلتنا في يجعلنا ما وهو. (4)"صنعتها في التأمل سوى دور
خطابا ينشر القوة المعرفية بجامعاتنا، الثقافية  للكونية لغة العربية اللغة خطاب قوة المعرفة والسعي لجعل

كوني  توافق لتحقيق سعًيا للهوية االسالمية وفق آليات وأبعاد خالية من أية ايديولوجية أو مركزية مغرضة
 .اللغة طريق عن جديدة استعمارية مركزية أي عن بعيًدا التعايش معالم صحيح رصين يخاتل ثقافي لغوي

  كيكية لخطاب قوة المعرفة:قراءة تف

أصبحت العالمية وقوة المعرفة لصيقة بالحضارة الغربية ال غير حيث بات لزاما على الطالب  لقد    
العربي أو غيره من الطلبة ضرورة تمثل الثقافة الغربية حتى ينعت بكونه طالبا عالميا مختلفا حيث عملت 

ي عقول طلبتنا ويروج لها القوى العالمية من خالل الترويج لخطاباتها الفكرية ونظرياتها العلمية المبثوثة ف
أستاذة مستهترين ال يعلمون مدى خطورة تلك النظريات على تكوين ثقافة الطالب الجامعي فيتم تلقينها لهم 
دون شرح أو توضيح لحقيقتها العميقة وأصولها الفلسفية الموغلة في العنصرية فيطالبون الطلبة بقراءة تلك 

ة مثال، فيتشرب الطالب تلك الثقافة عن طريقة اللغة االنجليزية النظريات في أصولها اللغوية كاإلنجليزي
المختلفة تماما عن نسق وايقاع الحضارة والثقافة االسالمية فتنسف الهوية االسالمية بداعي الكونية 

عربية التي ال والتثاقف الغير الواعي والغير مبني على توازن القوى المعرفية في حين غفلة عن انظمتنا ال
ن لم تكن معدومة تماما لمثل هذه األمور الخطيرة وجدا متغافلين عن أن العالمية وقوة إاهمية كبيرة تولي 

، وهو ما أكده الشيخ محمد مهدي شمس االمبريالية المعرفة تعني التنوع والتعددية ال االحادية المعرفية
ل  قد يكون بعيدا عن "هي تعبير عن مجاالدين في معرض حديثه عن العالمية بقوله أن العالمية: 

السياسة و االقتصاد، بل هي تعبير عن التنوع الثّقافي، فالعالمية تعني االعتراف بالتبادل، االعتراف 
باألدوار، بحيث يكون العالم منفتحا على بعضه البعض مع االحتفاظ بتنوعاته، ولقد كانت هذه السمة 

مية على االعتراف باآلخر، احترام خصوصيات البارزة في الحضارة العربية اإلسالمية، وترتكز العال
اآلخرين، وهو األمر الذي أنتج حالة الحوار بين الثّقافات والحضارات والدول والشعوب والمصالح 
واألديان...،فالعالمية ال تعني الهيمنة االقتصادية وحتى الثقافية، انما تعني التنوع وانفتاح الثّقافة 

 . (5)الخاّصة على الثقافات األخرى"

                                                           
 .181ص  .2003_ رضوان جودت زيادة: صدى الحداثة في زمنها القادم، المركز الثقافي العربي، المغرب،  4
 .  16، ص 2000، 1: صراع األمم بين العولمة والديمقراطية، بيروت، دار النفائس، ط _ أسعد السحمراني 5
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فتلك . (6)"كرس الغرب داللة العالمية بوصفها لصيقة به، أو بما يصدر عنه، أو يتصل به..." لقد    
الشعارات الرنانة المزركشة عن سبل التثاقف المعرفي ليست سوى أكاذيب توظف لخدمة المركزية الغربية 

ذ المعرفي األيديولوجي في نسيج وزيادة االعتقاد بقوة معرفة الحضارة الغربية، وزيادة تغلغل ذلك النفو 
المجتمعات المغلوب على أمرها خاصة في معاقلها وهي الجامعات التي تخرج سنويا نخبا مستلبة الهوية 

وتبعا لذلك فال نستغرب المظاهر التي نراها ماثلة أمامنا من ذاك االنسالخ  تعيش وهم قوة المعرفة الغربية،
فقد اصبح من  ية في جامعاتنا ونعت من يتكلم بها بالمتخلف الجاهلالشبه كلي عن تمثل هوية اللغة العرب

اهم شروط ان يوصف الشخص بقوة المعرفة االرتقاء حسب تلك الشروط المغرضة لمصاف كونية 
"فمع حلول القرن التاسع الحضارة الغربية ولعل التجربة التركية في عالقتها مع الدول الغربية ألبرز مثال 

ع الدولي مجتمعا أوروبيا، ال يمكن لغير الدول األوروبية أن تقبل في عضويته إال عشر _أصبح المجتم
إذا ارتقت إلى مستوى حضاري يحدده األوروبيون، وعندما تصل إلى هذا المستوى قد تقبل عضويتها، 

م، 1856وكانت تركيا أول دولة تخضع لذلك المعيار بموجب المادة الثامنة من معاهدة باريس عام 
 . (7)بلت في اطار القانون العام وتآلف أوروبا"حيث ق

إن اللغة هي احدى مقومات هوية األمة، ألنها الوسيلة األولى لتوصيل العقيدة وتحقيق االفتخار     
بها، وصياغة معالم طريق األمة وتنظيم نمط تفكيرها واعادة بناء نسيجها وتكونه التكوين المعرفي 

وسياجها الثقافي، الصحيح، وحماية ذاكرتها الجمعية من االختراقات الفكرية، وبناء صرحها الحضاري 
.  فالبد بناء على ذلك لألمة (8)والحيلولة دون اختراقه فال يمكن تحقيق النهوض الحضاري بغير اللغة

أن تعتمد لغتها اعتمادا حقيقيا ال شكليا داخل الجامعات، ألن التاريخ لم يسجل يوما أن أمة حققت 
عل القوى العالمية تجند المختصين لتحقيق وهو ما ج. (9)التقدم الحضاري الحقيقي بلغة غيرها من األمم

فخطاب قوة المعرفة وسبل ادارتها بما يحقق األجندات المسطرة مسبقا من أكثر الموضوعات سخونة  ذلك
والمثيرة للجدل في وقتنا الحاضر، كما تّعد بؤرة التركيز لجهـود القوى العالمية لظم أكبر قدر ممكن من 

ـددة بوجهات نظر واهتمامات مختلفة، على وجـه الخصوص الطبقة المنتمين تحت لوائها أطراف متع
 المثقفة والنخبة عامة داخل الجامعات باعتبارهم صفوة المجتمع. 

                                                           
م، 0072_ ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة،  6
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عالم ة بالولكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمركزية الغربية ؟ أال يمكن الوصول لنشر خطاب قوة المعرف   
؟ سبل الوصول إليها دون أي خطاب أيديولوجي استعالئيدون اللجوء للقوة الناعمة؟ أال يمكن تحقيق 

د وهل جميع مختصي ادارة قوة المعرفة مؤهلون فكريا للعمل في خطاب قوة المعرفة؟ وما الدور الجدي
رها الموكل لهم في عصر عولمة المعرفة وصراع الحضارات والثقافات؟ ما المهارات سواء اللغوية أو غي

دارة اكتسابها في التعامل مع متغيرات العصر وطبيعته إلدارة المعرفة اإلمن المهارات المطلوب منهم 
ها، أنواعو السليمة؟. لإلجابة على االستفسارات أعاله يأتي هذا البحث للتعريف بالمعرفة المطلوب إدارتها 

ته ديكما تبين عمليات إدارة خطابات قوة المعرفـة ومراحل تنفيذها من أجل استشراف الدور المفروض تأ
صة من قبل مختصي المعلومات والمهارات المطلوب اكتسابهـا للعمـل ضمـن فريق إدارة قوة المعرفة خا

كل لشامل وأن التكنولوجيا تقوم بدور بارز في التحول المعرفي واالقتصادي والنمو االجتماعي والتغيير ال
ثير من ا لكر، بل اعتبرت مورًدا ثريً نواحي الحياة. كما اعتبرت العنصر األكثر أهمية في اإلنتاج واالستثما

رة ة سيطالدول وتكلفة عالية لدول أخرى وما زاد من هذه الفعالية الدور البارز لوسائل االعالم في زياد
ق على فالتعبير اإلعالمي يتغير ويتأثر بمحتوى الرسالة وظروف التلقي، فقد اتفبعض اللغات والمعارف، 

لى عاللغة األدبية المتمثلة في الشعر واألدب، إنما هي لغة تبنى أن األسلوب اإلعالمي ال يقصد به 
ه أساس نسق اجتماعي تحمل مفرداتها وقواعدها وعباراتها طابعا يطبع خصوصيات ذاك المجتمع وتمثالت

لعربي الب االثّقافية واأليديولوجية وهو ما يجعلنا وسط كل هذا نبحث عن السبل الكفيلة لتفعيل اعتزاز الط
 ية منأي أنها خالالعربية إلعادة هيبة خطاب المعرفة اإلسالمية الصحيحة بعيدا عن أي مركزية،  باللغة

ت والسياق هنا مفتوح على مصراعيه ونقصد منه ذاك السياق المرتبط بتمثال (Out of Context)السياق 
شروط معين لكنه م المركزية الغربية، هذا وال نعدم أن يكون لخطاب قوة المعرفة سياقامبريالية خطاب 

 د يومباالنعدام التام ألي خطاب أيديولوجي استعماري يمرر سلطة المركزية الغربية التي تفتك يوما بع
بط بالهوية العربية اإلسالمية واللغوية منها بشكل خاص خاصة في ظل أن معرفة العلوم المختلفة مرت

 ي تمثل المركزية الغربية.ارتباطا شبه كلي باللغة االنجليزية وغيرها من اللغات الت

 :اللغات صراع ومعادلة الثّقافية العولمة

 قلبت يالت األسباب في تبحث التي التساؤالت من العديد الذهن إلى بمجرد طرح هذه اإلشكالية يتبادر    
 الثقافات فلمختل جامعة ولغة الكونية للمعرفة لغة من العربية الّلغة لتتحول العالمية، الحضارية المعادلة

 أبناء لدى العالمي الفكري الحضاري الّتواصل سياق في تذكر تكاد البجامعاتنا العربية  هامشية لغة إلى
 تيال الحقيقية األسباب عن خاطري في تجول التي تلك كثيرة أسئلة اآلخر، عن حديثنا عن فضال جلدتها
 .أمامنا ماثل هو ما إلى أدت
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أدت إلى ما أدت إليه من تيه ألبناء الّلغة العربية ولعل الواقع اليومي  فالعولمة التي يشهدها العالم     
شاهد على ذلك من تداخل لمصطلحات عديدة في لغة واحدة ما يدعو المستمع لالستغراب بل و 

"ركبت طاكسي)سيارة أجرة( وذهبت إلى االشمئزاز  من قمة هذا االنسالخ الغير مبرر من مثل هذا القول: 
 . (10)ة( من أجل كنترول )فحص("كلينيك )عياد

إذن هكذا نقف على معالم العولمة الّلغوية داخل النسيج االجتماعي كونها البيئة األصدق تعبيًرا عن      
العولمة من تخبط وصراع كبير بين الّلغات مشكلة أزمات جد عصّية أنتجت لنا هوية منسلخة وتيه 

رنح بين هذا وذاك معلنة حضاري يعبر عن أجيال ال هي بالعربية القحة وال هي بالغربية الصرفة، فهي تت
تشكل معالم الصراع  الداخلي والخارجي في أجل صوره، من خلط وتشويه للغة عمًدا وبسذاجة مقيتة، 

نتاج جيل ال يقدر  وفي هذا يقول الباحث أحمد المعتوق "لقد أدى هذا الخلط إلى ضعف اللغة العربية، وا 
ال إلى مسخ اللغة العربية، والبعد عنها، أو أن يبدع وال أن يفكر بهذا الوضع،  وهو ما يؤدي مستقب

 .(11)تحويلها إلى لغة هامشية  فاقدة الهوية، معرضة  لالنزواء واالنكماش"

لقد أفرزت الّتحوالت الثّقافية والّسياقات الحضارية بكل اشكالياتها خاّصة منُذ ُظهور ما يسمى بالّنظام      
تحوالت خطيرة بخصوص الصراعات الثّقافية التي  1989الدولي الجديد إثر سقوط جدار برلين سنة 

لعالم منذ ذلك العام في أطار ّن أمريكا هيمنت على اأتجسدت بشكل كبير على المستوى الّلغوي، خاّصة و 
وفي هذا االطار سياسة القطب الواحد، وبالتالي سياسة الّلغة الواحدة والثّقافة الواحدة والحضارة الواحدة، 

يقول الباحث واإلعالمي المغربي المتخصص في قضايا اإلسالم والغرب التيجاني بولعوالي بأن العولمة 
لغاء الخصوصّيات الثقافّية "تالثّقافية التي تديرها جهات غربية  سعى إلى تغريب العالم أو "أمركته"، وا 

واإلنسانّية المحّلّية والجهوّية، وصهرها في بوتقة الثقافة الغربّية المهيمنة، وذلك بدعوى جعل الشيء 
عالميا وموّحدا، بل وأكثر من ذلك، فإّن العولمة ما هي إاّل استمرار للمرحلة السابقة التي هي 

ر، وال تختلف عنها إاّل من حيث اآلليات المستحدثة التي توظفها لتنميط العالم وضبط أنساقه، االستعما
  .(12)كالنظام العالمي الجديد"

فها هي العولمة إذن تتجند بمختلف وسائلها المشروعة وغير المشروعة ومختلف أدواتها الحربية      
موجهة أشرعتها صوب تحقيق هدفها وهو تحويل العالم إلى نظام الّلغة الواحدة كفرع عن نظام القطب 

والعلمية الحضارية، في الواحد، وهو ما جعل الّلغة العربية غير مواكبة لمتطلبات التطورات التكنولوجية 
                                                           

 . 229. ص 2014، الجزائر، المجلس األعلى للغة العربية: التعدد اللساني واللغة الجامعة _ 10

 .522، )د.ت(. ص1أحمد محمد المعتوق: نظرية اللغة الثالثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط _11

     -2015 دجنبر 29الثالثاء  اللغة العربية وتحديات العولمة الثقافية _التيجاني بولعوالي: راهن12
13:46lhttp://www.hespress.com/writers/289333.htm 
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المقابل نجد نظام القطب الواحد يسعى جاهًدا إلى الجعل من الّلغة اإلنجليزية هي لغة العلم والتطور 
والحراك الثّقافي بالعالم وهو ما جعل الهوية الثقافية للعالم تقوم على هوية لغوية مشبعة بالقيم والثقافة التي 

د الّلغة العربية ممثلة في الدين اإلسالمي تدعو لحفظ التعددية الّلغوية تحملها اللغة اإلنجليزية، في حين نج
"َوِمْن فقد جاء في قوله تعالى:  ،والثّقافية بعيًدا عن مخرجات األيديولوجيا التي تنخر الحضارة الغربية اليوم

وهو تصريح  .(13)آَياِتِه َخْلُق السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت لِّْلَعاِلِميَن"
واضح من اهلل عز وجل بحفظ التعددية وتجنب الصراعات التي ال تسمن وال تغني من جوع، فهذا البيان 

، وتجنب الخطابات اإلمبريالية في العالم الثقافيإقراٌر صريٌح بالدعوة إلى التعدد  إن جاز التعبير اإللهي
ال فما معنى أن يكون للعالمين كافة.، وأن اإلسالم ما كان ليدعو إلى لغة واحدة ويمحو سائر اللغات  وا 

ات مسخ للهويوية و فما تفعله العولمة الثّقافية للغات وما أفرزته اليوم من قيم ناسفة لقيم التعددية الّلغ     
اري الحض وعدم احترام للسياقات الحضارية بالعالم يزيد خاّصة الدول القليلة الفاعلية في سياق الّتواصل

اع ارسه القوى الغربية من خالل لعبة صر تشدًدا خاّصة وأن الخطاب اإليديولوجي االستفزازي الذي تم
دة فة كر الّلغات في تزايد مستمر، ويمارس بأساليب وأدوات مختلفة، وهو ما يدفع إلى نمو الحركات المتطر 

 فعل طبيعي على تلك السياسات اإلمبريالية التعسفية في حق تلك الهويات .

يم التي تتبناها احدى التعبير عن الهوية والقلقد ارتبطت الثّقافة في أذهاننا بالخصوصية الحضارية و     
حتى تعبر بها عن كيانها وتحفظ بها وجودها بين باقي الهويات، وتميز بها نفسها بين باقي  المجتمعات،

العولمة ليبرز إلى العلن االمبريالية و الثّقافات، لكن مع ُظهور مد العولمة فقد أصبحت الثّقافة تتقاطع مع 
جديد المبطن بالخطابات األيديولوجية لتصبح الهوية اللغوية والحضارية هي الوجهة معالم االستعمار ال

كخطاب امبريالي استعالئي، والثقافة الجديدة للقوى االستعمارية مستعملة في ذلك وسائل عدة منها الّلغة 
كب الُمتجانس "ذلك المر منطلقة من منطلق من يملك الوسيلة يحتل العقول، فالثّقافة كما عرفها الجابري: 

من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحفظ لجماعة بشرية، 
تشكل أمة أو في ما معناها، بهويتها الحضارية، في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها 

  .(14)الداخلية وقابليتها للتواصل واألخذ والعطاء"

فالثّقافة إذن هي المحرك األساس في تطور وتقدم اأُلمم ولهذا إذا ما تم هدم ثقافة أمة ما فقد نجحت     
عملية االحكام والسيطرة التّامة عليها، ولعل عصرنا اليوم اّتخذ أساليب جديدة تعكس ما يسمى بالقوة 

غب اآلخرون في فعل ما ترغب "القدرة على االحتواء الخفي والجذب اللين، بحيث ير الناعمة من خالل 

                                                           
 .22اآلية  الروم:سورة  _ 13
 أنور الزعبي مستقبل الثقافة العربية في عالم متغير )في( صالح أبو اصبع، عز الدين مناصرة، محمد عبيد اهلل، _ 14

 .176ذ ، ص  س. )تحرير ومراجعة(: م.

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=1798aeb914932ff030f114688324add5&t=8196
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=1798aeb914932ff030f114688324add5&t=8196
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=1798aeb914932ff030f114688324add5&t=8196
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فيه القوة المهيمنة من دون اللجوء إلى استخدام القوة، أو بما يغني عن استخدام سياسة العصا 
ذا ما كانت القوة الصلبة تنبع أساسا من القدرات  والجزرة أصال على ما يقول الباحث األمريكي. وا 

ية النموذج وما يمتلكه من قدرة التأثير العسكرية واالقتصادية، فأن القوة الناعمة تتأتى من جاذب
واإلغراء لدى النخب والجمهور على السواء. فحينما تبدو السياسة األمريكية مقبولة ومشروعة في 
أعين اآلخرين على ما يقول جوزيف ناي، يتعاظم دور القوة الناعمة أكثر، وبموازاة ذلك تتراجع الحاجة 

س من ذلك، كلما تضخم استخدام القوة اإلكراهية وضعفت شرعية إلى استخدام القوة العارية، وعلى العك
وكل ما يدخل ضمن دائرة القوة  مثل هذا االستخدام، يتضاءل معهما النفوذ الثقافي والسياسي والتجاري

. إذن أمام تجليات هذا الخطاب الذي كشف عورات األساليب األيديولوجية الجديدة في (15)"الناعمة
فإنه ال يخفى على ذي النظر الحصيف ما لهذه األدوات من خطورة على منظومة  السيطرة على الشعوب،

القيم الثّقافية التي تحملها الّلغات كخطاب استعماري جديد، فهي تعكس وبشدة أبشع ما وصل إليه اإلنسان 
 من أساليب وتقنيات جديدة في استعمار الشعوب دون أدنى عنف ظاهر.

وجيا الّلغوية في قالبها االستعماري الجديد هو حديث عن قديم عائد في ثوب إّن الحديث عن األيديول      
جديد بوسائل مختلفة ومتنوعة تعكس التقدم التكنولوجي الهائل الذي وصلت له البشرية في عصرنا هذا 
عصر السرعة وتعدد وسائط االتصال لتترجم هذه الحركة مقولة تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة، وهو 

زاد من حدة التأثير الكبير الذي تمارسه الوسائل اإلعالمية المختلفة، فالخطاب األيديولوجي لّلغة يعمل  ما
على صياغة قوانين معينة إلنتاج المعرفة وغرًسا لنوعية خاّصة من الثّقافة، من خالل قوة ناعمة تعكس 

مليها أطراًفا لطالما تحكمت في دواليب األبعاد اإلمبريالية التسلطية للمركزية الغربية وفق أجندة خارجية ت
 إال إنسانية حضارة من ما"نبي:  علي سيرورة الحركة اللغوية  بالعالم، ولعل هذا يعكس قول الباحث

 يمكن قيل حتى لغوًيا، صراًعا جوفه في ويبطن إال بشري صراع من وما لغوية، نهضة وصاحبتها
 .(( 16اللغوية" صراعاتها أساس على البشرية تاريخ صياغة

حقيقة  صيلفاأمام هذه المعطيات االستعمارية الجديدة فإن ذلك يحتم علينا الولوج عميًقا للَبحث في ت      
  خطابات االمبريالية الثقافية وبحث كيفية تعزيز النهوض بواقع الجامعات العربية.

 بين الطالب العربي والطالب األوروبي قصور فكر أم اختالف الظروف:

إّن االختالف بيننا وبين األوروبيين ليس مردُّه اختالف في الطباع أو في االستعداد الفطري فمثال     
الطالب العربي عندما يدرس في جامعات أوروبا ال يقل عن زميله األوروبي فطانة واجتهادا ونجاحا، إال 

                                                           

 .11. 2015، 4عبد السالم: القوة الصلبة والقوة الناعمة، مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث، ط رفيق _15 
 .288ص ، 2001،(ط .د ) الكويت، المعرفة، عالم المعلومات، وعصر العربية الثقافة :نبيل علي_  16
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الجو  هة ثقافته ويالئمأّن هذا الطالب األوروبي ينصرف بعد ذلك للعمل في وسط يساعده على تنمي
االجتماعي فتثمر وتزدهر، أّما الطالب العربي فيعود بثقافته تلك الى أرض غريبة عنها فيحاول غرسها 
ن لم تتم فإّنها ال تجد في التربية االجتماعية ما  ولكن سرعان ما تنكمش ويعتريها الذبول، وحتى وا 

ين الحياة والموت، ولربما تحولت إلى فكرة تدميرية يساعدها على اإلثمار والنمو فتبقى شجرة قزمة تعيش ب
الذي ال يلتزم تنشر التطرف والتكفير وهو ما استغلته الجماعات اإلرهابية فزاد من االنحراف الفكري "

ما انتج بدوره تخلفا فكريا ساعده ذاك . (17)بالقواعد الدينية والتقاليد واألعراف.. والنظم االجتماعية"
"وضعية عامة تصيب  لتخلف الفكري كما يقول المفكر اإلسالمي عبد الكريم بكار هو:فاالمناخ المتطرف، 

، فأي واقع (18)األمة نتيجة القصور المستمر لقرون طويلة في أعمال العقل وطرق بحثه عن الحقيقة"
ورة ينتظر مستقبل أنظمتنا التربوية في ظل هذا الوضع المتأزم؟. وهنا تبرز بأذهاننا حادثة دريفوس وث
فصفة الطالب الفرنسية حينما ثاروا على النظام التربوي والنسق الثقافي عامة فالمثقف هو منارة علمية 

"ال تطلق على علماء يعملون في حقل انشطار الذرة لتطوير أسلحة الحرب المثقف كما يقول سارتر 
ء العلماء أنفسهم الذعر الذرية وتحسينها: فهم محض علماء، ال أكثر وال أقل، ولكن إذا ما انتاب هؤال

لما تنطوي عليه األسلحة التي تصنع بفضل الجهود هم وأبحاثهم من طاقة تدميرية، فاجتمعوا ووقعوا 
بيانا لتحذير الرأي العام من استخدام القنبلة الذرية، غدوا من فورهم مثقفين، وذلك بالفعل، ألّنهم 

 .(19)تجاوزوا صالحياتهم "

ر معيا لعّل ما يمكن أن نقوله هنا هو أّن سارتر باعتباره أحد أقطاب الفكر الغربي بمثاله هذا جعل   
ي و الذهوصف المثقف بهذه  الصفة هو الوعي والدفاع عن القيم اإلنسانية، ولعّل هذا النوع من المثقفين 

ما وعي لف قادرا على فهم واقعه ب، فالفكر اآلمن يجعل من المثقلتغيير واقع جاعاتنا يحتاجه حاضر أمتنا
 يجري حوله وهو الذي يمده بالقوة والقدرة على التغيير فضال عن االعتزاز بالهوية.

"ناقد اجتماعي يسعى إلى نقد الممارسات انطالقا من مرجعية نظرية فالمثقف كما يقول ديكارت    
لكبير الذي يجعله قادرا ومتمكنا من . فالمثقف الحق يتميز بالحس النقدي، والوعي ا(20)موحدة و محددة"

يجاد السبل الكفيلة التي تسهم في تعديلها أو تغييرها وتكون عملية التغيير  تفّحص سلوكيات مجتمعه، وا 
  من منطلق مرجعية واضحة ومحددة.

                                                           
_ علي بن فايز الجحني: رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب،  17

 .264، ص1420، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 27عدد 
، 1ه، ط 7142_ عبد الكريم بكار: التأزم الفكري في واقعنا اإلسالمي المعاصر، مركز الراية للتنمية الفكرية، دمشق  18
 . 23ص
 .13. ص 1973، 1جون بول سارتر : دفاع عن المثقفين ، ترجمة جورج طرابيشي ، منشورات دار اآلداب ، ط_  19
 .16، ص  4510عز الدين جالوجي : صحيفة الخبر ، العدد _  20
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فإن وهو ما يحتم علينا تفعيل دور المثقف في النهوض بأنظمتنا التربوية العربية وتجنب التنظير      
"االستغراق في التعليم المستند بصفة كلية أو شبه كلية إلى التنظير هو مدعاة لالنحراف الفكري، حيث 
تشير ملحوظات التربويين حول سلوكيات الطالب _جنبا إلى جنب_ مع ملحوظات اآلباء واألمهات إلى 

لذي يتعرض له حدوث اختالالت فكرية عديدة على الجيل الجديد يمكن أن تعزى إلى كثرة التنظير ا
. (21)الطالب في مدارس التعليم العام الذي ال يصاحبه أو يقترن به ما يحققه علميا في عالم الواقع"

أولى مالك بن نبي  الفكري فقد وهنا تبرز نظرية مالك بن نبي عن االقالع الحضاري والتغيير الثقافي
ية في نهضة األنظمة التربوية لألمم، الثّقافة أهمية كبرى في عملية اإلقالع الحضاري لما لها من أهم

حيث يرى أن اإليمان بصدق الفكرة وصحتها واإليمان أو باألحرى االقتناع بها يؤهالن الطالب واإلنسان 
 عامة لكي يغير ذاته ومجتمعه بل وأمته ويصنع مجدها ولعل ذلك يكون ب: 

 تطوير المناهج بما يواكب عصر االنفتاح والتطور التقني الحديث. -

 تعديل اتجاهات الطالب والمجتمع نحو التخصصات التقنية. -

 العناية بإعداد وتطوير وتدريب المعلمين، والنظر في تطوير النظام التعليمي. -

 دراسة أسباب انخفاض مستوى مخرجات التعليم العام، والتركيز على متطلبات سوق العمل، والواقع -
 السلوكي. 

سمية تعد محاضن تربوية، قد أسست لخدمة المجتمع، وتلبية حاجات أفراده إن المؤسسات التربوية الر     
التربوية والتعليمية واالجتماعية والترفيهية، لتشغل الفراغ الذي قد ينتج من غياب مثل هذه األدوار المهمة 

"فالمدرسة التي هي المؤسسة التربوية األولى تعرض على الطالب سلوكا معينا يناسب  للمدرسة،
تها ودورها في المجتمع، وهو يذهب إليها من منطلق احترامه لها وتقديره للدور الذي تؤديه في وظيف

بناء شخصيته العلمية واألدبية، وال يتفق سلوك الطلبة مع الدور الذي يفترض أن تقوم به المدرسة، 
ألفاظا  فالطالب يتعامل مع رفاقه بأسلوب يتنافى مع ما هو مطلوب من سلوك مدرسي، فهو يستخدم

"المدرسة بوضعها الراهن أعطت معلومات وربما يرجع السبب إلى أن  ،(22)نابية ويعتدي على زمالئه"
ومعارف ربما كانت عصرية حديثة ولكنها لم تفلح في صقل السلوك وتهذيب الخلق عند من 

                                                           
. 5200_ محمد شحات الخطيب: االنحراف الفكري وعالقته باألمن الوطني و الدولي، مكتبة فهد الوطنية، الرياض،  21
 .129ص
وقائع المؤتمر األول للتعليم الفلسطيني التعليم الفلسطيني خليل عودة: السلوك اليومي لطلبة المدارس في قطاع غزة، _  22

 . 410. ص3/10/1991-2المنعقد بجامعة بيت لحم في الفترة  إلى أين؟
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شبيب يحترز األستاذ نبيل فأنتج ذلك فكرا  بعيدا عن روح اإلسالم السمحة وهو ما جعل . (23)تعلمهم"
يميل الخطاب الوسطي إلى التركيز _حسب احتياجات معركة جانبية دخيلة_ على جوانب من بقوله: "

اإلسالم دون أخرى، أو إلى إبراز بعض ميزاته على حساب بعضها اآلخر، تماشيا مع ما يقال عن 
يات وغضبة عامة ضرورات الرد على أفعال اآلخر في الغرب، وما يطرحه وينطوي على افتراءات أو مغر 

المسلمين ازاءها، او تماشيا مع ما يقال عن ضرورات الواقع القائم في البالد اإلسالمية نفسها، 
واحتياج الممارسات السياسية إلى نفي اتهامات التطرف واإلرهاب وما شابه ذلك عبر أطروحات السالم 

االنعتاق من  بحث عن سبل تحقيقوهو ما يجعلنا ن. (24)والتسامح وحدها، رغم التعرض لعداءات اآلخر"
هذا الخمول الذي يميز عقل طالبنا ولعل هذا نلمسه من خالل تفعيل آليات اعتزاز الطالب العربية باللغة 
العربية حتى نعيد للغة العربية هيبتها وقوتها المعرفية من خالل تمثل الطالب لها في حديثه بها واستثمار 

 الطالب في غرس الهوية اإلسالمية والتصدي لإلمبريالية الثقافية. عند بداعيةالملكات اال

 قوة المعرفة: لخطاباألندلس النموذج الحضاري 

األندلسي الذي يعد أزهى  العهد في خاّصة المسلمين حضارة أوج في نلمسه ما هذا ولعل ترجمات    
 والمسيحي اليهودي بجن المسلم يعيش كان حينما عصور حضارة المسلمين على جميع األصعدة،

 تحتويهم أن يمنع لم الصارخ الديني التناقض هذا كل الملحد جنب والبوذي الكاثوليكي مع البروتستانتي
 العربية اللغة باعتبار يعتز الكل كان فقد ووجودهم وهويتهم  كيانهم عن وتعبر حضارتهم تمثل واحدة لغة
 أكدت ما هذا ولعل والتواصل البعيد عن الخطابات األيديولوجية، للمعرفة الوسطية لغة الكونية للثّقافة لغة
 الحضارات نجاح وسر الشعوب حياة في جوهرية خاّصية نفسية الّلغة تعتبر التي النفسية الدراسات عليه

وقيامها وذاك راجع النتشار سبل الفكر الوسطي بتفعيلهم ألهمية اللغة من الناحية النفسية لدى الطلبة 
 بين التواصل جعل ما وهو آنذاك، اإلسالمية الحضارة عليه عملت ما وهذا النسيج التربوي،وداخل 
 قيل حتى قرون ثمانية من ألزيد دامت عالمية كونية حضارة شّكل عابرا للثقافات تواصالً  المختلفة الثّقافات

 هونكة زيغريد األلمانية والفيلسوفة الكاتبة بعد فيما لتكتب األرض، إلى السماء من ساقطة جنة األندلس أن
 العرب قدمه الذي الحضاري والعطاء بالمنجزات احتفاءً  الغرب على تسطع العرب شمس الشهير كتابها

ســيـنا  ابن كتاب ُطبع كـف تذكر فها هي زيغريد مشاربهم وتعدد مذاهبهم اختالف على جمعاء لإلنسانية
 القرن من األول النصف حتى األخرى تتلو الطبعة "وظلت:  حيث قالت نسخة العشرين من "القانون" أزيد

 وأما العالم، تاريخ في المعرفة طالب درسه طبي كتاب أكثر سينا ابن مؤلف يكون وبهذا .عشر السابع
                                                           

، 9019، دار القلم، الكويت. 4، طتدريس التربية اإلسالمية أسسه وتطبيقاته التربويةمحمد صالح الدين مجاور: _ 23
 .329ص
/  6_5طية، صنعاء، _ نبيل شبيب: "الوسطية اإلسالمية .. المفهوم، التحديات، األدوار"، مؤتمر المنتدى العالمي للوس 24

 .م2010 /5 /20_19ه _ 1431
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وكان ذلك طبعا باللغة العربية التي تعد لغة المعرفة ( 25")عدد يحصيها ال عليه والتعليقات شروحه
 والثقافة. 

 برائحة والطافح بالكراهية المبطن األيديولوجي الخطاب عن آنذاك اإلسالمية الحضارة ابتعاد إن     
 الدول جعل الّلغة وأهميتها العالمية في التواصل بين الشعوب خالل والناشرة للحوار من العنصرية
 الطالب فكان العربية، الّلغة وتعلم المعرفة لتلقي وفوًدا الطلبة ترسل في تلك الفترة قاطبة األوروبية
 بالّلغة بحديثهم مفتخرين  وغيرها لتعلم اللغة العربية....وبلنسيا وطليطلة قرطبة مكتبات حول يطوفون
الحضاري  والّتعايش الثّقافي الّتعدد بقيم المتشبع الكوني الطالب ذلك ليبرز بها للمصنفات وكتابتهم العربية
 المتميز فالطالب اليوم، حالينا عليه مثلما العربية بالّلغة الحديث من يستحي تجعله نفسية عقد أي دون
نيقول فندريس: " كما  الكالمية بالكفاءة نسميها فإننا أكثر، أو لغتين في عالية اللغوية كفاءته كانت وا 
 عاطفية بدالالت بل فقط، بالمعاني مشحونة ليست اللغة ألن متوازنة، تكون ال قد واإلنتاج األداء في

 . (26)"وثقافية

 ن منظومتها التعليمية ويعليأفيرفع من ش عليه تحافظ التي األمم الحقيقي يبني العلم هو هكذا إذن     
العالمية بمنظومتها التعليمية  األندلس حضارة بأن القول نستطيع ما ذكرناه  قيمتها، فمن خالل من

 خصوصياتها وتحمي الثقافات لمختلف الثّقافي التعدد تحفظ أن العجيبة التوليفة بتلك استطاعت الرصينة
 مختلف على منفتحة اإلسالم حضارة الفكر الوسطي حضارة هي جامعة بحضارة كلها لتحتويها الحضارية

 الكريمة اآلية مثلته عليميةبمنظومتها الت األندلس حضارة شعار بأن نقول يجعلنا ما وهو والثّقافات، الّلغات
ُكْم َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ َيا  ﴿  بامتياز التّالية

مكنها من نشر ا يجعلنا نتساءل عن ذاك السر في وهو م. (27)"﴾ ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 
 ولعل ذلك ما تجسد في المدرسة الرشدية.خطابات قوة المعرفة، 

 المدرسة الرشدية وخطاب قوة المعرفة اإلسالمية العالمية:

فقد كان  في العالم، تعتبر المدرسة الرشدية أحد أكبر المدارس المعرفية ومراكز االشعاع العلمي    
المدرسة الرشدية خاصة إسهاما عميقا وبالغ األثر في نهضة وانبعاث الحضارة الغربية من عامة و  لألندلس

"وفي مراكز العلم األوروبية، لم يكن هناك عالم واحد من جديد، وقد أشارت زيغريد هونكه لذلك قائلة: 
وينهل منها كما  بين العلماء إال ومد يديه إلى الكنوز العربية هذه يغرف منها ما شاء اهلل له أن يغرف،

                                                           
زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، تر: فاروق بيضون وكمال الدسوقي، دار الجيل، دار اآلفاق  _ 25

 . 315.ص 1993، 8الجديدة، بيروت، ط
  . 296ص . 1950العربي،)د. ط(،  البيان لجنة مصرية، االنجلو مكتبة ، اللغة :فندريس_ 26
 .13_ سورة الحجرات: اآلية  27
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ينهل كما ينهل الظمآن من الماء العذب، رغبة منه في سد الثغرات التي لديه وفي االرتقاء إلى مستوى 
 . (28)عصره العلمي..."

يقول الباحث عاطف عالقي وهو يشيد بالدور الكبير البن رشد في النهوض بالمعرفة والفلسفة في     
الق نسقا فلسفيا محكما، يعد تعبيرا عن ثورة العقل وانتصاره، وبذل " لقد قدم لنا هذا المفكر العم العالم

ذا كانت بعض آرائه قد  في التوصل إلى اآلراء التي يتكون منها نسقه الفلسفي جهدا، وجهدا كبيرا. وا 
القت الكثير من أوجه المعارضة سواء في أوروبا أو في بلداننا العربية فإنها قد القت اإلعجاب أيضا. 

ذه المعارضة في حد ذاتها تعد دليال _ودليال قويا_ على أن آرائه كانت ومازالت آراء حية تعبر بل إن ه
عن فكر مفتوح، ال فكر مغلق. وكان ابن رشد بهذا كله جديرا بأن يدخل تاريخ الفكر الفلسفي العالمي 

 . (29)من أوسع وأرحب أبوابه"

لمي جعل زيغريد هونكه تدعو إلى ضرورة االعتراف بفضل إّن هذه القوة المعرفية التي مثلها تراثنا العا    
"الوقت قد حان للتحدث عن شعب قد أثر بقوة لتصرح قائلة:  تراثنا اإلسالمي في قيام الحضارة الغربية

على مجرى األحداث العالمية، ويدين له الغرب، كما تدين له االنسانية كافة بالشيء الكثير. وعلى 
فح مئة كتاب تاريخي، ال يجد اسما لذلك الشعب في ثمانية وتسعين الرغم من ذلك فإن من يتص

ولذلك كان الغرب مشدوها أمام العظمة الثقافية والمعرفية التي رآها مرأى العين اثر استفاقته  .(30)منها"
من ذلك الركود الحضاري، فقوة المعرفة اإلسالمية للمدرسة الرشدية مرعبة في كسب القلوب وسرعة 

التأثير الكبير الذي ميزها آنذاك في التأثير على قلوب الشباب داخل الجامعات ومختلف االنتشار و 
 صنوف المجتمعات الغربية.

لقد أسست الدولة اإلسالمية حضارة عالمية ذات تأثير عميق  ممتد في التاريخ البشري تتميز بالتنوع      
الثقافي والحضاري بعيدة عن الخطاب األيديولوجي المبطن بخطابات الغلو والتطرف أسهمت بذلك التنوع 

وعبتها وصقلتها، وأدخلت عليها "تراث الحضارات القديمة، بعد أن است في قيام الحضارة الغربية فقد نقلت
فذاك كان واقع الحضارة األندلسية العريقة بجميع فالسفتها وشراحها ، (31)أوجه التغيير والتبديل المطلوبة"

، كما أن الدور الكبير الذي لعبه ابن رشد ال الذين كانوا منارات علمية وكتابها وعلمائها بفقهائها وقضاتها
المغرضة  االمبريالية الثقافيةة المعرفة القائمة على التعددية الثقافية ال على يستهان به في تجسيد فلسفة قو 

                                                           
 .305.صمصدر سابق زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب،_  28
_  عاطف العالقي: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية _أربعون عاما مع فكره التنويري_ دار الرشاد للطباعة و  29

 .23، ص 2005، 2النشر، ط
 .11ص .مصدر سابق على الغرب،زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع _  30
 .39_38_ ساسي سالم الحاج: الظاهرة االستشراقية،  ص  31
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نهاية القرن السادس عشر لم تعد الرشدية تمثل مذهبا فحسب, بل أصبحت تمثل الثقة الممنوحة "ففي 
للشرح الكبير الذي كان ابن رشد أول من ابتكره لتأويل أرسطو, وحدث في هذا القرن تحول عظيم 

ابن رشد, إذ أصبح لقب رشدي يطلق على أكثر الناس تمسكا بالدين, وأصبحت الكنيسة تؤيد و  لصالح
بقوة دراسة أرسطو وتعترف بأن ابن رشد هو شارحه األعظم, وأصبح الرشدي هو من انكب على دراسة 
الشرح الكبير أي أن كلمة أصبحت مرادفة لكلمة فلسفة عمومًا, وكأن الرشدية والفلسفة شيء 

 .(32)د"واح

"إن ابن رشد الذي كانت حياته الفكرية تجسيدا للصراع وهو ما جعل المفكر محمد عمارة يقول فيه:    
. لعل (33)الفكري بين تيارات الفالسفة وفرق المتكلمين، هو الذي يضع ضوابط العدالة لهذا الصراع"

التفاعل والتمازج الحضاري المعرفي هو الذي جعلهم يشكلوا على اختالف مللهم ونحلهم ذلك الزخم 
"أما آن لنا أخيرًا الحضاري العميق التمازج بين مختلف الثقافات وجعل بدوره زيغريد هونكه تتساءل قائلة: "

وهو سؤال جد عميق فأما . (34)" ...! أن نسعى باحثين وراء ما قد يجمعنا، متخطين ما سبق أن فرقنا؟
آن لنا حقا من ايجاد صيغة جديدة للتآلف الحضاري والتحالف المعرفي بين مختلف الثقافات إلعادة ذلك 
النموذج الحضاري االندلسي في التعبير عن فكرة قوة المعرفة والتخلص من كل تبعات المركزية الغربية 

؟، وما الدور الذي يتوجب علينا اإلسراع في القيام به لةللمعرفة اإلسالمية بصوالكراهية لكل ما يمت 
 لمصاف العالمية؟. الجامعة العربيةإلعادة 
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 خاتمة:

شكاليات عويصة تساؤالت من هذه دراستنا في آنًفا طرحناه ما خالل من      يجادإل منا وسعًيا عميقة، وا 
داخل  يةهويتنا الثقاف تتخبط الذي التاريخي االنسداد هذا من الخروج جزئًيا ولو تكفل التي الحلول بعض

 الميةاإلس الثقافة ببنية تفتك التي المركزية الغربية في وجه الوقوف وبغية الحرم الجامعي بشكل خاص،
 بعض هذه مقاربتنا خاتمة في نطرح والغرب، اإلسالمي العالم بين الحاصل الصراع اطار في وهويتها
 تلك ةشرنق من اإلسالمية عامة والثقافة اللغة العربية انعتاق في تسهم أن نرجو التي والحلول األفكار

 .التي تغزو جامعاتنا االستعمارية النظريات

_ النسق الحضاري لبنية العقل الغربي قائم على برديغمات عنصرية تعمل على إقصاء اآلخر نابذة 1
ة وشتى النسانياثاناتوسيا مخربا للعالم ناسفا للقيم فقد أنتجت فلسفة ما بعد الحداثة انسانا  الثقافيللتنوع 

ائط، أنواع التعايش السلمي القائم على مبدأ قبول التعدد الثقافي والحضاري، ضاربا بكل ذلك عرض الح
.، بية..ومرسيا بدل ذلك قيما عنصرية جديدة من مثل: االسالموفوبيا، التشظي، الهدم، االمبراطورية الغر 

ت المفاهيم المختلفة في أذهان الطالب بالجامعات من خالل اللعب على المصطلحا ساعية إلى نشر هذه
 والمفاهيم لتختزل معادلة ديالكتيك الشرق والغرب.

الخ. _انتشار دواعي حوار األديان وحوار الثقافات والدعوة إلى المعرف الكونية وتالقح الحضارات...2
قافي لى إحكام السيطرة على العالم ونشرا للنموذج الثكلها تقريبا مجرد أغراض سياسية بحتة، ساعية إ

ئيل والحضاري األمريكي بدعوى أنها هي األجدر بقيادة العالم كما قال المنظر والمفكر الصهيوني صمو 
 الجدرالكوني ومركز القوة بالعالم وبالتالي فهي ا الثقافي هنغتون على اعتبار أنها النموذج الحضاري

 عالم على كافة األصعدة.   بقيادة زمام وأمور ال

ة العربي بالجامعاتفتح المجال لفئة النخبة الواعية حقا ال المزيفين باعتبارهم فئة تنويرية البد من _ 3
جل أجامعاتنا ومعاهدنا العربية، من ل الثقافيتستجدي سبل النهوض والخروج من هذا السكون التاريخي 

كرون العرب على تجسيدها على أرض الواقع، ولكن هذه بعث النهضة المنشودة التي لطالما عمل المف
ة رة قو المرة يجب أن تكون ذاتية بعيًدا عن إكراهات المركزية الغربية الساعية للتحكم في دواليب سيرو 

رية المعرفة بالعالم، فالنهضة التي نريدها هي نهضة نابعة من الفعل الذاتي ال من ردات الفعل القص
 التابعة للمستعمر. 

الهوية  واللغة وجهان لعملة واحدة فإذا ما تم تشويه معالم اللغة العربية فذلك الحق ال محالة بالهوية  _4
ا العربية التي تشهد تغريًبا رهيًبا للغة العربية خاّصة بجامعاتناإلسالمية وهو حال ما هو حاصل والثقافة 

ومخرجاتها الثقافية والعلمية، فأصبح على مستوى فئة الشباب الذين صاروا مولعين باللغة االنجليزية 
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العربي يتحدث باللغة اإلنجليزية ظنا منه بأنها هي لغة الثقافة والعرفة والتحّضر في حين من ال  الطالب
 يتحدث بها ينعت بالتخلف والرجعية. 

كري الف جعلفعاليتها المعرفية الحضارية تابع لذلك االنسداد التاريخي والترا جامعاتنا العربية_ فقدان 5
عربية مة الالرهيب النابع من العديد من التراجعات المنبثقة عن سلسلة من النكسات الحضارية المتوالية لأل

ليها عبنيت  ال تبرز إال إذا تجسدت مرجعياتها الثقافية التي الجامعة العربية اإلسالميةاإلسالمية، فهوية 
ألمة طاق اخاصة الطبقة المثقفة بالجامعات لتتعدى ن متغلغلة في البنية االجتماعية والنسيج الفكري لألمة

ية إلنسانكونية تحاكي مخرجات العلم ومختلف العلوم التقنية وا جامعاتالعربية إلى العالمية متحولة إلى 
 المبنية على خطاب قوة المعرفة.

 لهويتناة _ إن االستعمار الجديد يعمل على توظيف كافة الوسائل لزعزعة وتخريب المعالم الجمالي6
من خالل العديد من األساليب لعل على رأسها وسيلة القوة الناعمة المصطلح الذي صاغه  الثقافية

على  خاصة عن طريق اإلعالم الذي يعمل االمبريالية الثقافيةالبروفيسور جوزاف ناي أي وسائل وأدوات 
بة يم الغريعلى تلك القفيشبون فيهم، بزرع القيم الثقافية للغة االنجليزية  الطالبتخريب العقول خاصة لدى 

 لتخترق العولمة فيهم الهوية اإلسالمية وتعمل على نسفها والعبث بمقوماتها الحضارية.  

لقديم عربي الن يتأت إال من خالل العودة لمنابع تراثنا ال للجامعات العربية_ لم شعث االنفراط الهوياتي 7
لنفيسة لبعث من خاللها اعتزازنا _خاصة فئة الشباب_ ، وتفعيل كل تلك الذخائر امن جميع جوانبه

بهويتنا عامة وكياننا الحضاري دون التغافل عن مد جسور التواصل المعرفي مع اآلخر أي باقي 
من  في اطار تبادل العطاء الحضاري ، وهكذا يمكننا الجعل الجامعات الفاعلةالحضارات ممثلة بمختلف 

 لمختلف الثقافات في اطار التواصل الفكري العالمي.  محاضناو شعاًرا لمختلف العلوم  جامعاتنا
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  -دور الجامعة العربية المفتوحة في إنماء الواقع االقتصادي واالجتماعي لخريجيها

  خريجو الجامعة في األردن نموذجا  

 عبير ديرانيةد                                                        أ د حارث عبود 

 الجامعة العربية المفتوحة / األردن                            الجامعة العربية المفتوحة / األردن        

 ملخص الدراسة

سعت هذه الدراسة إلى متابعة خريجي مرحلة البكالوريوس في الجامعة العربية المفتوحة في األردن  
متخرجا من الجنسين، وذلك لمعرفة دور الجامعة في تنمية  1565والبالغ عددهم  2014-2012للسنوات 

متخرجا من  251قدراتهم وتطوير واقعهم االقتصادي واالجتماعي ميدانيا. وقد تكونت عينة الدراسة من 
المجالين  فقرة تصف كل منها أحد جوانب النمو الذي حققه كل متخرج في 43اإلناث والذكور، أجابوا على 

وين اإللكترونية على العنابثالث طرق؛ استبانة أرسلت  وذلك من خاللاالجتماعي،  واالقتصادي 
في اجتماع تأسيس نادي بصورة مباشرة ، و LMSعلى موقع إدارة التعلم الخاص بالجامعة و للمتخرجين، 

. استخدم الباحثان المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب لمعرفة 2017خريجي الجامعة الذي عقد عام 
كما  .الجامعة نتيجة دراستهم ونمو قدراتهم فيالعوائد االقتصادية واالجتماعية التي حصل عليها المتخرجون 

( إليجاد  One Way ANOVAإليجاد الفروق في هذه العوائد تبعا للجنس، و )  (T-Test)اختباراستخدما 
الفروق في العوائد بين التخصصات األربعة التي شملتها الدراسة. وقد أظهرت النتائج تطورا واضحا في 

مما  ،العوائد االقتصادية واالجتماعية التي حصل عليها المتخرجون نتيجة نمو قدراتهم من خالل دراستهم
وقا ذات داللة في هذا المجال بسبب انعكس على واقع أسرهم أيضا، في حين لم تؤشر نتائج الدراسة فر 

 اختالف الجنس أو التخصص. 

القتصادية واالجتماعية، اإلنماء التربوي، التعليم اإللكتروني، التعليم المفتوح، العوائد ا الكلمات المفتاحية:
 سوق العمل.

 مقدمة الدراسة:

إذا ف، الطاقات البشرية وتوظيفها في تنمية المجتمعات وتطويرها استثمارالتعليم أحد أهم ميادين  يعد  
هذه الطاقات على أسس من التخطيط الدقيق في الحقل التربوي، فإن من الممكن توقع مستوى  إعدادأحسن 

من و  أعلى من التوظيف لهذه الطاقات، ومستوى أعلى من النمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع عموما.
 ،دراستهم في ميدان التطبيق العمليفي طلبتها  حققهنتائج ما عات تسعى دائما إلى التحري عن فإن الجام هنا



3 
 

سواء أكان ذلك على مستوى األفراد الخريجين أم على مستوى أسرهم أم مجتمعاتهم. ويمكن أن يجري ذلك 
التي تركتها الدراسة  من خالل متابعة الخريجين بعد التخرج بفترات متتابعة، واستطالع اآلثار واالنعكاسات

. وهناك العديد من الجمعيات والمنتديات التقليدية واإللكترونية التي تأخذ على عاتقها مد يهمفي الجامعة عل
مخرجاتها في ميادين الحياة المختلفة، وذلك لإلفادة منها في توظيف الجامعات بمؤشرات حول ما آل إليه 

تنمية بما يؤمن  ،مان االرتقاء المستمر بمخرجات الجامعةوض ،عملية التطوير المستدامة لخططها وبرامجها
المتخرجين ومد المؤسسات االجتماعية بمخرجات متجددة الكفايات، تحقق متطلبات سوق العمل في  قدرات

أعدت الستطالع العوائد االقتصادية واالجتماعية لمن أخذت بهذا النهج فقد هذه الدراسة  المختلفة. المجاالت
،  2012في الجامعة العربية المفتوحة/ األردن في األعوام راسة في أحد برامج البكالوريوس األربعة الدأكمل 
 من وجهة نظرهم.   2014،  2013

 خلفية الدراسة: 

لقد بات معروفا أن مهمة الجامعات ال تقتصر على تقديم الفرص التعليمية لطلبتها واإلسهام في تطوير 
كذلك تتحمل  بل إنها، فحسب على حياتهم وعالقاتهم في المحيط االجتماعيسلوكهم بما ينعكس إيجابيا 

التي تتوفر عليها التخصصات والعملية المجتمع من خالل مده بالخبرات العلمية  تنميةمسؤولية اإلسهام في 
 المتنوعة لهذه الجامعات. وتتنافس الجامعات في تطوير قدراتها للقيام بهذه المهمة من خالل االهتمام

، ومن خالل العلمية واالجتماعية واالقتصادية وغيرهابالبحوث العلمية التي تقدم حلوال لكثير من المشكالت 
جديدة  ما تحمله من طاقات عبر ،قطاعات المجتمع المختلفة تنميةتوفير الكوادر البشرية القادرة على 

صار معيارا مهما للحكم على هذه المهام بل إن مدى قدرة الجامعة على النهوض ب. مبتكرةومعارف ومهارات 
 . ومن هنا يأخذ االستثمار في التعليم معناه الحقيقيواالجتماعيةواالقتصادية مدى جودتها وريادتها العلمية 

 .2008 )رحومة، ؛ 2002مدني، )

العثور على فرص عمل مناسبة، أو لتطوير موقعهم في  بغيةومع تزايد أعداد الباحثين عن فرص التعلم 
العمل الذي يمارسونه في السوق، نجد أن الجامعات قد دخلت في تنافس شديد لتقديم أفضل ما يمكن من 

، واعتماد آخر لتدريسووسائل حديثة لاستراتيجيات وابتكار  ،مناهجها الدراسيةظروف التعلم من خالل تطوير 
العلمية، وبخاصة في ميدان االتصال والمعلومات، لتطوير خبرات خريجيها بما يجعلها  مبتكرات التكنولوجيا

 ,Iiyoshi & Kumar)مخرجات الجامعات األخرى في سوق العمل تحقيق مخرجات تنافسقادرة على 
2008;  Maxwell, 2009).  
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ستثمار في حقل التعليم يتطلب ال( أن ا2002يونسكو)للتربية والعلوم والثقافة، وترى منظمة األمم المتحدة 
يقف في مقدمتها توفير فرص التعليم للجميع، والتخطيط عالي المستوى للمناهج  التي الشروطجملة من 

وعلى هذا األساس فإن الدراسية الموضوعة على أساس حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية والتطوير فيه. 
الحديثة وما تستوجبه من استراتيجيات وطرائق، فضال عن  المستحدثات التربوية المتمثلة في أنماط التعليم

توفير فرص التواصل المستدام مع المتعلمين، تعد في النهاية من متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .( كذلك في دراسته حول رقمنة العقل العربي2017، وهو ما يؤكده البياتي )في أي مجتمع

حلوال عديدة ومتجددة للمشكالت التعليمية التي يواجهها  تصال والمعلومات،ا تكنولوجيا االلقد قدمت لن 
ير فالتعليم االلكتروني المستند إلى استراتيجيات غ بالتغير السريع والدائم والشامل؛ الذي يتسمو عالمنا اليوم 

تحقيق األهداف لبنفسه يعتمد على تنمية قدرات المتعلم في اكتساب التعلم  تقليدية لتحقيق التعلم الفاعل
يتطلب تنويع مصادر  الذي(، Self-Learningالتعليمية المنشودة، وهو ما بات يعرف بالتعلم الذاتي )

نتاجها واستخدامها، و  في تقصيالمصادر المختلفة المعرفة، واستخدام  منها استخدام االنترنت المعارف وا 
، ذلك أن هذا النوع من اف العملية التعليميةتوظيف تكنولوجيا االتصال المتزامن وغير المتزامن بين أطر و 

 .(Abood& Al-Ani, 2016) عليه في أسواق العمل المحلية والعالمية على السواء لالمعو  التعليم بات 

، والسعي إلى تحقيق المشاركة وسائل التواصلالصحيح لستثمار الا أنفي هذا الصدد يرى الباحثون و 
ساعد ت، و في تطوير خبرات الطلبة جميعا صبتالمستهدفة، التطبيقات المهارات و وتنويع  الفاعلة في التعلم،

وحل المشكالت التي  تنمية االتجاهات البحثية والتفكير االبتكاري لمواجهة المواقف الحياتية المختلفةفي 
ودراسة  تحليل الواقع وفي ،تواجههم اعتمادا على قدراتهم الذاتية في البحث والتقصي واإلنتاج المعرفي

 ( .;Vrioni, 2011 Tracy, 2003)واستثمار موارده المتاحة  معطيات الميدان
ذا نظرنا فيما حولنا من واقع متحرك وسريع التطور لوجدنا أنماط التعليم الحديثة التي استندت إلى  وا 

فرصا تعليمية تتناسب مع  تقد وفر  ،كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم المدمج ،االلكترونيالتعليم 
والخبرات والمهارات المطلوبة  سوق العمل من جهة، ومتطلبات تهمبيئاحاجات المتعلمين وظروفهم وأعمارهم و 

بما تتيحه ، قدرا عاليا من الفائدة والمتعة في التعلمفيه من جهة أخرى. لقد أوجدت هذه األنماط من التعليم، 
 والوسائل، وبما توفره من كم هائل من المعارف المتاحة بصورة دائمة، من تنوع في االستراتيجيات والطرائق

 (.2015)الجريسي والرحيلي والعمري  وهو ما يفسر االنتشار الواسع والسريع لألنماط التعليمية الحديثة

إلى أن تطبيقات تكنولوجيا االتصال والمعلومات في حقل التعليم قد تعدت مجرد عدد من الباحثين  ويشير
مهمة من وسائل التواصل المعرفي والثقافي والعلمي على مستوى إذ إنها أصبحت وسيلة  ؛الجة المعلوماتمع
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ساعد في التشارك التواصل الحضاري بين المجتمعات و عزز ما م، المحلي والدولي على حد سواءالمجتمع 
 &Rutten)حياتية االجتماعي في البحث عن الحلول المناسبة لما تواجهه هذه المجتمعات من مشكالت

Vandermeersche, 2013 Allen,2016;). 

لتحقيق كبيرة  ( فرصا( Learning Management Systems LMSأنظمة إدارة التعلم وتقدم 
بما تحمله من محتوى وتطبيقات، وبما تتميز به من شفافية في عرض مجريات  األهداف المشتركة للطرفين

الطلبة عن فبينما يبحث  ، وأمام مؤسسات المجتمع األخرى؛الراغبين في التعلمومحتواه أمام النشاط التربوي 
الشركات وأرباب العمل  نجد أناكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات، ما تتناسب مع عمل فرص 

عن خبرات جديدة ومتطورة تستجيب لمتطلبات السوق ومتغيراته  تبحثوالمؤسسات الفاعلة في سوق العمل 
 . ( ( Yadav, 2010;  Wang & Burton, 2013 الدائمة

تسعى الجامعات المختلفة إلى تزويد طلبتها بأنواع من المعارف والخبرات  ومن هذا المنطلق
والحرص على تطوير مناهجها  ة،والمهارات التي تمكن خريجيها من اإلسهام في تنمية المجتمعات المحلي

بصورة مستمرة بما يتالءم ومتطلبات سوق العمل التي تتسم بالتجدد والتغير الدائمين. وقد وضعت الجامعة 
العربية المفتوحة هذا الهدف في مقدمة ما تسعى إلى تحقيقه في فروعها كافة، ومن ضمنها فرع األردن، بما 

من خالل إكساب خريجيها المعارف واالتجاهات والمهارات  يضمن التنمية المستدامة للمجتمع المحلي
 (.2017) الجامعة العربية المفتوحة،  والخبرات التي تتطلبها حياتهم العملية وسوق العمل

إلى اعتماد نظام تعليمي  2002وفي هذا السياق سعت الجامعة العربية المفتوحة منذ تأسيسها عام 
ي يقدم التعليم لجميع الراغبين في التعلم، بغض النظر عن عمرهم أو حديث يستند إلى التعليم المدمج الذ

جنسهم أو وظيفتهم أو جنسيتهم أو مستواهم الدراسي، والذي يدمج بين اللقاء المباشر وغير المباشر بين 
 تقدمذلك التاريخ والجامعة العربية المفتوحة  ذالمدرس والطالب وتنمية التعلم الذاتي مفتوح المصادر. ومن

 ،مهمة للتعلم لكثير من الطلبة الذين لم تمكنهم ظروفهم من مواصلة الدراسة، وانخرطوا في العمل افرص
األسرية واالجتماعية، أو الذين يعيشون في أماكن بعيدة ويصعب عليهم التواصل  بأداء مهامهموانشغلوا 

هؤالء الطلبة يرغبون بمواصلة الدراسة اليومي مع الجامعة بالطريقة التي يتطلبها التعليم التقليدي. وكثير من 
لتطوير معارفهم وخبراتهم ولتحسين فرصهم في سوق العمل. لذلك فقد تنوعت تخصصات الجامعة وتعددت 

. كما وفلسطين في السعودية والكويت واألردن ومصر ولبنان وعمان والبحرين ن العربي؛فروعها في الوط
إحداث نقلة نوعية في طبيعة التعلم الذي يمارسه الطالب من اعتمدت الجامعة خبرات عالية الكفاءة  في 
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التقنية التفاعلية المتقدمة المستخدمة في كذلك و ، حيث المرونة والغنى المعرفي والطرائق واألساليب المبتكرة
 .(Al-Mousa, Kamel, Lakhoua & Al-Tarawneh, 2012) كل ذلك

واالجتماعية للدراسة في الجامعة العربية المفتوحة على خريجي ثار االقتصادية إن تتبع اآلومن هنا ف
الجامعة  في الميدان، يلقي الضوء على مدى الفائدة التي جناها خريجو الجامعة حتى اآلن على صعيد 

يعطي مؤشرات وهو ما  عي نتيجة الدراسة في هذه الجامعة.تطوير حياتهم في المجالين االقتصادي واالجتما
ما تقدمه الجامعة العربية المفتوحة من معارف وخبرات ومهارات قابلة للتطبيق في الميدان،  مهمة حول مدى

من نسبة التسرب من الدراسة فيها. ساعد في تحسين مستوى إقبال الطلبة على االلتحاق بها، ويقلل مما سي
بغية  ،الدراسيةة الجامع ما ال يتالءم مع حاجات السوق المحلية من مناهجعلى الطرف اآلخر كما يكشف 

السوق والمجتمع وتطلعات الطلبة  لحاجاتلتكون أكثر استجابة في تطوير هذه المناهج  البحث عن ما يسهم
 . االقتصادية واالجتماعية

ي الجامعة كمال الدراسة فاالقتصادية واالجتماعية إل العوائدالباحثان بتتبع  قاملتحقيق أغراض البحث و 
،  2013،  2012الجامعة للسنوات مرحلة البكالوريوس في خريجي من وجهة نظر األردن  العربية المفتوحة/

على عينة عشوائية من الخريجين في  وزعت ذات محورينباستخدام أداة مسحية )استبانة(   2014
األربعة تخصصات اللتحديد هذه اآلثار على كل من الجنسين، ولكل تخصص من  ،تخصصات الجامعة 

 . فيها طلبة على مستوى البكالوريوس في هذه األعوامالتي تخرج 

 مشكلة الدراسة:

عدم توفر معلومات كافية لدى الجامعة العربية المفتوحة/ األردن عن مشكلة الدراسة في  تلخصت
ن خريجو ال على خريجيها في الحياة العملية كما يحددهافي الجامعة  العوائد االقتصادية واالجتماعية للدراسة

 .في تخصصات مختلفة مرحلة البكالوريوس جت الجامعة دفعات عدة من طلبتها فيحتى بعد أن خر   ،أنفسهم
المجتمع منها في تنمية ستفادة االوفي ذلك ما يعطي مؤشرات مهمة حول طبيعة مخرجات الجامعة ومدى 

ئها بما يطور ، ويضع الجامعة أمام مؤشرات رقمية تساعد في تطوير أهدافها ومناهجها وأداوسوق العمل 
 .مخرجاتها بصورة مستمرة

 :األسئلة الستة التاليةالدراسة إلى اإلجابة عن هذه  سعت أسئلة الدراسة:

من  نتيجة دراستهم فيها الجامعة العربية المفتوحة/ األردن التي حصل عليها خريجوما العوائد االقتصادية 
 ؟هموجهة نظر 
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  من  نتيجة دراستهم فيهاما العوائد االجتماعية التي حصل عليها خريجو الجامعة العربية المفتوحة/ األردن
 وجهة نظرهم؟

  ؟لجنسلخريجي الجامعة تعزى في العوائد االقتصادية بين هل هناك فروق 
  لجنس؟لخريجي الجامعة تعزى في العوائد االجتماعية بين هل هناك فروق 
 ؟خريجي الجامعة تعزى للتخصصاك فروق في العوائد االقتصادية بين هل هن 
 ؟خريجي الجامعة تعزى للتخصصاك فروق في العوائد االجتماعية بين هل هن 

 : أهمية الدراسة
 العوائد االقتصادية  يحتاجها الباحثون في مؤشراتتوصلت إليه من  في ماالدراسة  تكمن أهمية هذه

 . األردن / الجامعة العربية  المفتوحةواالجتماعية للدراسة في 
  لمفتوحة اإلفادة من هذه المؤشرات في تطوير ما يتعلق ايستطيع أصحاب القرار في الجامعة العربية

كيما تكون مخرجات الجامعة أكثر توافقا  ،المناهج الدراسية واألساليب والوسائل المستخدمة في التدريسب
 .يتطلبها سوق العمل التياالجتماعي للطلبة، وطبيعة الحاجات االقتصادي و مع متطلبات الواقع 

 متغيرات الدراسة:

 .الجامعة العربية المفتوحة/ األردن الدراسة فيالمتغير المستقل: 

 موزعة حسب الجنس والتخصص.للمتخرجين العوائد االقتصادية واالجتماعية التي تحققت  المتغير التابع:

 مصطلحات الدراسة: 

 الدراسة المصطلحات التالية بالمعنى اإلجرائي المحدد لكل مصطلح: استخدمت

 االقتصادية:  العوائد(Economic Returns) ما طرأ على الواقع االقتصادي لخريج الجامعة من تغير 
 دراسته فيها.نتيجة 

 االجتماعية:  العوائدSocial Returns)) نتيجة  ما طرأ على الواقع االجتماعي لخريج الجامعة من تغير
 دراسته فيها.

 التعلم االلكتروني (E-Learning) :وسائل التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها  هو التعلم الذي يوظف
لها وطبقا  تبعاكيف مناهجه واستراتيجياته وطرائقه ووسائله ووسائل التقويم فيه ويالحاسوب واالنترنت، 
 .مكانات المتاحةاإلالحتياجات الطلبة و 
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  المفتوحالتعلم (Open Source Learning) : الذي يتجاوز حدود العمر والزمان والمكانهو التعلم، 
 االنترنت وفي مقدمتهاالمتاحة للمتعلم  والذي يعتمد على تحري المعرفة والخبرة في جميع المصادر

 .ووسائل التواصل الحديثة األخرى
 التعلم المدمج(Blended Learning) :  بين النمط التقليدي في التعلم من حيث  التعلم الذي يجمعهو

، وبين وما يتصل بذلك من استراتيجيات وطرائق ووسائل وتقويم التواصل المباشر بين الطالب والمدرس
، في تحقيق وما يتصل بها من ذلك وفي مقدمتها االنترنت عن بعد استخدام وسائل التواصل اإللكترونية

 . أهداف المنهاج الدراسي

 الدراسة:أداة 
في أرسلت إلى جميع خريجي الجامعة العربية المفتوحة/ األردن  التي ستبانةأداة االاعتمدت الدراسة 

 المشار إليها في الدراسةاألربعة في التخصصات   2014،  2013،  2012عوام لألمرحلة البكالوريوس 
على العناوين اإللكترونية للمتخرجين، ووضعت  )التربية، اللغة االنكليزية، تقنيات المعلومات، إدارة األعمال(

 .2017نادي خريجي الجامعة عام  اجتماع، ووزعت في LMSعلى موقع إدارة التعلم الخاص بالجامعة 
 20) : العوائد االقتصاديةاللذين استهدفتهما الدراسة وهما محورينالسؤاال موزعة على  43تضمنت االستبانة 

، ال( ووضعت إجابات لكل فقرة )نعم، لست متأكًداوتم تحديد ثالث   .فقرة( 23) والعوائد االجتماعية فقرة(
خبراء، وفي ضوء  5وقد عرضت فقرات االستبانة ومحاورها على  .( على التوالي1-، 0، 1لإلجابات قيم )
 ، مع تعديل صياغة فقراتفقرة من المحور االجتماعيو فقرتين في المحور االقتصادي حذف مالحظاتهم تم 

 .حورينمأخرى في ال
 :وعينتها  الدراسةمجتمع 
،  2012في األعوام خريجي الجامعة العربية المفتوحة/ األردن الدراسة من جميع  مجتمعتكون  
دارة ا  و وتقنيات المعلومات واللغة االنكليزية  التربية :برامج البكالوريوس األربعة وهيي ف  2014،  2013
( 251. بينما تكونت عينة الدراسة من ) 1565من اإلناث والذكور أفراد المجتمع عددقد بلغ و  .األعمال

من خريجي السنوات التي  1/6خريجا من الجنسين في البرامج األربعة المشار إليها، ويمثلون ما يقرب من 
لى البريد أو ع ،استهدفتها الدراسة، وهم الذين بادروا طواعية إلجابة فقرات االستبانة على موقع الجامعة

 ( يبينان توزيع مجتمع الدراسة وعينتها:2( و )1الجدوالن ) .، أو ورقيااإللكتروني

 أعداد المتخرجين حسب الجنس والتخصص والسنةتوزيع ( 1الجدول )
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 السنة

 

اللغة  التربية
تقنية  إدارة األعمال االنكليزية

 المجموع المعلومات 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

2012 45 193 16 79 30 50 25 18 116 340 

2013 52 179 19 72 51 62 45 42 167 355 

2014 48 231 19 77 49 72 56 35 172 415 

 1110 455 95 126 184 130 228 54 603 145 المجموع

 

 حسب التخصص والجنس توزيع أفراد عينة الدراسة( 2الجدول )

 ةتقني المجموع
 المعلومات

إدارة 
 األعمال

اللغة 
 اإلنجليزية

 التخصص التربية
 العدد

86 33 27 10 16 
 الذكور

 

165 24 33 50 58 
 اإلناث

 
251 

 
57 60 60 74 

 المجموع
 

 

 : محددات الدراسة

 مألها الخريجون النتائج التي خرجت بها االستبانة الموزعة والتي هذه الدراسة على  نتائج تعميم عتمدي
 .برغبتهم الدراسةبالمشمولة  األربعةالتخصصات  في

  ةفرع األردن في الجامعة العربية المفتوحخريجي تقتصر نتائج هذه الدراسة على. 
 النتائج:

للحصول على نتائج دقيقة تجيب عن أسئلة الدراسة الستة فقد استخدم الباحثان ثالث وسائل الستخراج  
ة التي يالعوائد االقتصادية واالجتماعنوع والنسب المئوية لمعرفة  المتوسطات الحسابيةالنتائج، وهي حساب 
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إليجاد الفروق في العوائد االقتصادية  (T-Test)حصل عليها الخريجون من وجهة نظرهم، واختبار
العوائد االقتصادية واالجتماعية ( إليجاد الفروق في One Way ANOVA، و )لجنسينا بينواالجتماعية 

 .، إدارة األعمال(تقنيات المعلومات)التربية، اللغة االنكليزية،  األربعة بين التخصصات
 
  إجابة السؤال األول:" ما العوائد االقتصادية للدراسة في الجامعة العربية المفتوحة/ األردن من وجهة نظر

لجميع أفراد  فقرة 20 البالغةمحور العوائد االقتصادية فقرات ل. تم حساب تكرارات اإلجابة بـ)نعم( خريجيها؟"
 :(خريجا 251)كنسبة مئوية من مجموع إجابات أفراد العينة محسوبة  (1الشكل )والتي يظهرها  ،الدراسة

 

 
 

لفقرة الخريجين ذكروا في إجابتهم لعينة من % 33.06 نسبة أنفي أعاله  (1الشكل )من يالحظ 
 نتيجة عملهمأنهم حصلوا على   الجامعة""استطعت الحصول على عمل بسبب دراستي في ( التي نصها 1)

 & Al-Mousa, Kamel, Lakhouaهنا تجدر اإلشارة إلى ما ذكره  .تخرجهم في الجامعةدراستهم و 
Altarawne 2012) في دراستهم من أن العديد من طلبة الجامعة كانوا مرتبطين لسنوات بأعمال مختلفة )

يعملون أصال أثناء دراستهم في  كانوا ممن أفراد العينة % من46.61فإذا أضفنا سبقت التحاقهم بها. 
ب أعلى في عملهم، ( أنهم حصلوا بعد تخرجهم على مرت  2لفقرة )اإجابتهم على  أفادوا في والذين ،الجامعة

  .وهي نسبة مرتفعة كما هو واضح ، %79.67 إلى قد ارتفعتلهم المباشرة تكون العوائد االقتصادية 

االقتصادي للخريجين انعكس على جملة من المفردات االقتصادية  العائدفي  النموكما يالحظ أن هذا 
دراستي في الجامعة العربية المفتوحة مكنتني من التي نصها "  6الفقرة ومن أبرزها التفصيلية في حياتهم، 

من مجموع إجابات العينة على  %56.17 بـ)نعم( بنسبة أجاب عنها الخريجونوالتي ، "شراء سيارة جديدة
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" انتقلت إلى بيت جديد أفضل من بيتي السابق من عائدات راتبيالتي نصها "  11الفقرة كذلك و  ،الفقرة
نقلت أطفالي إلى مدارس التي نصها "  13 الفقرةو %، 58.16والتي أجاب عنها الخريجون بـ)نعم( بنسبة 

% ،. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 61.75 الخريجون بـ)نعم( بنسبةوالتي أجاب عنها  أفضل من عائدات راتبي"
تراوحت بين  وأن هذه النسب ،جميع فقرات المحور االقتصادي قد حصلت على نسبة ما من اإلجابة بـ)نعم(

 .(1) الشكلكما يظهر % من إجابات أفراد العينة على كل من هذه الفقرات، 54.98% و 37.45

الحاصل في  النموكل منها يمثل جانبا من  ،فقرة 20ائد االقتصادية على إن توزع فقرات محور العو 
خاصة إذا وب له الدراسة، وحصول بعض هذه الفقرات على نسب جيدة،وضع الخريج االقتصادي بعد إكما

، يشير إلى أن الدراسة الجنسين منكانوا وأنهم التي شملتها العينة، االعتبار تعدد االختصاصات  بعينأخذنا 
وتنمية  مأمام خريجيها فرصا جيدة للعمل أو لتحسين ظروفه قد فتحتفي الجامعة العربية المفتوحة 

كما تشير من ناحية  .بقدر النسب الجيدة التي عكستها إجابات الطلبة على فقرات هذا المحور ،ممدخوالته
يلتحقون  الذينخريجيها ما تضخه من بوق العمل جانبا مهما من احتياجات س أم نتأخرى إلى أن الجامعة 

إن  .مضافةواستعدادات  معارف ومهاراتأو الذين يواصلون عملهم السابق بما اكتسبوه من  ،ألول مرة بالعمل
الدراسات من أهداف مشتركة بين ما تسعى إليه بعض ما ذهبت إليه  تبدو منسجمة تماما معهذه النتيجة 

منافسة في سوق العمل، وما يسعى إليه خريجو الجامعات من توفير فرص العمل كسب الالجامعات من 
 . (Iiyoshi & Kumar, 2008)دخلهم فيها وتنميةالمناسبة لهم في السوق 

 :ما العوائد االجتماعية للدراسة في الجامعة العربية المفتوحة / األردن من وجهة " إجابة السؤال الثاني
". تم حساب تكرارات اإلجابة بـ)نعم( لكل فقرة من فقرات محور العوائد االجتماعية في نظر خريجيها؟

أفراد إجابات محسوبة كنسبة مئوية من مجموع  (2الشكل )االستبانة لجميع أفراد الدراسة، والتي يظهرها 
 خريجا: 251 عددهم العينة البالغ
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ومن جميع التخصصات في محور العوائد  ن إجابات الخريجين من الجنسينأ( 2الشكل ) يتضح من

تؤكد أن هناك العديد من العوائد اإليجابية التي حصل عليها المتخرجون  فقرة، 23االجتماعية الذي يضم 
ازداد ها "( من هذا المحور والتي نص  20على المستوى االجتماعي. و أبرز هذه العوائد ما أشارت إليه الفقرة )

% 40.23والتي أجاب عنها الخريجون بـ)نعم( بنسبة "، كة مع أسرتي وزمالئياهتمامي بتنظيم رحالت مشتر 
هم إلى أو نزوع تهمرغب تحقيقمن مجموع إجابات العينة على الفقرة، وهو ما يعكس تمكن هؤالء الطلبة من 

 نعكس إيجابا على طبيعة تفاعلهم مع محيطهم األسري واالجتماعي.اسيع دائرة نشاطهم االجتماعي بما تو 
إلى أنفسهم ونظرة اآلخرين إليهم  خريجينلة ابنظر تتعلق إلى فقرات أخرى ( كذلك 2الشكل )ويشير 

 7و  6و  5و 3) ومن تلك الفقرات .من أفراد أسرهم أو محيطهم االجتماعي األوسع، وطبيعة تفاعلهم معهم
إجابات أفراد العينة بـ )نعم( على كل منها بين  ( التي تراوحت نسبة 23و  21و  19و  12و 8و 

مما يعني أن جميع الفقرات في هذا المحور قد حظيت ، من مجموع أفراد العينة %35.87 و 30.67%
( من أن رقمنة العقل قد أصبحت ضرورة 2017وهذا ما أكده البياتي ) .بمثل هذه اإلجابة بقدر أو بآخر

ع العالقات االجتماعية وتوجيهها بما يتناسب مع يووسيلة لتوس ،عربيملحة للتنمية البشرية في الوطن ال
وهو ما تؤكد عليه تطبيقات الجامعة اليومية على المستويين األكاديمي واإلداري كما  .احتياجات العصر

 يعكسه موقعها الرسمي على االنترنت.

 العوائد محورقد منحوا اإلجابة )نعم( لفقرات  أن المتخرجين تجدر اإلشارة إليه هنا،على أن مما 
% 33.06، إذ إن اإلجابة بـ)نعم( تراوحت بين ةاالجتماعيالعوائد محور ة بصورة أكبر من فقرات االقتصادي

 العوائد محوراوحت مثل هذه اإلجابة على فقرات بينما تر  ،ةاالقتصادي العوائد محورفي  %61.75و 
المتخرجين قد  يعود إلى أن ويرى الباحثان أن السبب في ذلك .% 40.23%  و 13.54 بين ةاالجتماعي

التحقوا  وأنهم ،وضعوا نصب أعينهم أولوية تحسين واقعهم االقتصادي عبر تطوير كفاياتهم العلمية والعملية
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وفرتها لهم بالجامعة في إطار بحثهم عن فرص عمل تتناسب مع ما اكتسبوه من معارف وخبرات ومهارات 
أولوية قصوى في ذهن وعلى ذلك فإن العوائد االجتماعية لم تكن أصال (.  (Yadav, 2010هذه الجامعة

 متخرجي الجامعة العربية المفتوحة.

  خريجي الجامعة تعزى للجنس؟"في العوائد االقتصادية بين إجابة السؤال الثالث: "هل هناك فروق 

العوائد االقتصادية بين اإلناث والذكور من المتخرجين في لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق في 
يوضح  (3)الجدول (. T- TESTالجامعة العربية المفتوحة / األردن فقد استخدم الباحثان االختبار التائي )

 نتائج االختبار:
( الفروق في العوائد االقتصادية حسب الجنس3الجدول )  

 
 

 
 
 

أن ( 3)يتضح من مراجعة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة في الجدول 
في العوائد االقتصادية بين اإلناث والذكور من خريجي الجامعة العربية  ااالختبار التائي لم يكشف فروق

المفتوحة / األردن. ويشار هنا إلى أن عدد اإلناث من خريجي الجامعة وطلبتها عموما هو أكبر من الذكور 
عداد الخريجين للسنوات الثالث التي شملتها الدراسة، إذ بلغ عدد ( أل1)جدول البكثير، كما يتضح من 

متخرجا. كما إن عدد اإلناث في  455متخرجة، وهو عدد يفوق ضعف عدد الذكور الذي بلغ  1110اإلناث 
من الذكور، وهو ما يمثل حوالي الضعف أيضا. وقد يكون هذا الواقع  86مقابل  165عينة الدراسة بلغ 

تيحها الدراسة في لى اإلفادة من الفرص التي يتوقع أن تى حرص اإلناث عالوة على الذكور، عمؤشرا عل
سوق العمل، حتى بين من فاتتهن الفرص إلكمال تعليمهن في السنوات التي سبقت دراستهن في الجامعة 

العربية المفتوحة. وربما يكون هذا الحرص، إضافة إلى ما استطعن تحقيقه من كفايات خالل دراستهن، هو 
على جودة  قد نستطيع التقاط مؤشرالذي فتح أمامهن فرص العمل في منافسة واضحة للذكور. وهنا 

من حيث المعارف  ،إلى توفير مخرجات قادرة على المنافسة في السوقها سعيإطار في  ،مخرجات الجامعة
 ينسجم مع وهو ما  .والمهارات واالتجاهات المكتسبة التي يتطلبها السوق بصرف النظر عن جنس المتخرج 

 . 2008 )رحومة )و  (2002ني )مدكل من  كما أكداهتمام الجامعات الحديثة 
 

مستوى 
 قيمة "ت" الداللة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الجنس العدد الحسابي

.560 
 

 إناث 165 4.44 12.88 1.18

 ذكور 86 2.39 13.43 1.16
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 " :خريجي الجامعة تعزى للجنس؟"عوائد االجتماعية بين ال فيهل هناك فروق  إجابة السؤال الرابع 
 االجتماعيةلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق في العوائد  (T-Test)استخدم الباحثان االختبار التائي 

 يوضح نتائج االختبار: (4)الجدول ، و المفتوحة / األردن اإلناث والذكور في الجامعة العربية المتخرجينبين 
( الفروق في العوائد االجتماعية حسب الجنس4الجدول )  

 
 
 
 

المتوسطات   تؤشر
وجود فروق في العوائد االجتماعية بين  عدم (4(الجدول الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة في 

وقد سبقت اإلشارة عند اإلجابة عن السؤال  الجامعة العربية المفتوحة / األردن. ياإلناث والذكور من خريج
الثاني للدراسة إلى أن مجموع إجابات الطلبة بـ )نعم( على فقرات محور العوائد االجتماعية كان أقل على 

 امؤشر  (4)والجدول  ( 3)وقد يكون في ما أعطاه الجدول وجه العموم من فقرات محور العوائد االقتصادية. 
وتشكلت لديه تجربته الحياتية واالجتماعية الخاصة  ،في الغالب ممن تقدم به العمر كانواى أن المتخرجين عل

وعلى ذلك فإن بالمقارنة مع خريجي الجامعات األقل منهم عمرا واألقل تجربة.  ،بصورة أكثر ثباتا واستقرارا
أن الذكور ويبدو نا. الفارق الذي يشعر به غالبيتهم بين الوضع االجتماعي قبل التخرج وبعده ال يبدو بي  

هو جزء  ،كما يرى الباحثان ،إن ذلككما تظهره النتائج في هذا الجدول.  ،ن في هذه الصفةواإلناث متشابهو 
من UNESCO (2002 ) للتربية والعلوم والثقافةمنظمة األمم المتحدة الذي أشارت إليه من سعي الجامعات 

لمناهج الدراسية لمستوى الالتعليم للجميع، والتخطيط عالي  أن االستثمار في حقل التعليم يتطلب توفير فرص
يحقق تكافؤ الفرص بين الذكور كما  ،الموضوعة على أساس حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية والتطوير فيه

 .واإلناث في التعليم وفي سوق العمل على حد سواء
  

  خريجي الجامعة تعزى للتخصص؟"في العوائد االقتصادية بين إجابة السؤال الخامس: "هل هناك فروق 

للوقوف على إجابة دقيقة للسؤال حول الفروق في العوائد االقتصادية لخريجي الجامعة العربية 
المفتوحة / األردن تبعا لتخصصاتهم )التربية، اللغة االنكليزية، تقنيات المعلومات، إدارة األعمال( فقد استخدم 

 :(5كما هو موضح في الجدول )( One Way ANOVA) الباحثان
الفروق في العوائد االقتصادية بين التخصصات األربعة( 5الجدول )  

مستوى 
 الداللة

االنحراف  قيمة "ت"
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الجنس العدد

.061 
 إناث 165 4.39- 16.31 1.00
 ذكور 86 6.48- 14.56 1.03
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الداللة  متوسط  "قيمة "ف 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 

.124 1.936 

بين  983.41 3 327.80
 المجموعات

داخل  41814.26 247 169.28
 المجموعات

 المجموع 42797.68 250 

  
عن االختالف في التخصص العلمي  ةأن الفروق في العوائد االقتصادية الناتج (5)يوضح الجدول 

فإن العوائد  ،للمتخرجين في الجامعة العربية المفتوحة / األردن ليست ذات داللة إحصائية. بمعنى آخر
االقتصادية التي حصل عليها المتخرجون لم تتأثر بنوع التخصص الذي يحمله كل منهم.  وعلى ذلك فإن 

فضال عن المناهج و من المرجح أن تكون طبيعة المعارف والمهارات التي حصل عليها الخريجون 
، عالوة على التواصل المستمر االستراتيجيات والطرائق الحديثة المتنوعة التي استخدمت في إعداد الطلبة

يضاف إلى  .العملل عليها في العثور على فرص كانت هي المعو  عبر قنوات عديدة مباشرة وغير مباشرة، 
ذلك أن اعتماد مبدأ التعلم الذاتي واستراتيجيات التعليم الحديثة المختلفة وتدريب الطلبة على استخدام أحدث 

هي التي تفتح األبواب أمام  ،كتروني التي يبحث عنها سوق العملالتطبيقات المعتمدة في التعليم اإلل
وهذه هي العناصر التعليمية األساسية المعتمدة في الجامعة الخريجين في اقتناص الفرص في ميدان العمل. 

 (.,Arab Open University 2017)  العربية المفتوحة
 

 " :للتخصص؟" خريجي الجامعة تعزىفي العوائد االجتماعية بين هل هناك فروق إجابة السؤال السادس 

)التربية، اللغة األربعة تخصصات طبيعة كل من التسبب فيها التي يمكن أن تلمعرفة الفروق 
 الجامعة التي حصل عليها خريجو االجتماعيةالعوائد نوعية االنكليزية، تقنيات المعلومات، إدارة األعمال( في 

كما هو لإلجابة عن هذا السؤال  One Way ANOVA قد استخدم الباحثان ف ،العربية المفتوحة / األردن
 :(6)موضح في الجدول 

  الفروق في العوائد االجتماعية بين التخصصصات األربعة( 6الجدول )
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متوسط  "قيمة "ف الداللة
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
  المربعات

.391 1.00 

بين  747.46 3 249.15
 المجموعات

247.70 247 61183.4
1 

داخل 
 المجموعات

 250 61930.8
7 

 المجموع

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في العوائد االجتماعية التي حصل  (6) يتضح من الجدول 

عليها خريجو الجامعة العربية المفتوحة / األردن بسبب تباين تخصصاتهم العلمية. وتعكس هذه النتيجة ما 
ت بعد سنواسبق أن ذهب إليه الباحثان من أن طبيعة المرحلة العمرية لهؤالء الخريجين والتحاقهم بالجامعة 

طويلة من ممارسة الحياة االجتماعية وأنشطتها، وربما العمل أيضا وخوض التجربة االجتماعية على نحو 
 ،المضافةبعد سنوات من الخبرة الحياتية والعملية  في الجامعةثم تخرجهم أوسع من النطاق األسري المحدود، 

مرحلة بين مرحلة دراستهم و عي االجتماجعل الفارق ما م ،من صفات النضج الشخصي العديد قد أكسبتهم
د ضيقة ال تظهر إال بحدو  ،فارقا بسيطا وغير قابل للتأثر بنوع التخصص انتقال بعضهم إلى الحياة العملية

أن  منAllen (2016 ) هذا االستنتاج مع ما أشار إليه  يتطبقوربما لة إحصائية. بصيغة فروق ذات دال
تطبيقات تكنولوجيا االتصال والمعلومات في حقل التعليم أصبحت من وسائل التواصل المعرفي والثقافي 

على مستوى المجتمعات المختلفة، مما يعزز التواصل الحضاري بين المجتمعات ويساعد في المهمة والعلمي 
. بمعنى معات من مشكالت حياتيةالتشارك االجتماعي في البحث عن الحلول المناسبة لما تواجهه هذه المجت

آخر، فإن انفتاح التخصصات المختلفة على بعضها من خالل وسائل التواصل الحديثة والمتنوعة قد وفر 
لم بناء على ذلك القدرة على تفاعل العلوم والخبرات المختلفة في حل المشكالت الحياتية بمختلف أنماطها. و 

 ية في المنافسة التي يشهدها سوق العمل. نلمس اختالفا واضحا بين التخصصات العلم
 التوصيات: 

 يوصي الباحثان في نهاية الدراسة بما يأتي:
  األخرى لمتابعة العوائد االقتصادية واالجتماعية  لخريجي التخصصات والبرامج إجراء دراسات تكميلية

 التي استحدثتها الجامعة بعد إجراء هذه الدراسة.
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  العوائد المهنية والحياتية التي يحصل عليها خريجو الجامعة.دراسة جوانب أخرى من 
  إجراء دراسات الحتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة التي تعنى بها الجامعة بغية التوسع

 في االستجابة لهذه االحتياجات وتوفير ما يؤمنها من الخريجين.  
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العوائد االقتصادية التي حصلت عليها نتيجة 
 دراستي في الجامعة العربية المفتوحة

 التربية
  

 األعمالإدراة  الحاسوب والمعلومات لغة إنجليزية

 نعم 
ال 

 نعم ال اعرف
ال 

 نعم ال اعرف
ال 

 ال ال اعرف نعم ال اعرف

ثى
أن

كر 
ذ

ثى 
ان

 
 

كر
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

 

استطعت الحصول على عمل  بسبب دراستي في 
  الجامعة

                       

ارتفع راتبي وصار دخلي أفضل بسبب دراستي 
 في الجامعة

                        

                         تحسن موقعي الوظيفي نتيجة دراستي في الجامعة
                         أصبحت قادرا على المساعدة في مصروف البيت

أصبحت قادرا على مساعدة أفراد أسرتي ماديا من 
 عائدات راتبي

                        

دراستي في الجامعة العربية المفتوحة مكنتني من 
 شراء سيارة جديدة

                        

أدخلت تحسينات في مكان سكني من عائدات 
 راتبي

                        

أصبحت أساهم في األعمال الخيرية  من عائدات 
 راتبي

                        

أصبحت أتصدق أكثر على المحتاجين  من 
 عائدات راتبي

                        

                         زدت مصروف أطفالي من عائدات راتبي
انتقلت الى بيت جديد أفضل من بيتي السابق  

 من عائدات راتبي
                        

                         اشتريت أثاثا جديدا للبيت من عائدات راتبي
نقلت أطفالي إلى مدارس أفضل  من عائدات 

 راتبي
                        

حصلت على ترقية وظيفية نتيجة تخرجي في 
 الجامعة

                        

أصبحت أنجز بنفسي أعماال كانت مكلفة لي قبل 
 دراستي

                        

                         عيلني بسبب ارتفاع دخلي لم أعد عبئا على من ي
                         صرت أؤم ن بعض احتياجاتي  من عائدات راتبي  

                         استطعت أن أستقل اقتصاديا عن أسرتي 
                         خاصا بي  من عائدات راتبي ااشتريت حاسوب

                         اشتريت هاتفا جديدا من عائدات راتبي
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العوائد االجتماعية التي حصلت عليها نتيجة 
 دراستي في الجامعة العربية المفتوحة

 

 التربية
  

 إدراة األعمال الحاسوب والمعلومات لغة إنجليزية

 نعم 
ال 

 نعم ال اعرف
ال 

 نعم ال اعرف
ال 

 نعم ال اعرف
ال 

 ال اعرف

ثى
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

 
 

كر
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

ثى 
ان

كر 
ذ

 

أشعر بتحسن عالقاتي االجتماعية مع اآلخرين 
 بعد تخرجي

                        

أشعر بالرضا عن نفسي وقد أكملت دراستي 
 الجامعية

                        

توسعت دائرة عالقاتي في محيط عملي نتيجة 
 دراستي في الجامعة

                        

توثقت عالقاتي بمحيطي العائلي نتيجة دراستي 
 في الجامعة

                        

أصبحت أكثر اهتماما بدراسة أطفالي بسبب ما 
 تعلمته في الجامعة

                        

أصبحت أكثر قدرة على مساعدة أوالدي علميا 
 في الدراسة

                        

أصبحت أكثر اهتماما بشؤون أسرتي نتيجة ما 
 تعلمته في الجامعة

                        

أصبح لي أصدقاء أكثر على مواقع التواصل 
 االجتماعي بعد تخرجي

                        

اكتسبت في الجامعة مهارات مهنية عديدة مفيدة 
 لي في حياتي

                        

اشعر أن مكانتي في المحيط االجتماعي 
 أصبحت أفضل بعد تخرجي

                        

صرت أكثر ثقة عند الدخول في حوارات مع 
 زمالئي وأسرتي

                        

أصبحت لي مكتبتي الخاصة بعد أن أدركت  في 
 الجامعة أهميتها 

                        

صرت أحرص على تطوير قراءاتي واطالعي بعد 
 تخرجي 

                        

صرت أبحث عن كل ما هو جديد في تخصصي 
 بعد تخرجي
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                         أشعر بالثقة بنفسي أكثر بعد تخرجي في الجامعة

أصبحت أقدر على استخدام الحاسوب بسبب ما 
 تعلمته في الجامعة

                        

أصبحت أقدر على القيام عملي نتيجة تعلمي في 
 الجامعة 

                        

أشعر بمسؤولية أكبر تجاه ما أقوله أو أفعله 
 نتيجة دراستي الجامعية

                        

صرت أكثر اهتماما بمظهري ومظهر أسرتي بعد 
 تخرجي

                        

ازداد اهتمامي بتنظيم رحالت مشتركة مع أسرتي 
 وزمالئي

                        

صرت أكثر اهتماما بالتطبيقات الحديثة على 
 الهاتف المحمول

                        

                         طورت مهارتي في استحدام الحاسوب 

                         صرت اكثر تواصال مع االخرين بالحاسوب
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 .في ترشيد اإلنفاق جامعة الكويت( 7Msتحليل المشكالت باستخدام ) تطبيق استراتيجيةإمكانية 
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 باستخدام C & E Diagrams استراتيجية تحليل المشكالتإمكانية تطبيق إلى لتعرف لهدفت الدراسة الحالية 
7ms)) واستخدمت االستبانة التحليليولتحقيق هدف الدراسة ُأستخدم المنهج الوصفي  ،لترشيد اإلنفاق في جامعة الكويت ،

وقد بلغ  ،كليات جامعة الكويتفي عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية ة كأداة لهذه الدراسة، حيث تم تطبيقها على عين
وباستخدام األدوات اإلحصائية المناسبة، توصلت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.  عضوًا من 198))عددهم 

لترشيد  ((7ms تحليل المشكالت باستخدام أسلوب( أن إمكانية تطبيق استراتيجية 1) الدراسة إلى عدة نتائج أهمها اآلتي:
بين إجابات عينة  ( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية2اإلنفاق في جامعة الكويت جاءت قليلة ودون المتوسط إجمااًل؛ )

ُتعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، نوع الكلية،  ((7ms استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام أسلوب الدراسة حول تطبيق
  المهمة. التوصياتانتهت الدراسة إلى بعض  نتائجتلك الوفي ضوء  ،ة(، الخبرة األكاديميالعلميةالرتبة 
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 المقدمة    

وكمؤشر لرقي المجتمعات في جميع مؤسساتها سواء الخدمية  ظهرت الجودة كأحد األساليب اإلدارية الناجحة

يناط بها التي ، و جامعة الكويت في دولة الكويت مثل التعليميةلمؤسسات لطلب ضروري تعد الجودة متُ حيث ، الربحية أو

التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في شتى المجاالت، لذلك البد أن تتوافر لها الموارد  فيبمهام عديدة تتمثل القيام 

يتطلب من الدولة رصد ميزانيات بمبالغ طائلة  مماية الالزمة للقيام بهذه المهام، واإلمكانيات المادية والتكنولوجية والبشر 

عملية مستمرة مع اعتماد الدولة بشكل أساسي والسيما أن عملية اإلنفاق جامعة الكويت، في لإلنفاق على تمويل التعليم 

 غير متجددة. الموارد التعد من على الموارد النفطية التي 

اإلنفاق الحل المناسب إليقاف الهدر واالستخدام األمثل للمال في اإلنفاق على العملية  عملية ترشيدوقد تكون    

أنه  (2013) ولكن كما يذكر عياش وسميحة ،وال يقصد هنا مجرد خفض التكاليف أو اإلمساك عن اإلنفاقالتعليمية، 

اق مع القضاء على الهدر، أي أن ترشيد "يكون بالعمل على زيادة فاعلية اإلنفاق بما يتناسب مع ميزانية الدولة لإلنف

  (.5)ص  اإلنفاق يعني الحصول على أعلى إنتاجية بأقل قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف"

هذه ولعل من  ،تكون سهلة التطبيق لترشيد االنفاقتستخدم حديثة وأساليب استراتيجيات البد من توافر ولذلك 

 Cause &Effectلنتيجة والسببمخطط اما يسمى ب أواستراتيجية تحليل المشكالت األساليب التي أثبتت نجاحها 

Diagram  ، ُعرف أيضا بأسلوب تحليل عظام السمكةوي  (Fishbone)   أو Ishikawa diagrams نسبة

Ishikawa) ،) (2010) هنا يذكرو Ciocoiu Ilie & من أجدر التقنيات الجودة التي استخدمت لحل أن هذه التقنية ب

وال  ،لدى كبرى الشركات العالمية في مجاالت التصنيع واإلنتاج اً كبير  التي القت قبوالً و المشكالت والتحسين المستمر 

ظهرت هذه التقنية إن  Juran (1999)في المجال الصناعي، ولكن يوضح   C & E Diagram مخططيقتصر تطبيق 

ستخدام لال أصبحت صالحةمنذ ذلك الحين و  Ishikawa) (Kaoruإيشيكاوا الياباني كوارو على يد العالم في الخمسينات

في جميع المجاالت  يمكن تطبيقها عالمياً أي ، تطبق على جميع أنواع الصناعات والعمليات والمشاكلويمكن أن العالمي 

 وفي كل المؤسسات. 

لوصف  -وغالبا ما يكون على شكل جسم سمكة-تخطيطي عبارة عن رسم  C & E Diagram النتيجة والسبب مخططو 

والتفكير بكل األسباب الممكنة حتى نصل بهدف المساعدة إليجاد حلول لها، في مؤسسة ما األسباب لمشكلة معينة 

)  Luca،بالتفكير في المشكلة بعمق دون التسرع في اقتراح الحلول من بالمؤسسة يشارك جميعبحيث للسبب الحقيقي 
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على  Boca )2011( ايوضحهالتي و  )7MS) عن طريق ما يعرف Causes األسباب وغالبا ما يتم البحث عن،  2011(

أي وهي العنصر البشري  Man (2؛ )والتي يناط بها إدارة المؤسسة وهي اإلدارة  Management(1) :النحو اآلتي

 التأي اآل Machines( 4العملية ومتطلبات محددة لتنفيذ المهام؛ ) األساليبوهي  Methods (3) الموظفين واألفراد؛

البيانات التي و القياسات ويقصد بها   Measurements(6؛ )المواد  Materials(5) ؛العمليات واألدوات الالزمة لسير

 .لمصروفا سواء كان العائد أو المالوهو  Money( 7؛ )تم إنشاؤها من هذه العملية

في العملية أو الهدف المرجو  ةهو التعريف بالمشكل االستراتيجيةكون الهدف األساسي من استخدام هذه ي ،وعليه

 تحقيقه وتحديد األسباب المؤثرة ومن ثم التركيز على هذه األسباب لتطوير الحلول المناسبة واقتراح طرق تحسين عملية

والبحث عن كافة مشكلة ونحتاج للبحث عن األسباب  ترشيد اإلنفاق في جامعة الكويت اعتبارعلى و ، يمكن تطبيقها

 . في عملية ترشيد اإلنفاق في جامعة الكويتالدراسة العناصر المؤثرة وبالتالي يتم تنظيم 

 مشكلة الدراسة

لذلك تهتم دولة الكويت  ،األساسية لدفع عجلة التنمية والتطور في المجتمع إحدى الركائزعد جامعة الكويت تُ  

كما جاء كليات الجامعة، التعليم في لتطوير إذ يتم تخصيص ميزانية ضخمة ، تيجامعة الكو التعليم في على  باإلنفاق

% من 9.5مليار دينار، أي ما يعادل  1.7الكويت وصل إلى " إلنفاق على التعليم فيأن افي تقرير أصدره )بيتك( 

جامعة  مثلمؤسسات التعليم التمويل يعد من أهم التحديات التي يجب أن تواجهها إال إن  2013)اإلنفاق الحكومي )كونا،

الفترة ما بين في  الزيادة مطردة في الطلبة المقبولين في جامعة الكويتمنها:  وذلك نتيجة ألسباب عدةدولة الكويت 

في وهذا يتطلب زيادة  ،(2014 / 2015) الكويت جامعة حسب إحصائيات%"55.7  ( ما نسبته  2006-2014)

تقنيات مكلفة حديثة لتواكب التطور التكنولوجي، كما أن األمر يتطلب التوسع في و  وسائل ومواد تعليمية الميزانية لتوفير

والموظفين بما يتناسب األعداد المتزايدة من الطلبة، وكذلك الزيادة في أعضاء هيئة التدريس  الحتواءالمنشآت المختلفة 

 .أعداد الطلبةمع ازدياد 

في ظل تراجعات الكبيرة بأسعار النفط وتراجع مدخول الدول  التوجه العام لترشيد االنفاق في الحكومةوكذلك  

نية لمعالجة االمنتجة للنفط ومن ضمنها الكويت فكان البد من البدء بالمعالجات وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض الميز 

 أحدها وقد يكون ةحديثاستراتيجيات كان من الضروري تبني ف، (8ص ،2016 ،)المصارف "قص في الموارد الماليةنال

سباب والمتمثلة بسبع لتحديد النتيجة وهي ترشيد االنفاق عن طريق البحث عن األ أسلوب تحليل المشكالت مناسباً 
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تحليل  استراتيجيةبتطبيق لذلك تتلخص مشكلة الدراسة  والتي تساعد على تحقيق النتيجة المطلوبة، (7Ms)عناصر

 في ترشيد اإلنفاق جامعة الكويت. (7Msالمشكالت باستخدام )

 هدافهاأو سئلة الدراسة أ

ما إمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤال الرئيسي وهو 

 اآلتية:  والذي تتفرع منه األسئلة ؟الكويتفي ترشيد اإلنفاق جامعة ( 7Ms) باستخدام

لترشيد االنفاق في جامعة الكويت من منظور أعضاء أسلوب باستخدام المشكالت  استراتيجية تحليل ما إمكانية تطبيق .1

 هيئة التدريس؟ 

إمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت حول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة  .2

، العلميةجامعة الكويت تعزى لمتغيرات الدراسة )نوع الكلية، الجنس، الرتبة  في في ترشيد اإلنفاق( 7Ms) باستخدام

     األكاديمية(؟ الخبرة

 أهمية الدراسة 

 C & Eتحليل المشكالت استراتيجيةتطبيق أسلوب إداري حديث وهو الحالية في  أهمية الدراسةتكمن 

Diagrams  7 باستخدامms)) كما تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار القيادات لترشيد اإلنفاق في جامعة الكويت ،

 التي تساعد على ترشيد االنفاق واالستثمار (7MS) سبابألااإلدارية في المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة الكويت حول 

من الدراسات الفريدة  -حسب علم الباحثة-، كما تعد الدراسة توفير مبالغ طائلة على الدولةيتم وبالتالي  ،األمثل للمال

 والتي تحقق الجودة في المؤسسات الخدمية واإلنتاجية.   Diagram C & E تحليل المشكالتالتي تناولت استراتيجية  

 مصطلحات الدراسة   

 استراتيجية تحليل المشكالت 

طريقة "هي  (2010) الموسوي يعرفها والتي (Cause &Effect Diagrams) والنتيجةمخطط السبب تعرف ب

  ."بيانية لوصف األسباب لمشكلة معينة بهدف المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لها

 واألسباب التي النتيجةو  األثرأداة تحليل توفر طريقة منهجية للنظر في "بأنها  Ilie & Ciocoiu  (2010)هاكما يعرف

بانها مخطط  :إجرائياً ومما سبق، يمكن تعريف استراتيجية تحليل المشكالت  ."إنشاء أو المساهمة في تلك اآلثار تم 
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لوضع  مباشرالتي لها تأثير الرئيسية  العناصريهدف للتركيز على المشكلة في مؤسسة ما، ومن ثم البحث عن كل 

 الحلول المناسبة التي تساعد على تحسين العمل في هذه المؤسسة فيكون أكثر جودة وأقل تكلفة. 

 ترشيد اإلنفاق

األهداف المنشودة في العملية  يكفل تحقيق"االستغالل األمثل لميزانية التعليم بما  ((2009عرفها العنزي يُ   

  16).ص( التعليمة بعيدا عن الهدر واإلخفاق في عملية تخصيص وتوزيع هذه الموارد"

يمكن تعريف ترشيد اإلنفاق على التعليم بأنه االستثمار األمثل للمال باإلنفاق على التعليم دون هدر وخفض وعليه،  

 لعملية التعليمية.التكاليف والبحث عن بدائل للمساعدة في تمويل ا

 حدود الدراسة

في ترشيد اإلنفاق ( 7Msتحليل المشكالت باستخدام ) استراتيجيةاقتصرت الدراسة على التعرف على الحدود الموضوعية: 

 . جامعة الكويت

 في جامعة الكويت. هيئة التدريس من أعضاءاشتملت الدراسة على عينة عشوائية الحدود البشرية: 

 كليات جامعة الكويت.  في جميعالدراسة  طبقت: المكانيةالحدود 

 . 2016)–2015) طبقت الدراسة في العام الدراسي الزمانية:الحدود 

 

 

 ذات العالقة اإلطار النظري والدراسات

ذات العالقة بالدراسة الحالية، ولذلك تم تناول موضوع الدراسة  النظري والدراساتلإلطار  يتناول هذا الجزء وصفاً   

والمحور الثاني يتعلق  ،C & E Diagramsاستراتيجية تحليل المشكالتالمحور األول : كاآلتيثالث محاور من خالل 

 يتضمن الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية.فأما المحور الثالث ترشيد االنفاق، ب

  C & E Diagramsاألول: استراتيجية تحليل المشكالت المحور 

االستخدام، من حيث المفهوم، والنشأة،  C & E Diagramsيتناول هذا الجزء استراتيجية تحليل المشكالت 

 .والخطوات التي تمر بهاتها هميوا

      C & E Diagramsمفهوم استراتيجية تحليل المشكالتأواًل: 
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 Total)تعتمد الكثير من المؤسسات االقتصادية والخدمية في تحقيق أهدافها على فلسفة إدارة الجودة الشاملة 

Quality Management) وتستعمل في التحسين المستمر لمراحل التي  ،والتي تشمل مجموعة من األدوات والتقنيات

تستخدم فيها تقنيات وأساليب مختلفة وفقا لمجال تمر بها العمليات وحل المشكالت التي قد تتعرض إليها هذه العمليات، 

عد أحد تي توال C & E Diagramsهي  ومن هذه التقنيات ،عمل المؤسسة وذلك لتقليل الهدر في المال والجهد والوقت

تهدف لتحقيق الجودة في العمل وزيادة كما لتحليل المشكالت عن طريق مشاركة جميع العاملين بالمؤسسة، نيات التق

 .الكفاءة في أداء المؤسسة من خالل إجراء تحسينات بسيطة تدريجية

ويعرف لحل المشكالت (Kaizen) ، هو أسلوب Diagram (Cause and Effectوالنتيجة ) السبب مخطط

وهو عبارة  (shikawa,1960)نسبة  diagrams (Ishikawa)أو   (Fishbone)تحليل عظام السمكة أيضا بأسلوب

والتفكير بكل األسباب الممكنة حتى عن رسم بياني لوصف األسباب لمشكلة معينة بهدف المساعدة إليجاد حلول لها، 

الرسم  يأخذحيث ، اقتراح الحلول نصل للسبب الحقيقي ويشارك الجميع بالتفكير في المشكلة بعمق دون التسرع في

لتقنية مخطط النتيجة والسبب هو تعريف  اسيالهدف األسأن  (2013إبراهيم )هنا  يذكرو  ،المخطط شكل جسم السمكة

أو الهدف المرجو تحقيقه، وتحديد األسباب المؤثرة عليه ومن ثم التركيز على هذه األسباب لتطوير الحلول  ةالمشكل

 المناسبة ويمكن من خاللها طرح مقترحات تحسين العملية في المؤسسات الخدمية أو االنتاجية.

اضحة، ويستخدم بعد و تستخدم مختلف األدوات واألساليب لجعل المشكلة  بأنه" 2010)) الموسوي يشيركما 

كما يذكر  .(12)ص تحليل األسباب الجذرية وغيرها من الوسائل لتحديد وتصحيح المشكلة في المصدر" ذلك رسمياً 

في تحديد هذه  تعند دراسة التغيرات في العمليات اإلنتاجية والخدمية عادة ما نواجه مشكالأن  2014)) عيشوني

يمكن تصنيف  C & E Diagramsمخطط تداخل بين بعض هذه العناصر فمن خالل استخدام هناك العناصر وهل 

، luca (2011)األسباب المؤدية إلى التغيرات في العملية أو المنتج وكذلك تحديد العالقة بين مختلف بين هذه األسباب

مشكلة معينة في المجاالت الرئيسية من األسباب. من المستحسن استخدامه إيشيكاوا من أجل تحديد وتقسيم أسباب  وضع

 فقط عندما تكون هناك مشكلة واحدة فقط، ويمكن تصنيف األسباب المحتملة استنادًا إلى عدة معايير.

 C & E Diagrams النتيجة والسببمخطط استراتيجية نشأة ثانيًا: 

تقنيات الجودة واألدوات المستخدمة  كأحد C & E Diagramsوالسببالنتيجة مخطط حين نريد أن نتحدث عن   

يرجع  فقد ،في اليابان كون الحديث عن نشأة الجودةسي، اليابان الدول المتقدمة اقتصادوالتي كان لها الفضل في رفع 
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وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، وتم نقل العديد من وهو عالم إحصاء أمريكي  (Juran,1999) ظهور الجودة للعالم

حيث عمد األمريكان إلى إدخال ، Edward Demingالخبراء في الصناعة واإلدارة األمريكية ومن بينهم أدوارد ديمنج 

ة التي الذي حظيت أفكاره بقبول من اليابانيين وكان من أسباب حدوث المعجزة االقتصاديتغييرات في المجتمع الياباني 

% ترجع  لضعف 94% من مشاكل الجودة ترجع للعمل و6يشهدها العالم في الوقت الحالي، وكان من أهم آرائه أن 

وضع كل خبرته في تعليم اليابانيين  Demingأن ( 2000) وذكر شافعي وناساإلدارة وعدم كفاءة العمليات اإلدارية، 

 .كيف يحققون الجودة من خالل آرائه حول التجديد والتحسين المستمر 

  لجودة في اليابان،ا، الذي أقترحها كورو ايشيكاوا األب الحقيقي لحلقات 1961ثم ظهرت حلقات الجودة في اليابان عام 

Wessel )2004,(Burcher  9601الذي بين استخدام هذا المخطط في(juran ،1999.)  من خالل التركيز وذلك

داخل المؤسسة مع القيام بأقل قدر من التوجيه وتكون النتيجة للحصول على جودة أعلى مع  تعلى منع حدوث المشكال

 كورو ايشيكاواهذه االستراتيجية أتت بعد أن قام العالم الياباني ( أن فكرة 2014ويوضح هنا بابيه )أقل قدر من التكلفة، 

( عامال في احد المصانع وطلب منهم التعرف على أهم المشكالت 4-8حينما أقترح بتكوين مجموعة من العاملين عددهم )

السيطرة على التي يواجهونها وفي مكان العمل وطرح أفضل الطرق لحلها حيث أصدر هذا العالم كتاب )المرشد إلى 

بحيث تمثل األشواك األسباب الحقيقية  Fish Bone Strategiesوالذي اقترح فيه مخططا لتحليل جسم السمكة  الجودة (

 ل معرفة األسباب الحقيقية للمشكلة. لمشكلة ما فتستخدم لتحديد مصدر الخطأ أو القصور من خال

دفعت الشركات اليابانية إنقاذ في جهود تحسين الجودة واإلنتاجية الخاصة بهم،  1970وبعد ذلك في عام 

 Toyota 1951شركة  (1946 Matsushita Electric  1950 (Toshiba)وقامت الشركات في تطبيقه مثل شركة 

( أن اليابانيون تمكنوا من 2010ذكر عيشوني )، و  ( 2010الموسوي، (للشركة التنافسي الموقع قوة على للحفاظ وذلك

رفع مستوى جودة منتجاتهم وتحسين مستوى اإلنتاجية عن طريق تطبيق مبادئ الجودة مدعمة بالتقنيات األساسية السبع 

 .The Seven Magnificent)للجودة والتي يسميها الكثير من العلماء "السبع العظيمات" أو "الروائع السبع") 

لقد عرفت هذه التقنيات استعماالت عديدة من طرف الفنيين والمهندسين  (2000)كما يؤكد العالم جوران 

الصناعيين والموظفين اإلداريين في كبرى الشركات الصناعية والخدمية وذلك لسهولتها وبساطة العمل بها. وهذه التقنيات 

 Paretoخريطة باريتو  ؛check sheet ؛ قوائم االختبار histogramكاآلتي: خرائط التدفق( 2014)يوضحها عيشوني
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chart التوزيع المدرج التكراري؛control chartخريطة السبب والنتيجة ؛fishbone diagram خريطة التبعثرscatter 

diagram  خرائط المراقبةFlowchart (20ص.) 

  (7ms)أسلوب: ثالثاً 

والبحث عن كافة العناصر المؤثرة على سير  7MS)) يتم البحث عن مسببات المشكالت عن طريق ما يعرف

يتم دراسة العناصر التي تتألف منها  ، كماوتحديد مصادر العيوب، وخفض التكاليف، كفاءة المنتجو المؤسسة، العمل في 

ادلة مشتركة تتألف من األفراد وأساليب العمل والمواد والمعدات، ويتم توضيح العالقات المتبالاألسباب الرئيسية و  ،المؤسسة

  .تأظهرت منذ ذلك الحين أنها تنطبق على جميع أنواع الصناعات والعمليات والمشكال كمابين هذه العناصر، 

 المؤثرةولذلك يتم تحديد العناصر الرسومات التخطيطية لعظام السمكة للسبب والنتيجة المستخدمة ويتم استخدام 

؛ (Manالموظفين واألفراد) (2)؛ (Management) اإلدارة(1: )النحو اآلتي  Boca 2011)) يوضحهفي تنظيم النشاط 

المواد (5؛ )(Machinesالمعدات) أو التاآل(4ومتطلبات محددة لتنفيذ المهام؛ ) (Methods) العملية األساليب(3)

؛ وهي البيانات التي تم إنشاؤها من هذه العملية( Measurements) القياسات(6؛ )((Materialsالمستخدمة

 المشكالت. ( يوضح مفهوم مخطط السبب والنتيجة والهدف من استعماله في عملية حل1والشكل) ؛(Moneyالمال)(7)

الرسم التخطيطي على شكل جسم السمكة فتكون النتيجة أو المشكلة مكتوبة  ( مخطط السبب والنتيجة1الشكل )ويظهر 

 في رأس السمكة، ثم تتم إضافة األسباب المحتملة.

 

 

 

 

 

 (2014)بايبه  برهان ، محمد النتيجة والسبب ( مخطط 1الشكل )

  C & E Diagramsوالسبب استخدام مخطط النتيجة أهمية رابعًا:                      

 منعد ت( 1)اآلتي:ك luca(2011)؛lie &Ciocoiu(2010)يوضحها لعدة أموراألسلوب  اهذ أهمية ترجع

صغيرة  مشكالت إلى وتحويلها المعقدة المشكالت على معرفة ساعدت( 2)؛ الشاملة الجودة لتطبيق األساسية األدوات
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( تستخدم بشكل منظم وسهل القراءة لعالقات تشير إلى األسباب المحتملة لحل مشكلة ما 3؛ )لها حلول إيجاد يمكن

يضمن  (5)؛نتظمة للغاية ( تشجع مشاركة الفريق في التفكير بطريقة م4) وكيفية ارتباطها عن طريق الرسم التخطيطي؛

يجاد تحليل على التخطيط هذا يساعد (6) ؛فهم مشترك لألسباب لفريق العمل مما يساعد على تحديد األسباب الجذرية  وا 

 .وتعظيمه اإليجابي األثر على االنتباه تركيز إلى األسلوب يهدف هذا( 7) ؛صغيرة كانت مهما المشكالت حل جميع

 C & E Diagramsمخطط استراتيجية شروط استخدام : خامساً 

 جودة المؤسسة سواء كانت إنتاجية أو خدمية هناك الكثير من التقنيات التي يمكن أن تستخدم لتحسين مستوى

 أن تخضع للشروط أهمها اآلتي: جبي C & E Diagramsطريقة بحل تُ أن يفضل التي ولكن عند تحليل المشكالت 

أن تتسم بالمخاطرة، بمعنى أنه ( 2إضفاء الطابع الرسمي على الوفاء بنفس الشروط المطبقة على تحديد المشكلة؛ ) (1)

تحديد األسباب  (3) ؛يجب أن تتسم باحتمالية أو إمكانية أو تواتر حدوثها والعالجي لها هاحدوث يةتحديد احتمال يمكن 

 9-7تكون أكثر من  عدد األسباب الرئيسية والثانوية معقولة، عادة البحيث يكون  والثانوية،واألسباب الفرعية الرئيسية 

أو تسلسل معين في الوقت  يمكن تحديد معايير األولوية( 4؛ )األسباب الثانوية للسبب الرئيسي 3-2لألسباب الرئيسية، 

 (Gupta, Sleezer & Russ ,2007) .احتمال معينة، إمكانية أو تواتر حدوثه )التسلسل الزمني( أو

 C & E Diagramsالخطوات العملية لعمل مخطط  خامسًا:

( 2014يوضحها عيشوني) اليةالت تبع الخطواتتُ يجب أن  C & E Diagramsمخطط النتيجة والسبب لعمل   

لوضع األسباب و توليد األفكار لفريق عمل جماعي من أفراد المؤسسة وفي حلقة لعصف الذهني يتم تكوين  (1) كاآلتي:

( تتم عملية بناء المخطط في إطار منظم لتجميع األفكار بحيث يجب أن تكون المشكلة المراد 2للنتيجة أو األثر؛ )

تستعمل وسيلة عمل جماعية ( 3)دراستها واألسباب المؤدية إليها بشكل دقيق وواضحة لكل شخص من فريق العمل؛ 

لكي يراها جميع أعضاء لصق على الجدار لرسم الخريطة أو ورقة كبيرة تُ  ستعمل مثال سبورة عملتلتوضيح األفكار كأن 

رسم مربع على أقصى اليمين ونسجل فيه المشكلة التي نود دراستها أو الهدف المراد تحقيقه وهذا ما يمثل ي( 4الفريق؛ )

والتي تدل على العناصر سية كتب هذه األسباب الرئيثم ت  (5؛ )النتيجة التي يجب أن نبحث عن األسباب المؤدية إليها

؛ كما ترسم أسهم لألسباب الرئيسية وتتفرع منها (2، كما في الشكل )مربعات مرسومة على اليسار في7M) األساسية )

عن أهم األسباب يتم التناقش بعد إتمام رسم المخطط، ( 5) أسهم متعددة لألسباب الفرعية مقسمة إلى عدة مستويات. ؛ 

   المؤثرة على المشكلة المدروسة. 
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 (93 ص 2014( كيفية عمل مخطط النتيجة والسبب )عيشوني، 2الشكل )

 ترشيد اإلنفاق المحور الثاني: 

 االنفاق على التعليم أواًل: 

أو كون اقتصادي، اجتماعي، يقد لتحقيق غرض معين قصد بتمويل التعليم تكوين رأس مال لتنفيذ عمل معين يً   

قيمة التكلفة التي تحتاج االنفاق عليها بأنها  ثقافي وقد تكون جامعة لهذه األغراض كما هو الحال بالنسبة لنفقات التعليم

يطلق مفهوم التكلفة بشكل عام على قيمة المدفوعات المالية المصرفة مقابل الحصول على سلعة أو خدمة، وفي القطاع 

فة مقابل الحصول و المدفوعات المالية المصر "يمكن تحديد التكلفة التعليمية بأنها ( بأن 2009يوضحها فارس )التعليمي 

" لموارد البشرية والمادية المحتاج إليها في العملية التربوية في إطار المنظمات التعليمية بمختلف المستوياتعلى ا

 .(43ص)

التكلفة المباشرة وهي مجموع اإلنفاق  (1) ( كاآلتي:375-372، 2013)وأنواع التكلفة كما يوضحها المهدي 

الفعلي الذي تصرفه خالل مدة معينه مقابل الحصول على الموارد البشرية والمادية المحتاج إليها في تسيير العملية 

ال تقتصر تكلفة التعليم على المبالغ المالية التي صرفها خالل مدة معينة، بل والتي (التكلفة غير المباشرة 2التعليمية؛ )

ن هنالك جانبا غير مباشر من التكلفة التعليمية يتمثل في المدخل الضائع على الطالب الملتحقين في المراحل المتقدمة إ

(التكلفة الجارية أي اإلنفاق المتكرر الذي يمثل التكاليف الدورية، التي تقتصر 3من التعليم كالمرحلة الثانوية والجامعية؛ )

 نفقات التعليم، الصيانة، كتب، المياه، والمصروفات النثرية.  رة،على فترة معينة وهي نفقات اإلدا

دولة الكويت من الدول ذوات الدخل المرتفع؛ حيث بلغ الناتج المحلي عد تُ  (2014) التعليم للجميعوفي تقرير 

، مما كان نتيجة تطور حجم اإلنفاق والتكلفة االقتصادية لنظم الرعاية والتنمية 2013سنة  بليون دوالر 165.8اإلجمالي 

 ترشيد االنفاق

الموظفين  اإلدارة
 واألفراد

 العلمية األساليب
 العملية

الت اآل
 المعدات

المواد 
 المستخدمة

 المال القياسات
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في العالم في  63وتحتل الكويت المرتبة  دولي 47ا بعد قطر واإلمارات، والـي، حيث تحتل الكويت المرتبة الثالثة عرب

لجميع واالهتمام بتنمية وتطوير مستوى يظهر حرص الدولة على تحقيق أهداف وثيقة التعليم لو  ،دليل التنمية البشرية

التعليم لدى أفراد المجتمع من خالل مؤشر نسبة اإلنفاق على التعليم، حيث بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم في دولة 

، حيث تقدر  2011 /2012في العام  % من الدخل القومي اإلجمالي 4.3و % من الدخل المحلي14.8الكويت 

 (.16ص، 2012وزارة التربية والتعليم العالي، دينار كويتي) 166,509,839بما يقارب مصروفات جامعة الكويت 

 في التعليم مفهوم ترشيد االنفاقثانيًا: 

استثمار طويل األجل يحتاج إلى عملية لها مدخالت ولها مخرجات ولذلك يصفها بعضهم على أنها إن التعليم  

والتمويل وهو كل ما تستطيع الدولة من توفيره للمؤسسات التعليمية، تمويل كاٍف ليكون ضمانًا الستمراره ودعمًا لمسيرته، 

وعليه وذلك لتحقيق األهداف المنشودة.  ولخدمة العملية التعليمية من منشآت وهيئة تدريسية وأجهزة إلكترونية، وغيرها

أمثل للنفقة العامة، يحدد بدقة وفق منهج موضوعي ويهدف إلى بيان قدرة  تحقيق ترشيد االنفاق يتم اختيار لضمان

على بعض عدا القطاعات، وبعض  األوليالعامة، وهو يعني التركيز  المجاالتالوسائل الفنية على تحديد قيمة العائد في 

   .النفقة الرشيدة االختيار، استراتيجية على المدى المتوسط األولويةالكبيرة ذات الت المشك

يمكن تعريف ترشيد اإلنفاق على التعليم بأنه االستثمار األمثل للمال باإلنفاق على التعليم دون هدر وخفض و  

االنفاق التكاليف والبحث عن بدائل للمساعدة في تمويل العملية التعليمية. خاصة أنه توجه عام للدولة وهو ترشيد 

 القتصاديةاوللتوصل لحل المشكالت  واإلنتاجية الخدميةواالستخدام األمثل للمال حتى يتم تحقيق في كافة المؤسسات 

وبالتالي  وتطوير جهود اإلدارة والتالؤم مع الظروف المحيطةتخاذ القرارات اولعل من أهم مهام اإلدارة في أي مؤسسة هو 

االنفاق وحث جميع العاملين من هيئة تدريسية وموظفين على تطبيق ترشيد و اإلدارة الجامعية  ناعتإقب يكون هناك الحاجة

 تطبيق ترشيد االنفاق.

 C & E Diagramsلعمل مخطط  كيفية تطبيق ترشيد االنفاق حسب مخططثالثًا: 

بين متطلبات  ةترشيد االنفاق من أهم المشكالت التي قد تواجه المؤسسات لما تواجهه من عمل موازن ةعد عمليتُ 

العصر ومواكبه التطور التكنولوجي الحادث والمتسارع في العالم وفي نفس الوقت االنفاق على أعداد متزايدة من طالب 

لذلك البد أن  ،تبية وقاعات مجهزه بالتكنولوجيا الحديثةتاجونه من وسائل وأدوات مكحالجامعات والهيئة التدريسية وما ي

على التعليم  المصروفةويوفر التكاليف والمبالغ  جهة،يحقق الجودة من  مما النفاقا ةيكون هناك مخطط ينظم عملي
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تعاني منها   ةيئيسر مشكلة أصبحت ( بأن اختيار النفقة األكثر أهمية 2009ويؤكد شباط ) من جهة أخرى، الجامعي

الدول في تخطيط واختيار نفقاتها، فالنفقات العامة تزداد بنسبة كبيرة تتخطى الناتج القومي اإلجمالي، لذلك أصبح من 

الضروري العمل المبرمج الختيار النفقة الضرورية ذات المردود االجتماعي واالقتصادي الذي يؤثر إيجابيًا في المجتمع، 

ووضعها للمؤسسة رسم المخطط يتم توزيع العناصر األساسية وعند  ازدهار الحياة االقتصادية. ويلبي حاجات المواطنين و 

 ايوضحهوالتي اصر أو األسباب نكأسباب وتكون النتيجة هي ترشيد االنفاق ومن األسباب العامة يتم وضع حلول لهذه الع

)2001( Eckes؛  Wessel  &)2004( Burcher كاآلتي : 

  (Management) اإلدارة (1)

، والبد من اقتناع اإلدارة الجامعية دارة لها واإلنفاق هي الخطوة األولى ألنه موقع اإلدارة هو موقع المؤثرإلفمثال ا

بضرورة تطبيق ترشيد اإلنفاق، طالما أن ترشيد اإلنفاق سياسة متكاملة مع سياسة العامة للدولة، ويكون عن إبراز اإلدارة 

عمل الجماعي ألعضاء هيئة التدريس، بشرط اشراك العاملين في كليات الجامعة في حل المشكالت، الجامعية روح فريق ال

 .االتصال المباشر إلدارة الكلية مع أعضاء الهيئة التدريسيةو 

(؛ ويقصد بها الهيئة التدريسية في كليات جامعة الكويت سواء األدبية أو العلمية أو Manالموظفين واألفراد) (2)

إعادة تنظيم المستويات الوظيفية ؛ أعضاء الهيئة التدريسية بتطبيق أسلوب ترشيد اإلنفاق في كليات الجامعة إقناع.المهنية

تناسب الرواتب مع خبرة أعضاء  .تناسب الرواتب مع كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية.الجامعةفي الهيكل التنظيمي لكليات 

  .الذاتي في تعيين أعضاء هيئة التدريس االكتفاءتحقيق .الهيئة التدريسية

استخدام مخطط السبب والنتيجة كأسلوب لحل  محددة لتنفيذ المهام؛المتطلبات الو  (Methods) األساليب العملية (3)

استخدام ؛ بدائل لتمويل الخدمات التعليمية ؛ ابتكارأساليب حديثة لخفض التكاليف الخدمات التعليمية اعتماد، المشكالت

 .استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة لعملية التعليم؛ العصف الذهني كأسلوب لحل المشكالت

تخدام األجهزة الحديثة بدال من األجهزة القديمة لخفض تكاليف اسوالتي يقصد بها (Machinesالمعدات) أو اآلالت (4) 

استخدام التعلم عن بعد ، األمثل للوسائل التعليمية االستخدامو  ،من اآلالت القديمة وبيعها كقطع غيار االستفادة، الصيانة

 .سهام المؤسسات اإلنتاجية على تحمل جزء من نفقات اآلالت واألجهزةالتربوي، اللطلبة لتقليل عدد أعضاء هيئة 
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شراء المواد الجديدة ، ةلبة الكتب المستعملة بأسعار رمزيشراء الط وتتمثل في ((Materials المواد المستخدمة (5)

استخدام إعادة ة؛ بر عدد من أعضاء الهيئة التدريسيأك الستفادةإرجاع المواد)العهد( ، للخدمات التعليمية بأسعار تنافسية

 .استغالل مباني الكليات في اإلجازات لمزاولة األنشطة والهوايات بأسعار رمزيةأخرى،  التدوير لألوراق والقرطاسيات ومواد

إنشاء قسم ، الطلبة والهيئة التدريسية في الجامعة استخدام إحصائيات جديدة ألعداد؛ (Measurements) القياسات( 6)

، بيانات دقيقة للحجم الفعلي لإلنفاق على التعليم اعتماد ،للمحاسبة لمتابعة اإلنفاق األمثل على التعليم في كليات الجامعة

 .من اقتصاديات الحجم عند بناء مباني جديدة دةاالستفا النفقات التعليمية المتوقعة خالل خطة تعليمية محددة دراسة

سهام طلبة الجامعة بدفع جزء من تكاليف و ، صخصة الخدمات التعليمية في الجامعةويقصد به خ :(Moneyالمال) (7) ا 

استثمار ، والتدريب لالستشارةاستخدام مكاتب الكليات  ،قبول التبرعات من قبل األفراد والمؤسسات اإلنتاجية، التعليم

 .المساحات الغير مستغلة إلقامة المعارض يعود ريعها على الكليات

 الدراسات ذات العالقةالمحور الثالث: 

وابحاث اختصت في دراسة استراتيجية  دراسات-الباحثةحسب علم -بعد البحث في مصادر عديدة لم توجد

 وخاصة الدراسات العربية، جامعة الكويتودورها في تحديد المسببات المؤدية إلى ترشيد االنفاق في تحليل المشكالت 

( بحيث تكون النتيجة هي ترشيد االنفاق والمسببات هي العناصر 7Msمن خالل البحث في عناصر المؤسسة السبعة )و 

أما  ( بشكل خاص،Kaizenعن فلسفة ) ودراسات ،عام اهتمت بدراسة الجودة بشكلراسات بد االستعانة، لذلك تم السبعة

 بشكل خاص.في مجاالت الصناعة  (C&E)أسلوب تحديد المشكالتالمتعلقة بالدراسات 

( والتي هدفت إلى توضيح ثقافة 2000الشافعي وناس )التي قام بها ومن خالل الدراسة التحليلية المقارنة  

مكانية االستفادة من الجودة  وتطوير الفكر اإلداري التربوي الفكر اإلداري التربوي الياباني في تحسين التربوية في اليابان وا 

، واستخدم الباحثان المدخل الوصفي التفسيري بهدف وصف عناصر ثقافة الجودة في الفكر الياباني، والمدخل في مصر

التحليلي المقارن بهدف تحليل عناصر الدراسة كمنهج للدراسة، وتم التوصل لعدد من النتائج كان أبرزها اآلتي: أن القيادة 

تكز على مجموعة من األفكار والمبادئ منها أن العبء األكبر يقع على المديرين لتغيير ثقافة األفراد نحو التربوية تر 

( أهمية اقتناع القيادة التربوية بكافة مستوياتها بأهمية التغيير نحو الجودة 1الجودة الشاملة، وكان أهم توصيات الدراسة: )

( أهمية وجود إدارة للتغيير تقود 2تأثيرهم على األفراد بإتباع هذا المنهج، )الشاملة والتحسين المستمر في األداء، ومدى 

 عملية التغيير نحو الجودة الشاملة.
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تناولت اإلنفاق على التعليم ومشاركات المؤسسات المجتمعية في تحمل تكاليف فقد ( 2006الغامدي )أما دراسة   

األعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج )دراسة ميدانية(،  لمواجهة متطلبات النهضة التعليمية المستقبلية لدول

-1980حيث صممت الدراسة الحالية للتعرف على واقع اإلنفاق العام على التعليم بدول الخليج العربية لفترة من عام

االجتماعية لتحمل تكاليفه، وكذلك تجارب دول الخليج العربية في اإلنفاق العام على التعليم وحجم المشاركات ( (2000

(استمارة لجمع بيانات اإلنفاق العام على التعليم في دول 1وقد استخدمت في الدراسة ثالث أدوات لتحقيق الهدفين: )

 استبانة( 3المسئولين عن التعليم في وزارة التربية والتعليم؛ ) استبانة( 2) ،سنوات الخليج العربية على مدى خمس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء العينة من المسئولين عن (1): كاآلتي ة، وكانت النتائجللمؤسسات االجتماعي

؛ التعليم حول مدى احتياج التعليم إلى التمويل من مصادر غير حكومية وفق لمتغيرات الدولة، الوظيفة، الخبرة اإلدارية

%( من اإلنفاق 17.3 - %7.2من) 1996 1980-أن نسبة اإلنفاق العام على التعليم ارتفعت بين عامين ( 2)

 (%4)الحكومي، كما بلغ متوسط معدالت اإلنفاق العام كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي لدول الخليج العربية المجتمعة 

وفي  (3)أكثر من خمسين مليار دوالر، (2015)وتشير اإلحصائيات أن اإلنفاق على التعليم في دول الخليج العربية في 

وضحت النتائج احتياج التعليم إلى مشاركة فاعلة أمجال مشاركات المؤسسات المجتمعية في تجمل تكاليف التعليم 

 للمؤسسات المجتمعية في تحمل تكاليفه وأهمية هذه المشاركة في دعم مسيرة التعليم وتطويره. 

التعليم الحكومي والزيادة  يد اإلنفاق( هدفت الدراسة بشكل عام إلى ترش2009في دراسة أخرى قامت بها فارس)و 

وضرورة تنوع مصادر التمويل على التعليم وتغير سياسات  المستمرة على اإلنفاق عليه ومن ثم أثارها على ميزانية الدولة

 وقد تبين من نتائج الدراسة ،، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلوماتكان منهج الدراسة منهج وصفي، و اإلنفاق عليه

( اهتمام دول الخليج العربية ودولة الكويت في اآلونة األخيرة بضرورة إيجاد بدائل تساهم في الدعم المالي في 1اآلتي: )

( وجود هدر في الميزانية المخصصة لتعليم تصرف على أمور ال تتعلق 2التعليم لتخفيف العبء على الحكومات، )

 .نظر في توزيع موازنات التعليممباشرة بالعملية التعليمية وهذا يتطلب إعادة ال

هدفت الدراسة و وعالقته بتخفيض التكاليف، (Kaizen)  ( كانت تتعلق بأسلوب2009وفي دراسة عزة ومحمد، ) 

كأحد أدوات التحسين المستمر وعالقته بتخفيض التكاليف، وتم اختيار شركة هيمن  (Kaizen)إلى معرفة وتطبيق أسلوب

لصناعة اإلسفنج والمفروشات في محافظة دهوك في العراق، وتشير الدراسة أن باستخدام كلفة يتم التخلص من الهدر 

من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة والفاقد من العمليات مما يؤدي إلى تحسن زمن العملية وتكلفتها وجودتها، وتم التوصل 
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هناك ( 2( يعد تخفيض التكاليف إحدى عوامل نجاح المؤسسة في ظل المنافسة الشديدة؛ )1) اآلتي: من النتائج أهمها

استخدام ونجاح  ( إن3) ؛كفاءة العاملين وعدم اطالعهم على األساليب الحديثة في تخفيض التكاليففي ضعف 

لها، كما  استراتيجيةفي أي وحدة اقتصادية يحتاج إلى دعم اإلدارة العليا إذ أنها تضع هذا األسلوب  (Kaizen)أسلوب

 أن مسؤولية االستخدام ال تقتصر على اإلدارة العليا كما أن للعاملين دور كبير في نجاح تطبيقه.

النفاق على التعليم قبل الجامعي هدفت إلى كشف واقع اوالتي ( 2009ا أن هناك الدراسة التي قام بها العنزي)مك 

واعتمدت الدراسة آلية لترشيد االنفاق على التعليم قبل الجامعي باستخدام أسلوب الهندرة،  اقتراحبدولة الكويت من أجل 

)دراسة المدخالت والمخرجات المادية والبشرية في  ةييعتمد على الدراسة النظرية التحليل( 1) اآلتي: على منهج مكون من

ومن خالل ذلك توصلت الدراسة إلى ، يمثل الجانب العملي باستخدام أسلوب إعادة الهندسة اإلدارية (2،)وزارة التربية(

( تفشي البيروقراطية واعتماد 2)؛ تكاليف وزارة التربية مرتفعة بسبب األساليب اإلدارية التقليدية (1نتائج عديدة أهمها: )

ضعف توظيف تقنية المعلومات (3) ؛في زيادة تكاليف اإلنتاج وبطء العمل القرارات أثر خاذتوزارة التربية على المركزية با

األوراق والسجالت الملفات مما يتطلب إنفاق الكثير و فيستخدم عدد كبير من الموظفين عدد كبير من التوظيف األمثل 

( ترشيد 1): توصيات وهي كاآلتي ، وفي ضوء نتائج الدراسة تم وضعمن الوقت والجهد والمال للقيام بتلك األعمال

( خفض تكاليف الفعلية المالية 2) ؛مجانية التعليم من خالل ترشيد االنفاق على التعليم للموارد المالية للعملية التعليمية

 دوى االقتصادية لتكاليف التعليم.ج( رفع الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي مما يزيد من ال3) ؛للمدارس

التعرف على أهم المفاهيم اقتصاديات التعليم والمتعلقة بالدراسة إلى هدفت  ( بدراسة2011قامت الدباسي)كما 

التعرف على درجة موافقة أفراد العينة على بعض المقترحات عن طريق لتمويل واإلنفاق والتكلفة والعائد من التعليم، وذلك 

ووزعت  استبانةت، وتبعت الدراسة المنهج المسحي الوصفي واعدت لبدائل تمويل مؤسسات التعليم العالي في دولة الكوي

فرد من أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واستجاب ( 400)على

أن التمويل ( 1( عضو من هيئة التدريس، وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: )262)

( وأن درجة 2الحكومي الحالي لمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت غير كافي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ )

( ويرى أفراد عينة الدراسة أن درجة الموافقة على البدائل 3الموافقة على التحديات االقتصادية المقترحة كانت كبيرة؛ )

الي الحكومي في دولة الكويت كانت كبيرة وخاصة فيما يخص ترشيد اإلنفاق وحسن استثمار المقترحة لمؤسسة التعليم الع

 الموارد المالية .
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 السمكة عظم استراتيجية استخدام (، في دراسة أثر2012وفي دراسة أخرى قام الباحثان بابية برهان ، ومحمد)

 أثر للتعرف على لثقافة اإلسالمية، حيث هدفتا مقرر في الطائف جامعة طالبات لدى حل المشكالت مهارة تنمية في

جامعة الطائف، وتم استخدام المنهج  طالبات لدى المشكالت حل مهارة تنمية في السمكة استخدام استراتيجية عظم

لمقرر الثقافة االسالمية  1434-1433التجريبي واختيار مجموعتين من الطالبات في الجامعة للفصل الدراسي الثاني 

 داللة ( طالبة وكانت أهم النتائج توجد فروق ذات34ضابطة وأخرى تجريبية والتي مثلت عينة الدراسة)ومجموعة 

 تعزى الستخدام المشكالت، على حل القدرة في الضابطة بالمجموعة التجريبية مقارنة المجموعة لصالح احصائية

 عظم استراتيجية استخدام على المقرر اعظم السمكة، وعليه يوصى الباحثان بضرورة  تدريب مدرسي هذ استراتيجية

 .حل المشكالت في الطالب مهارات رفع مستوى في يسهم كما المقرر هذا بتدريس يرتقي الذي األمر السمكة

 أثر استخدام استراتيجية عظم السمكعلى هدفت الدراسة إلى تعرف بدراسة ( 2012قام بها الدبسي )وكذلك   

(Fishbone ( منطقـة الغزالنية التابعة لمديرية  العلمية في مادة العلوم لمتعلمي الصف الرابع األساسي في تنمية المفـاهيم

 من ( طلبة وطالبات150تكون مجتمع الدراسة من ، كما عتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، واتربية ريف دمشق

وجود فروق ذات الداللة  أهم نتائجوكان من ، (60اختير منهم بالطريقة القصدية )و متعلمي الصف الرابع األساسي، 

التجريبية والمجوعة الضابطة تعزى لصالح المجموعة التجريبية استخدام إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة 

 في تنمية المفـاهيم العلمية في مادة العلوم لمتعلمي الصف الرابع األساسي. Fishbone) استراتيجية عظم السمك )

 العملية انحراف أسباب وتحليل تشخيص( بدراسة هدفت إلى 0132ناعة قام إبراهيم )وفي مجال آخر وهو الص 

 باريتو مخطط هما الجودة ادوات من أداتين وتطبيق استخدام وتمالجودة،  ادوات صناعي باستخدام لمنتج االنتاجية

وكانت  الجلدية للصناعات العامة الشركة منتجات أحد جودة ف انحرا مسببات واكتشاف لتشخيص واألثر السبب ومخطط

 نسبة العيوب تقف من % 55 ان وجد حيث واسبابها العيوب انواع وتحليل تشخيص تم ( حيث1نتائج الدراسة كاآلتي: )

 ( حيث وجد ان2) .العمل وبيئة االولية االنتاج، المادة وادوات العامل، هي االنتاجي الخط في العيوب حصول وراء

 العامل على وجودتها إنجازها ودقتها في تعتمد االنتاجي الخط عمليات اغلب لكون عيوبلل االكبر هو المسبب العامل

 جودة المنتج. لتحسين المسبب هذا على الشركة تركيز خالل من ممكن المشكلة حل فان لذا

أثر استخدام استراتيجية عظم الـسمك في التحصيل في مادة بدراسة بعنوان ) Walsh 2000)كما قام الباحث 

طالبًا من الصف التاسـع وحتـى الصف  (76تكونت عينة الدراسة من )، حيث العلوم، مقارنة بطريقة التدريس التقليدية
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، حيـث وزع أفـراد العينـة علـى أربـع مجموعات، منها في والواليات المتحدة االمريكية الحادي عشر بوالية )فرجينيا(

اسـتراتيجية عظـم الـسمك، ومجموعتان ضابطتان تلقتا التدريب باستخدام طريقة التدريس مجموعتان تلقتا التدريب باستخدام 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست التقليدية، و  المتبعة

 .نة الضابطة بوجه عامباستخدام استراتيجية عظم الـسمك، علـى الرغم من تحسن أداء أفراد العي

في تحسين  Kaizenهدفت إلى معرفة مدى مالءمة تطبيق  Emiliani (2005)أجراها وخالل الدراسة التي 

لمدة عشر دورات في برنامج درجة الماجستير التنفيذي في اإلدارة kaizen تم استخدام استراتيجيات التعليم العالي، وقد 

وتم تكوين فريق عمل مكون من أساتذة وطالب وأبرزت النتائج في الواليات المتحدة،    Hartford)) في جامعة هارتفورد

( أعطى 2عملية فعالة لتحسين المخرجات العملية التعليمية في كلية إدارة األعمال، )Kaizen ( فلسفة 1الدراسة اآلتي: )

Kaizen ( أخرجت 3عل من قبل؛ )هيئة التدريس والموظفين والخريجين وفرصة للتفاعل معا بطرق لم تفKaizen  عددًا

بأنها تجربة إيجابية للغاية يمكن أن  Kaizen ( ينظر إلى 4هائاًل من األفكار الجديدة لالستخدام الحالي والمستقبلي؛ )

ومن أهم التوصيات التي وضعتها  تساعد مؤسسات التعليمية وأن تتنافس بفعالية أكبر ومصادر جديدة لتطوير التعليم.

على وجه  kaizen( أنه يجب تغيير بعض النهج التقليدية المتبعة إلى منهج التحسين المستمر1ة اآلتي: )الدراس

( أن تتطور العمليات المستخدمة في التعليم المربكة للعملية التعليمية، التي كثيرا ما تتضمن تأخيرات 2الخصوص؛ )

ت الجارية نظرًا إلدراك العاملين لقيمة تتغير بمرور الوقت؛ طويلة أو تكرار العمل، إلى نهج منهجي أكثر استجابة للتغيرا

( ونظرًا لآلثار المالية وسائر التحديات الكبيرة والمستمرة التي تواجه معظم المؤسسات التعليمية من المفيد أن يتعلم 3)

 والمتصلة بعملية التحسين المستمر. kaizen  ويشارك المديرون في

 التعقيب على الدراسات 

لتطبيق الجودة في المؤسسات سواء  أسلوب إداري ناجح دعيُ  (Kaizen)على أن السابقة  دراساتالت أجمع

يمكن تطبيقه في جميع المجاالت، كما التدريجي في كافة عناصر المؤسسة، لتحسين يهدف إلى او  ،الربحية أو الخدمية

لك في مجال التعليم كما في ذوكفقد طبق في مجال الصناعة برفع كفاءة اإلنتاجية والتقليل من الهدر في المواد، 

كما تؤكد و  في تحسين التعليم العالي،( Kaizen)هدفت إلى معرفة مدى مالءمة تطبيقوالتي  Emiliani (2005)دراسة

 في أي وحدة اقتصادية وبما فيها الشركة يحتاج إلى دعم اإلدارة العليا( Kaizen)أسلوباستخدام الدراسات على أن نجاح 

لها، كما أن مسؤولية االستخدام ال تقتصر  استراتيجية، إذ أنها تضع هذا األسلوب (2000كما في دراسة الشافعي وناس )
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( Kaizen)( أن باستخدام2011ما تشير له دراسة كاظم) أن للعاملين دور كبير في نجاح تطبيقه وهذاو على اإلدارة العليا 

 .والفاقد من العمليات مما يؤدي إلى تحسن زمن العملية وتكلفتها وجودتها يتم التخلص من الهدر

والنتيجة  السبب مخططواختيار من بينها  للجودة كما في الدراسة الحالية Kaizenوقد استخدمت تقنيات 

(Diagram (C and E أسلوب، وهو(Kaizen) السمكة لحل المشكالت ويعرف أيضا بأسلوب تحليل عظام 

(Fishbone) في دراسة  كما المؤسسات التعليمية، يمكن تطبيقها في خفض تكلفة مصروفات والتي في خفض التكلفة

في ( وجود هدر 2006كما أوضحت دراسة الفارس)، Walsh(2000) ودراسة  (2012ودراسة الدبسي) (2013إبراهيم)

صرف على أمور ال تتعلق مباشرة بالعملية التعليمية وهذا يتطلب إعادة النظر في توزيع الميزانية المخصصة لتعليم تُ 

( كما بلغ متوسط معدالت اإلنفاق العام كنسبة من الناتج القومي 2006) موازنات التعليم، واتفقت معها دراسة الغامدي

( وتشير اإلحصائيات أن اإلنفاق على التعليم في دول الخليج العربية في %4)اإلجمالي لدول الخليج العربية المجتمعة 

الدراسة إلى ترشيد االنفاق عن طريق مشاركات المؤسسات  وصي، وتدينار كويتي أكثر من خمسين مليار 2015عام 

 .المجتمعية في تحمل تكاليف التعليم

يم اقتصاديات التعليم والمتعلقة بالدراسة لتمويل ( في التعرف على أهم المفاه2011كما جاءت دراسة الدباسي)

( والتي كشفت واقع االنفاق على التعليم، ووضع مقترحات 2009واإلنفاق والتكلفة والعائد من التعليم ودراسة العنزي)

ة لتخفيف الحمل المادي على الدولة. وكذلك تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات ذات لعالقة في توظيف استراتيجي

وهي أحد تقنيات لتحسين الجودة وحل المشكالت في جامعة الكويت،  Diagram (C and Eوالنتيجة ) السبب مخطط

 7M) (كما تختلف الدراسة الحالية عن ذات العالقة من حيث عينـة الدراسة واختيار الهيئة التدريسية واستخدام أسلوب

 لتحديد األسباب في حل مشكلة ترشيد االنفاق. 

 الدراسةمنهجية 

لجمع البيانات وتحليلها، وهذا المنهج يناسب طبيعة وأهداف اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي   

الدراسة وقد جمعت البيانات من عينه الدراسة ثم اختيرت االختبارات اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتم تحليل 

 .مجتمع الدراسة مقبولة علىل إلى تعميمات تلك البيانات واستقصيت دالالتها للوصو 

 الدراسة وعينتهامجتمع 
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ألحدث  تبعاً  1477)طبقت هذه الدراسة على مجتمع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والبالغ عددهم )  

جامعة عشوائيا من كليات الدراسة وقد اختيرت العينة 2012) /2013إحصائية إلدارة التخطيط بجامعة الكويت لعام )

 .لدراسةل المتغيرات الديموغرافيةحسب أفراد العينة ب( يوضح توزيع 1، والجدول)الكويت

 (1)رقمجدول 
 توزيع أفراد العينة بحسب المتغيرات الديموغرافية للدراسة.

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيرات الديمغرافية
 انثى الجنس

 ذكر
54 
144 

27.3% 
72.7% 

 إنسانية نوع الكلية
 مهنية
 علمية

91 
41 
66 

46% 
20.7% 
33.3% 

 سنوات 5اقل من  سنوات الخدمة
 سنوات5- 9  من 
 سنة 14 -10من 
 سنة 19 -15من 
 سنة وأكثر 20

65 
37 
60 
29 
7 

32.8% 
18.7% 
30.3% 
14.6% 
3.5% 

 استاذ لعلميةالرتبة ا
 مدرس مساعد

 مدرس

33 
42 
123 

16.7% 
21.2% 
62.1% 

 %100 198  المجموع

 
( عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وبعد جمع االستبانات تبين أن (220وعليه، يكون العدد الكلي للعينة 

 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.  عضواً  198)بعضها غير صالح أو غير مكتمل لتصبح العينة النهائية )

 أداة الدراسة

تم االستفادة اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على استبانة لدراسة آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، 

=أوافق، 4=أوافق بشدة، 5")ليكرت الخماسي" وأخذت االستبانة صورة مقياس من دراسات وبحوث عدة في هذا الميدان،

  .= أعارض(1= أعارض بشدة، 2محايد،  3=

 الدراسة من قسمين رئيسين كاآلتي:وتكونت أداة 

 دمةوهي لغرض وصفي وتضمنت بنود عن الجنس، والكلية، والرتبة األكاديمية، والخ القسم األول: بيانات ديموغرافية 

 األكاديمية.
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تحليل المشكالت  راء هيئة التدريس بجامعة الكويت حول إمكانية تطبيق استراتيجيةآالقسم الثاني: ويتضمن معلومات عن 

  من سبع محاور وهي كاآلتي: االستبانةفي ترشيد اإلنفاق جامعة الكويت. ولذلك تكونت ( 7Msباستخدام )

لترشيد  Management))إلدارة ا عنصر باستخدام C & E Diagramsإمكانية تطبيق استراتيجية  :األول المحور

إمكانية تطبيق استراتيجية  :المحور الثانيبنود  6من وهو  التدريسأعضاء هيئة  االنفاق في جامعة الكويت من منظور

( لترشيد االنفاق في جامعة الكويت من منظور أعضاء هيئة Manتحليل المشكالت باستخدام عنصر الهيئة التدريسية )

 بنود. 5ويتكون من التدريس 

( لترشيد Methodsعنصر األساليب العملية )إمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام المحور الثالث: 

 .بنود   5ويتكون مناالنفاق في جامعة الكويت من منظور أعضاء هيئة التدريس 

( لترشيد Machinesإمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام عنصر اآلالت والتكنولوجيا ) المحور الرابع:

 بنود. 5ويتكون من هيئة التدريس االنفاق في جامعة الكويت من منظور أعضاء 

( لترشيد االنفاق في جامعة الكويت Materialإمكانية تطبيق تحليل المشكالت باستخدام عنصر المواد )المحور الخامس: 

  .بنود 5ويتكون من  من منظور أعضاء هيئة التدريس

لترشيد  (Measurementsالقياسات )إمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام عنصر  السادس: المحور

  .بنود 5ويتكون من  االنفاق في جامعة الكويت من منظور أعضاء هيئة التدريس

( لترشيد االنفاق في جامعة Moneyإمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام عنصر المال ) المحور السابع:

  .بنود 5ويتكون من  الكويت من منظور أعضاء هيئة التدريس

 صدق األداة وثباتها 

ريق عرضها على عدد من المتخصصين لتحديد صدق األداة تم االعتماد على الصدق الظاهري وذلك عن ط

بصورتها األولية على عدد من المختصين بمجال اإلدارة والتخطيط التربوي  االستبانة، وقد تم عرض االستبانةتحكيم ل

ضافة لبعض البنود، ومن  مالحظاتهم تم على ضوئها عمل التعديالتوبعد وضع والجودة التعليمية،  من حذف وتعديل وا 

كما تم حساب الثبات  صممت لقياسه. لقياس ماثم عرضها بصورتها النهائية مرة أخرى للتأكد أنها أصبحت صالحة 

من أعضاء ( عضوًا 20استطالعية ))ألفا كورنمباخ( حيث طبقت االستبانة على عينه  باستخدام معامل االتساق الداخلي
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( قيمة ألفا لكل محور من محاور االستبانة، ويالحظ أن قيمة ألفا 2هيئة التدريس بجامعة الكويت، ويوضح الجدول رقم )

 عالية جدا وتعطي الثقة في استخدام األداة.

 (2جدول رقم )
 معامالت االرتباط الداخلي ألداة الدراسة باستخدام قيمة ألفا

 باخمقيمة الفا كرون عدد البنود المحور
 .6 882 (Managementاإلدارة )

 .5 810 (Manالهيئة التدريسية )
 .5 770 (Methodsاألساليب العملية )
 .5 834 (Machinesاآلالت والتكنولوجيا )

 .5 796 (Materialالمواد )
 .5 946 (Measurementsالقياسات )

 .5 710 (Moneyالمال )
 .949 36 الكليةاألداة 

 

 إجراءات الدراسة

على أعضاء هيئة التدريس توزيع االستبانات عشوائيا  لها، تموالتحقق من الصدق والثبات  االستبانةبعد بناء 

تم توزيع  كلية، حيث( 15في جامعة الكويت مع مراعاة التوزيع يشمل كافة الكليات جامعة الكويت والتي عددها )

كما تم توزيع جزء من االستبانات إلكترونيا عبر وسائل التواصل االجتماعي.  التدريس،االستبانات ورقياً على أعضاء هيئة 

 ومن ثم تحليلها. SPSS برنامجكما تم مراجعة االستبانات واستبعاد غير الصالح منها، كما تم إدخال البيانات عن طريق 

 المعالجة اإلحصائية

استخدام اإلحصاء الوصفي المتمثل بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وذلك لإلجابة على األسئلة األول تم  

يتم استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي  من أسئلة الدراسة، كما استخدم والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع

الثامن لإلجابة على السؤال  ((One Way ANOVAوتحليل الفروق بين المجموعات   T test )ت ) المتمثلة باختبار

استراتيجية تحليل المشكالت  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة حول تطبيق والذي ينص على "

 "ة، الخبرة األكاديمية(؟تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، نوع الكلية، الرتبة األكاديمي ((7ms باستخدام أسلوب

 ومناقشتها  نتائج الدراسة

يتناول هذا الجزء عرضًا لنتائج الدراسة ويتضمن تحلياًل لما أسفرت عنه إجابات أفراد العينة على أداة الدراسة  

 ومرتبة وفقًا ألسئلة الدراسة كاآلتي:
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لترشيد اإلنفاق في جامعة الكويت  ((7ms استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام أسلوب ما إمكانية تطبيق السؤال األول:

 ؟ من منظور أعضاء هيئة التدريس

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج القيم اإلحصائية الوصفية وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
لترشيد  ((7ms إمكانية تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام أسلوب المعيارية ودرجة التقدير والرتبة للتعرف على

 (.3اإلنفاق في جامعة الكويت، كما هو مبين في جدول )
 (3جدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير والرتبة الستجابات عينة الدراسة حول محاور استراتيجية  
 ((7ms باستخدام أسلوبتحليل المشكالت 

 قيم عالية( 3.67-5.00قيم متوسطة،  2.34-3.66قيم منخفضة،  1.00-2.33مالحظة:)
 

 ((7ms تحليل المشكالت باستخدام أسلوب( تبين أن إمكانية تطبيق استراتيجية 3من خالل قراءة جدول )

( وانحراف 2.032لترشيد اإلنفاق في جامعة الكويت جاءت قليلة ودون المتوسط إجمااًل، وبمتوسط حسابي كلي بلغ )

حور على حده، لوحظ أن متوسط استجاباتهم (، وبعد مقارنة استجابات عينة الدراسة بحسب كل م844.معياري بلغ )

( Managementاإلدارة )كان منخفضًا بغض النظر عن الترتيب من حيث درجة االستجابة، ويستثنى من ذلك محور 

محور الهيئة التدريسية ، و (2.643)الذي جاء متوسطًا بدرجة أعلى من باقي المحاور األخرى بمتوسط حسابي بلغ 

(Man)  (2.505). والذي بلغ  

وقد ُيعزى ذلك إلى أن آراء عينة الدراسة ترى أن العنصر البشري سواء اإلدارة أو الهيئة التدريسية هي أكثر 

وهذا ما يتوافق  ،بتطبيق أي استراتيجية والهيئة التدريسية تأثيرا عن باقي العناصر وأن من الضروري من اقتناع اإلدارة

ومن ثم إقناع  بضرورة تبني اإلدارة العليا للفكرة األساسية لتطبيق إدارة الجودة (2011مع نتائج دراسة العساف والصرايرة )

 الرتبة درجة التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

 (Managementاإلدارة )
 (Manالهيئة التدريسية )
 (Methodsاألساليب العملية )

 (Machinesاآلالت والتكنولوجيا )
 (Materialالمواد )

 (Measurementsالقياسات )
 (Moneyالمال )
 المجموع

2.643 
2.505 
2.244 
2.002 
1.944 
2.032 
2.328 
2.032 

1.151 
.826 
.861 
.782 
.642 
.852 
.856 
.844 

 متوسطة
 متوسطة
 منخفضة
 منخفضة
 منخفضة
 منخفضة
 منخفضة
 منخفضة

1 
2 
4 
6 
7 
5 
3 
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القياديين جمـيعهم للمـشاركة فـي تطبيقهـا ومساندتها، وضمان تشكيل الفرق بقناعة، والعمل على تذليل المعوقات والصعوبات 

 والقدرات والنظم التنظيمية والبيئة اإلنسان نصرع (Management) اإلدارةقصد هناويُ  التـي تظهـر أثناء عملية التطبيق.

 (.155ص ،2009صبري،) في جميع المستويات اإلداري العمل تحكم التي

إلى استراتيجية تحليل  النمط التقليدي لإلدارة الخوف من التغيير عدم القابلية للتغيير أو وقد ُيعزى أيضاً  

حيث أن تبني أساليب جديدة يأتي أواًل من اقتناع اإلدارة للجودة،  ((Kaizen أسلوب جديد من أساليبوهو   C&Eالمشكالت

التي بينت أن  Emiliani (2005)وهذا ما يتعارض مع نتائج دراسة بتطبيق أسلوب جديد والتي تقنع بدورها العاملين لديها، 

(Kaizen) يئة التدريس والموظفين، واستخدام ولدت عددًا هائاًل من األفكار الجديدة لالستخدام الحالي والمستقبلي ألعضاء ه

بأنها تجربة إيجابية للغاية ويمكن أن تساعد مؤسسات التعليم العالي تتنافس بفعالية أكبر ومصادر جديدة  Kaizen)) أساليب

 لتطوير التعليم العالي.

استراتيجية تحليل المشكالت  السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة حول تطبيق

 ، الخبرة األكاديمية(؟ العلميةُتعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، نوع الكلية، الرتبة  ((7ms باستخدام أسلوب

للعينات المستقلـة لمعرفـة ما إذا كان هناك فروق ذات  (T Testلإلجـابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبـار ت )

 استراتيجية تحليل المشكالت باستخدام أسلوب داللـة إحصائيـة بين المتوسطات الحسابيـة الستجابات أفراد العينـة حول تطبيق

7ms)) ُتعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس(، كما تم استخدام تحليل التباين ( األحاديAnova) ة ما إذا كان هناك فروق لمعرفـ

استراتيجية تحليل المشكالت  ذات داللة إحصائيـة بين المتوسطات الحسابيـة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق

ُتعزى لمتغيرات الدراسة )نوع الكلية، الرتبة األكاديمية، الخبرة األكاديمية(، كمـا تم استخدام  ((7ms باستخدام أسلوب

( للمقـارنات البعديـة لتحديد اتجـاه الفروق الدالة إحصائيًا، إن وجدت. وقد كانت نتائج التحليل اإلحصائي Scheffeاختبـار)

 كاآلتي:

 أواًل: حسب متغير الجنس  
 4جدول 

 تبعاً لمتغيـر الجنس. (7ms)( الستجابات عينة الدراسة حول محاور استراتيجيةT TESTنتائج تحليل اختبار ) 
المتوسط  التكرار المحور

 الحسابي
 درجة قيمة ت

 الحرية
 مستوى الداللة
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استجابات أفراد عينة  ( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الحسابية4يتضح من جدول رقم )

أعضاء هيئة التدريس بين الذكور  ءآالدراسة حول محور المال تعزى لمتغير الجنس، وهذا يشير إلى أن هناك فروق بين أر 

وتنوع مصادر إلى أهمية إيجاد تمويل للتعليم، أن المال هو الداعم األساسي للتعليم عزى ذلك حول محور المال، وقد يُ واإلناث 

( وهي أن التعليم يحتاج إلى مشاركة فاعلة للمؤسسات 2006الحصول على التمويل، وهذا يتوافق مع نتائج دراسة الغامدي )

عزى أيضا إلى الحاجة لوقف الهدر مشاركة في دعم مسيرة التعليم وتطويره. وقد تُ المجتمعية في تحمل تكاليفه وأهمية هذه ال

( وجود هدر في الميزانية المخصصة لتعليم تصرف على أمور 2009واالستخدام األمثل للمال وهذا يتوافق مع دراسة فارس )

 التعليم. ال تتعلق مباشرة بالعملية التعليمية وهذا يتطلب إعادة النظر في توزيع موازنات

  نوع الكلية ثانيًا: حسب متغيـر
 5جدول 

 ةنوع الكلي تبعاً لمتغيـر (7ms)ر( الستجابات عينة الدراسة حول محاوAnovaنتائج تحليل اختبار ) 

 (Managementاإلدارة )
 

 (Manالهيئة التدريسية )
 

 (Methodsاألساليب العملية )
 

 (Machinesاآلالت والتكنولوجيا)
 

 (Materialالمواد )
 

 (Measurementsالقياسات)
 
 (Moneyالمال )         

 ذكر
 أنثى
 ذكر
 أنثى
 ذكر
 أنثى
 ذكر
 أنثى
 ذكر
 أنثى
 ذكر
 أنثى
 ذكر
 أنثى

144 
54 
144 
54 
144 
54 
144 
54 
144 
54 
144 
54 
144 
54 

2.718 
2.444 
2.5660 
2.3426 
2.2743 
2.1667 
2.0313 
1.9259 
1.9063 
2.0463 
2.0833 
1.8981 
2.4375 
2.0370 

1.498 
 

1.702 
 

.782 
 

.842 
 

-1.368 
 

1.365 
 

2.987 

196 
 
196 
 
196 
 
196 
 
196 
 
196 
 
196 

.136 
 

.090 
 

.435 
 

.401 
 

.173 
 

.174 
 
.003* 

 مصدر المحور
 التباين 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 

 اإلدارة
(Management) 

 
 التدريسيةالهيئة 
(Man) 

 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجموع

 بين المجموعات

.144 
261.004 
261.148 
2.445 

132.050 
134.495 
5.029 

2 
195 
197 
2 

195 
197 
2 

.072 
1.338 

 
1.223 
.677 
 

2.515 

.054 
 
 

1.805 
 
 

3.469 

.948 
 
 

.167 
 
 

.053 
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تبعا لمتغير نوع المواد  ول محورحأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة  5يتبين من جدول 

 تطبيق منهجية مستوى بين إحصائية داللة ذات فروق توجد (2012) واألغا وهذا يتوافق مع دراسة المصريالكلية، 

Six Sigma علمية، كليات(  الكلية لمتغير وفقاً  الحياة األكاديمية جودة بتحسين وعالقتها الفلسطينية الجامعات في 

( للمقـارنات البعديـة لتحديد Sheffeالمتوسطات الحسابية تم استخدام اختبـار) ولمعرفة اتجاه الفروق بين،)إنسانية كليات

 .6 اتجـاه الفروق الدالة إحصائيًا كما في جدول

 6جدول 

تبعاً لمتغير  (7ms)رمحاو الدراسة حولللفروقات بين متوسطات استجابات عينة  scheffeالمقارنات البعدية بطريقة 
 نوع الكلية 

متوسط  المتغير المستقل المحور
 الفروق

 مستوى الداللة

 كلية علوم إنسانية      كلية علمية (Materialالمواد )
 كلية مهنية                    

*1.69091 

 
*004. 

كذلك أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول محور المواد 6 يتبين من جدول 

الجودة تتحقق باالستخدام  ة ترى أنيهيئة التدريسالوقد يعزى ذلك بأن  ،يالحظ أن اتجاه الفروق لصالح كلية العلوم إنسانية

 الكفاءة من درجة بأقصى العملية بهذه لقياما كيفية في المشكلة المواد وتظهر وتخزين وتعبئة حركة األمثل للمواد ويشمل

األساليب العملية 
(Methods) 

 
اآلالت والتكنولوجيا 

(Machines) 
 

 المواد
(Material) 

القياسات 
Measurements)) 

 
 المال

) Money) 

 داخل المجموعات
 المجموع

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات

 المجموع
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجموع

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجموع

141.341 
146.370 
3.585 

117.164 
120.749 
9.703 
71.686 
81.389 
2.937 

140.100 
143.037 
1.542 

143.120 
144.662 

195 
197 
2 

195 
197 
2 

195 
197 
2 

195 
197 
2 

195 
197 

.725 
 

1.792 
.601 
 

4.851 
.368 
 

1.468 
.718 
 

.771 

.734 

 
 

2.983 
 
 

13.197 
 
 

2.044 
 
 

1.050 

 
 

.053 
 
 
.000* 
 
 

.132 
 
 

.352 
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ويقصد هنا بالمواد كل ما يخدم العملية التعليمية من كتب وقرطاسيات ، ممكنة وهذا يؤدي إلى ترشيد االنفاق كلفة قلfو

ال تحتاج إلى مواد كبقية الكليات وقد يعزى السبب أيضا أن كلية علوم اإلنسانية قد وأوراق وأثاث ومكاتب وحتى المباني 

وبالتالي يكون من السهل عليها تخفيض التكلفة في  الكليات العلمية والتي تحتاج إلى مواد أكثر الكليات المهنيةمثل 

يات اإلنسانية بشكل أكبر من الكليات العلمية وقد يعزى السبب أيضا استخدام الكل استخدام المواد وتقليل التكلفة لشرائها

أن ضعف  (2009وهذا يتوافق مع دراسة العنزي).والمهنية وبالتالي يتطلب ذلك عدد كبير من المواد في العملية التعليمية 

عدد كبير من األوراق العاملين في المؤسسة توظيف التقنيات المعلومات الحديثة أدى إلى استخدام عدد كبير من 

التصميم  في أخط لوجود تتحقق ال قد فالجودةلسجالت والملفات مما تتطلب إنفاق الكثير من الوقت والجهد والمال، وا

تلك المواد وهذا يستدعي هدر في  التخزين عمليات في مشاكل لوجود أو األولية المستخدمة المواد نوعية في أوالمباني 

 .المال والمساحات التي قد تستغل في أشياء أخرى

 ثالثًا: حسب متغير الرتبة األكاديمية 

 7جدول 
 العلمية للفروق بين المتوسطات الرتبة ANOVAنتائج تحليل التباين االحادي 

 درجة مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

 Managementاإلدارة )
 

 الهيئة التدريسية
Man)) 
 
العملية األساليب 

(Methods) 
 

اآلالت والتكنولوجيا 
(Machines) 

 المواد
(Material) 

 
القياسات 

(Measurements) 
 المال

 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع
 بين المجموعات

.061 
261.087 
261.148 
5.682 

128.812 
134.495 
2.658 

143.712 
146.370 
1.118 

119.630 
120.749 
2.427 
78.962 
81.389 
2.701 

2 
195 
197 
2 

195 
197 
2 

195 
197 
2 

195 
197 
2 

195 
197 
2 

.031 
1.339 

 
2.841 
.661 

 
1.329 
.737 

 
.559 
.613 

 
1.214 
.405 

 
1.351 

.023 
 
 

4.301 
 
 

1.803 
 
 

.912 
 
 

2.997 
 
 

1.877 

.977 
 
 
*015. 
 

 
.167 

 
 

.404 
 
 

.052 
 
 

.156 
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(Money) داخل المجموعات 
 المجموع
 بين المجموعات
 داخل المجموعات
 المجموع

140.335 
143.037 
2.725 

141.936 
144.662 

195 
197 
2 

195 
197 

.720 
 

1.363 
.728 

 
 

1.872 

 
 

.157 

، العلميةالرتبة  لمتغير عزىتُ  الدراسة عينة استجابات بين إحصائيا دالة أن هناك فروق 7يتبين من جدول رقم 

 ومعايير العملالهيئة التدريسية وقد يعزى ذلك ألهمية لعنصر الموارد البشرية لتحقيق الجودة في  للمحور دالة الفروق وكانت

ن، (2012)وزارة التربية والتعليم العالي  .التدريسية الهيئة كفاءة لرفع آليات تطوير خالل من وذلك التدريسية الهيئة جودة  وا 

 أهمية من له لما بها االهتمام ينبغي المجاالت التي أهم من التدريس هيئة أعضاء لدى األكاديمية الحياة جودة على التركيز

 خدمة الجامعة )المصري في فعالين أعضاء يصبحوا كي أدائهم، تطوير فاعليتهم في وزيادة األداء، مستوى تحسين في

بين متوسطات استجابات عينة  البعدية لمقارنات scheffe اختبار استخدام تم اتجاه الفروق ولتحديد (.2012واآلغا، 

 8، كما في جدول الدراسة

 8جدول 
للفروقات بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محاور تبعًا لمتغير الرتبة  scheffeالمقارنات البعدية بطريقة 

 العلمية
 مستوى الداللة متوسط الفروق المتغير المستقل   المحور

 الهيئة التدريسية
 Man)) 

 استاذ             مدرس     
 استاذ مساعد                     

*1.69091 

 
*004. 

 عزى ذلكوقد يُ أستاذ الحظ أن اتجاه الفروق لمتغير الرتبة االكاديمية للهيئة التدريسية كانت لصالح وكذلك يُ  

العناصر األخرى  من بأي تأثرها من أكثر أساتذتها بنوعية الجامعة في التعليم ومستويات نوعية تتأثر األكاديمية الهيئة

 وتحديد وضع المناهج عن المسئولون هم األكاديمية الهيئة أعضاء أن إلى ذلك ويرجع فيه الجودة مدى تحدد والتي

 في ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء األكاديمية الهيئة وتشمل، العلمية واألعراف القيم ونشر وتعليمها المقررات محتوى

نجازات،) ومواهب مؤهالت من يملكونه وما الجامعة  العريقة الجامعات يميز ما وجوائز واختراعات، وبحوث، شهادات، وا 

يذكر السايح كما  ،(2009 ،صبري) األكاديمية هيئتها نوعية هو المغمورة أو واالعتيادية الجيدة الجامعات عن العالم في

إن ثقافة الجودة وبرامجها تستدعي مشاركة المسؤولين في إدارة المؤسسة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس  (2010)

وهذا يشمل الترابط والتكامل بين جميع القائمين بالتدريس والهيئة التدريسية والعمل ليصبحوا جزءا من برامج ثقافة الجودة 

 .بروح الفريق الواحد
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 االكاديميةالخبرة رابعًا: حسب متغير 
 9جدول 

 للفروق بين المتوسطات لمتغير الخبرة االكاديمية ANOVAنتائج تحليل التباين االحادي 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

مستوى  
 الداللة

اإلدارة 
(Management) 
 

الهيئة التدريسية 
(Man) 
 

األساليب العملية 
(Methods) 
 

اآلالت والتكنولوجيا 
(Machines) 
 

 المواد 
(Material) 
 

 القياسات 
(Measurement
s) 
 

 المال 
(Money) 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجموع

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجموع

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 المجموع

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

23.980 
237.167 
261.148 

5.454 
129.041 
134.495 

3.861 
142.509 
146.370 

2.270 
118.479 
120.749 

1.021 
80.368 
81.389 
6.082 

136.955 
143.037 

3.633 
141.029 
144.662 

4 
193 
197 

4 
193 
197 

4 
193 
197 

4 
193 
197 

4 
193 
197 

4 
193 
197 

4 
193 
197 

5.995 
1.229 

 
1.364 
.669 

 
.965 
.738 

 
.567 
.614 

 
.255 
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( أن هناك فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 9جدول رقم )يتضح من 

 محور اإلدارة تعزى لمتغير الخبرة االكاديمية وهذا يشير إلى أن هناك فروق بين أراء أعضاء هيئة التدريس حول محور

في  اإلداري العمل تحكم التي والقدرات والنظم التنظيمية والبيئة اإلنسان عنصريها  ويقصد الجامعية اإلدارةو  اإلدارة،

 (.2009)صبري،  المستويات جميع
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وهذا ما يتوافق مع نتائج دراسة عزى ذلك إلى أهمية اإلدارة في تحقيق الجودة عامة وترشيد اإلنفاق خاصة وقد يُ 

( ضعف كفاءة 2يعد تخفيض التكاليف من إحدى عوامل نجاح المؤسسة في ظل المنافسة الشديدة؛ )( 2009)عزة ومحمد 

مؤسسة ( إن استخدام ونجاح أسلوب كايزن في أي 3العاملين وعدم اطالعهم على األساليب الحديثة في تخفيض التكاليف )

ا، كما أن مسؤولية االستخدام ال تقتصر على اإلدارة يحتاج إلى دعم اإلدارة العليا إذ أنها تضع هذا األسلوب استراتيجية له

 10.للمقارنات البعدية كما في جدول  scheffe العليا كما أن للعاملين دور كبير في نجاح تطبيقه. وبتطبيق اختبار

 

 10جدول 
 للفروق بين المتوسطات لمتغير الخبرة االكاديمية ANOVAنتائج تحليل التباين االحادي 

 مستوى الداللة متوسط الفروق المتغير المستقل   المحور

 اإلدارة 
(Management) 

 سنوات                    5قل من أ    
 

 سنوات  9 – 5
 سنوات 10- 14

 سنوات  19- 15
 سنه  فأكثر  20

*001. 

 
حول محور اإلدارة جاء لصالح  طات الحسابية ألفراد عينة الدراسةأن اتجاه الفروق بين متوس 10يتبين من جدول 

وهذا يتوافق مع دراسة صالح  ،سنوات 5الهيئة التدريسية ذوي الخبرة القصيرة أقل من أي  ،سنوات 5سنوات الخبرة األقل من 

وقد يعزى ذلك بأن الهيئة سنوات،  5( وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة، لصالح أقل من 2008)

جراء البحوث وعقد المؤتمرات لتوضيح سنوات في الكلية  5ذوي الخبرة أقل من  التدريسية يكون لهم الدافع نحو التغيير وا 

 سنوات عدد لمتغير دالة كانت الفروق أن( 2011) مع نتائج دراسة عبابنةأيضًا وهذا يتوافق ، استعدادهم نحو التغيير للجودة 

ذلك إلى أهمية اإلدارة في وضع حلول للمشكالت التي تتعرض يعزى  قدو ، القصيرة  الخبرة ذوي التدريسية الهيئة لصالح العمل

زاله الصعوبات وتحقيق الجودة  منهج هو العالي التعليم في الجودة تحقيقأن   Juran (1988)، ويؤكدلها الهيئة التدريسية وا 

 على فقط التركيز يعني ال ذلك أنو  المناسب األكاديمي الجو وبيئة وخلق العالي كفاية التعليم تحقيق إلى إدارية تهدف وعملية

 ،صبري)" العالي التعليم مستويات في تحقيقها تم التي لإلنجازات تقييم يشمل أن ينبغي بل أهداف من تحقيقه يتم ما مدى قياس

في تغيير ثقافة  أن العبء األكبر يقع على المديرين( 2000) دراسة الشافعي وناسنتائج هذا يتوافق مع و  . (152ص2009

 بوجود التدريس هيئة أعضاء من مالحظته يمكن الجامعي األداء أنعزى ذلك أيضا إلى وقد يُ  ،الشاملةودة االفراد نحو الج
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 إلى الوصول إلى يطمحون القصيرة  الخبرة ذوي التدريس هيئة أعضاء أن إلى ذلك يعود فقد الخبرة لمتغير تبعا دالة فروق

فشي البيروقراطية واعتماد وزارة التربية تإلى أن  2009العنزي  وهذا يتوافق مع دراسة حاليا المتوفرة من أعلى أداء مستويات

على المركزية باتخاذ القرارات أثر في زيادة تكاليف اإلنتاج وبطء العمل، تكاليف وزارة التربية مرتفعة بسبب األساليب اإلدارية 

  .التقليدية

 التوصيات

 :باآلتي يوصيان الباحثين فإن البحث؛ هذا نتائج ضوء في

 تطبيق استراتيجية تحليل المشكالت  الجودة ثقافة بتعميم التربية وزارة قيامC & E Diagrams  كأحد األساليب

 .الجودة لمواجهة المشكالت بشكل عام وترشيد االنفاق بشكل خاص

 لتطبيق استراتيجية عامة كلية الجامعة استراتيجية اعتماد(Kaizen)  والتغيير،  لإلصالح وتحليل المشكالت كمدخل

 على القادرة والقيادات الكوادر إعداد على والعملجميع العاملين في كليات جامعة الكويت في تحسين الجودة  واشراك

  .هذا التغيير قيادة

  بعقدلك عن طريق عقد المؤتمرات والدورات التدريبية. ذللجودة المطبقة عالميًا و  الحديثة األساليباقتناع اإلدارة 

 .Kaizen)عمل مختصة )  وورش تدريبية دورات

 التي  في الجامعة. االطالع على خبرات دول تم من خاللها استخدام أساليب الجودة وخاصة ما يتعلق بتحقيق الجودة

 .تطبيقهاإمكانية  ىطبقت استراتيجيات كايزن ومعرفة مد

  تخلص من األساليب التقليدية التدريسية بجامعة الكويت في جميع الكليات وكل التخصصات بالاالخذ برأي الهيئة

  .واستخدام العصف الذهني في تبادل األفكار لعملية ترشيد االنفاق

 دواتوالن المؤتمرات وتشجيعهم لحضور المجال، هذا في بالدراسات تشجيع أعضاء هيئة التدريس والقيام ضرورة 

 والدورات في تحسين العمل

  على ميزانية الجامعة ضرورة تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية لتقليل األعباء المالية 

 ن العمليتعزيز دور االتصال المباشر وتوعية جميع العاملين بأهمية ترشيد االنفاق ودوره في تقليل التكلفة وتحس. 

 وأن بالدولة، التنمية خطط تواجه التي حل المشكالت في وعملية أكاديمية خبرات من لديها بما مساهمة جامعة الكويت 

 مشكالت. من الدولة تواجهه بما مرتبطة العلمية التطبيقية البحوث خطط تكون
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  عبد الرحمان كعواشد/سمراء غربية/ د/:  اسم الباحثان

 أستاذ محاضر "أ"الرتبة: 
 العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم االسالمية الكلية:
 :العلوم االجتماعية القسم

 الجزائر-أدرار -العقيد أحمد دراية الجامعة:
 (00213)   12 28 36 92 07رقم الهاتف: 

  ssamra01@hotmail.comالبريد االلكتروني:
 مخرجات قطاع التعليم العالي وعالقتها بالتنمية اإلقتصادية عنوان المداخلة:

 
 :  الملخص
أصبح التعليم منذ سنوات طويلة شرطا لنجاح كل الجهود التي تبذل من أجل التنمية فعندما بدأت          

المجتمعات النامية طريقها إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية، وضعت التعليم في المكانة األولى باعتباره 
لسياسي فضال عن أنه المصدر الذي يوفر الوسيلة الفعالة للتوصل إلى درجة كبيرة من الوعي االجتماعي وا

 لالقتصاد القومي العمالة ذات المستوى العالي والالزمة لعملية التنمية.
Abstract 
Education has long been a condition for the success of all efforts for development as 

developing societies began their path to economic and social development ,education 

was placed in the first place as an effective means of reaching a high degree of social 

and political awareness ,high level and necessary for the development process. 
 :مقدمة

مادي فقط بل هي عملية شاملة لكل الميادين: يجمع علماء االجتماع على أن التنمية ليست عملية إنتاج   
االقتصاد، االجتماع، السياسة، الثقافة... وغيرها من مجاالت الحياة االجتماعية حيث إذا تغير ميدان واحد منها 
أدى الى تغيير كافة الميادين األخرى، ولهذا يجب أن تمس كافة المخططات التنموية في أي مجتمع كل هذه 

قق التنمية الشاملة التي تسمح له بإيجاد مكانة مناسبة في المجتمع الدولي، وهذا ما جعل الميادين حتى تتح
عملية التنمية هدفا رئيسيا باتت تسعى كل دول العالم الثالث بصفة خاصة إلى تحقيقه بعد حصولها على 

 استقاللها.
لتنمية االجتماعية الشاملة لدرجة أنه ولقد أدركت دول العالم المتقدمة منها والنامية أهمية التعليم في عملية ا

" بقوله: ) "فواريستيانأضحى معيارا يقاس في ضوئه تحضر وتقدم مجتمع ما، إذ يشير عالم االقتصاد الفرنسي 
ليس البلد المتخلف سوى البلد المتخلف تربويا(. وقد زادت أهمية التعليم باعتباره يمثل المحور الرئيسي للنظام 
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ألسرة ، الشارع ، التعليم النظامي ، اإلعالم ، وغيرها ،...فالتعليم تنمية دائمة للشخصية التربوي الشامل ، ا
اإلنسانية التي تكفل تكوين المواطن الصالح. وهذا طبعا من خالل تنمية قدراته ومواهبه الفردية وتأهيله في كافة 

، ولهذا أصبح التعليم ضرورة اجتماعية المجاالت االجتماعية واالقتصادية قصد إعداده لبناء مجتمع لم يخلق بعد
 تؤمن التواصل الثقافي فيما بين األجيال بما يضمن بقاء و استمرار وتطور المجتمع.

فمهما كانت عملية اإلستثمار في البشر عملية ذات نتائج بعيدة المدى إال أنها مضمونة ومؤثرة وفعالة ومن   
ون والمساعدة للنظام التعليمي إدراكا منهم بأهمية التعليم في أجل ذلك فان المخططين ال يبخلون في تقديم الع

التنمية والتعليم كعملية تنموية ال يجب إغفاله في أي مشروع تنموي ألنه يمثل إستثمارا منتجا باعتباره يعني 
 تكوين الرأسمال البشري الذي يتحكم في العملية اإلنتاجية.

 
 العالمية في مؤسسات التعليم العالي:: ضمان الجودة والتجارب ولاال  المبحث

 
  اليابانية التجربة االول: المطلب

 التعليمية سياستها وهدفت األوروبية الدول في التعليمية المؤسسات أفضل ليكافئ بالتعليم اليابان اهتمت لقد   
 متاحة اجتماعية ظروف في مناسبة بطريقة بينهم والجمع للتعليم وقانونية وبشرية مادية موارد على إلى الحصول

 و الجودة بدوائر تتسم اليابان في الشاملة الجودة إدارة أن كما, واإلبداع بالمرونة تتسم هذه السياسة جعل مما
 .الجودة من عمليات ضروريا جزءا تعتبر التي
الجودة  سسأ وضعت و التعليم جودة لضمان الكافية المالية االعتمادات توفير على اليابانية الحكومة حرصت لقد
 يلي: فيما تمثلت التعليم في

 الثقافات وتأقلم وتكيف األصيلة الذاتية وقيمها القومية الثقافة على المحافظة وتعنى :والمعاصرة األصالة 1-
 مع الثقافة القومية اليابانية. الغربية
 ركيزة أصيلة قيم من بها يرتط ما و اليابانية األخالق تعتبر :اليابانية البيئة في الخلقية تربية ال إثراء 2-

 و اإلحترام فيهم يغرس العمل في و والمدرسة البيت في أخالقي نشاط فالتعلم ، العملية التربوية في أساسية
 معايير إتباع في والرغبة إليه مايطمح تحقيق في واالستمرار الجماعة واإلصرار داخل والمسؤولية اإللتزام

 . الحياة اليومية في اجتماعية
 ورعاية اليابانية للشخصية الكامل اإلنماء حيث من الفردية على التركيز وتعنى :اإلنسان فردية إحترام 3-
 في أمامه اإلختيار مجاالت وتوسيع المعرفة بأساسيات تزويده و والتفكير واالبتكار اإلبداع الفرد على قدرات
 .الجميع متناول في لتصبح التكنولوجية ونشر المعلومات العمل و التعليم
 المحلي المجتمع أعضاء ومشاركة البيت في التربية بإحياء ذلك و :والمجتمع والمدرسة البيت بين التعاون 4-
 أنشطة في
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 .والمعلمين اآلباء مجالس إحياء جانب إلى التربوية العملية في بفعالية مساهمتهم و المدرسة
 الوظيفة باستعادة الحياة مدى المستمر التعليم إلى التحول في وتتمثل :الحياة طوال التعليمية الفرص زيادة 5-

 . الذاتي للتعليم لديهم القدرة وتنمية األساسية والمعارف المهارات التالميذ بإكساب واالهتمام التربوية للمنزل
 التفكير و اإلبداعية القدرة تنمية إلى تؤدي التي الموضوعات على التركيز أي :التعليم محتوى تحسين 6-
 طرق وتنويع حساب و كتابة و قراءة من األساسية المهارات إجادة و وتقاليدها اليابان لثقافة فهم أعمق و الناقد

 مدارس و الصناعية الشركات فيها تشارك التي المهنية التربية برامج وتوسيع التقويم وتحسين أساليب التدريس
حداث غيرها و التدريب  و االجتماعية الدراسات برامج مراجعة و الدراسية المواد جميع بين التكامل نوع من وا 
 .والبدنية الخلقية والصحية التربية وتعزيز المنزلية التربية
 إلعداد مرونة أكثر برامج بتصميم المعلم إعداد برامج في النظر بإعادة ذلك ويتم : المعلم نوعية تحسين 7-

 .البرامج هذه في الحديثة التدريس طرق على والتركيز الخدمة أثناء تدريبهم برامج المعلمين وتنظيم
 تكوين في المستخدمة والبحث التدريس وطرق التعليم محتوى يسهم : المعلومات تكنولوجيا في التحكم 8-

 .بمهارة فيها والتحكم التصرف لكيفية الدقيق الحس ولديهم إبداعية قدرات ذوي يابانيين 
 الفصول كثافة وتقليل الحجم كبيرة المدارس من بالحد وهذا : التعليم في المؤثرة البيئية العوامل تحسين 9-

صالح  (80-79:ص34).المعلومات ووسائل بوسائط المدارس وتجهيز الدراسية الكتب حتوىم وا 
 

 : المطلب الثاني:الواليات المتحدة األمريكية
ان تجربة الواليات المتحدة االمريكية في مجال الجودة في مؤسساتها التعليمية وبرامجها تتصف بالتميز لكونها    

تنطلق من الجامعات ذاتها،حيث تسعى طوعيا الى ان تحصل على  اعتراف اكاديمي من احد مؤسسات االعتماد 
فردها ولكنها تتعاون فيما بينها وتعترف ببعضها االقليمية،وجميعها جمعيات غير حكومية تعمل كل واحدة منها بم

البعض،وتقوم مؤسسات االعتماد باعتماد الجامعة اعتمادا عاما بناءا على تقويم خارجي او اعتمادا خاصا 
 (294:ص18.)للتخصصات التي تطرحها

 ويتخذ االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية شكلين:   
: وتقوم به مجالس اقليمية تابعة لمؤسسات التعليم  Accreditation    Institutionalأولهما: االعتماد المؤسس

 العالي نفسها.
: للبرامج الدراسية وتقوم به لجان متخصصة مثل  Program Accreditation ثانيهما: االعتماد التخصصي

تم انشاء مجلس  1996وهيئة اعتماد التعليم الطبي. وفي عام   (ABETمجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا) 
والذي يهدف الى ايجاد  The council for higher Educatin Accreditation  اعتماد التعليم العالي

مؤسسة قومية تتولى االشراف على مؤسسات االعتماد وهي مؤسسات غير حكومية في التعليم العالي ، ويتم 
 سنوات. 5سنوات بناءا على تقرير يقدم كل  10إعادة اعتمادها مرة كل 
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 والعمل الذي تقوم به مؤسسات االعتماد هو عمل تطوعي ويمارس من خالل األعمال التالية:
مراجعة عمليات التقييم الذاتي بواسطة القائمين على المراجعة.القيام بزيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية  -

 مرة كل سنة.
-226:ص9لالنضمام للمنظمة. )العمل على جذب متطوعين جدد من المهتمين بالتعليم العالي  -

227) 
 المتحدة الواليات في تعليمية منطقة 100من  أكثر على أجريت التي الدراسات إحدى أوضحت وقد

 مستوى في جيدة نتائج والتعليمية في مؤسساتها التربوية الشاملة الجودة إدارة أسلوب تطبق األمريكية
 بعض. بعضها بين ومتفاوتة أدائها،

 التجربة االردنية: المطلب الثالث:
 في الجودة إطالق معايير عن 2008 سنة في األردن في العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة أعلنت

 تتعلق حوافز ستحصل على المعايير تلك تنفذ التي الجامعات فإن المعايير هذه وبموجب .الجامعات
 نسبة وتعتمد الجودة، على شهادة للحصول والتنافس تقديرية شهادة ومنحها االستيعابية، الطاقة بزيادة
 .جامعة كل علها تحصل التي النتيجة حسب الطاقة زيادة
 توفير المعلومات يتم المرحلة هذه : ففيالتقييم األولى عملية:بمرحلتين المعايير تلك تطبيق عملية وتمر

 الجودة االعتماد وضمان معايير قائمة في المتضمنة المعايير من معيار كل حول والمؤشرات والشواهد
 تربوي اختبار عبارة عن أنها على المرحلة هذه إلى وينظر العالي، التعليم مؤسسات برامج الخاصة
 اتخاذ الجودة وبالتالي وضمان االعتماد معايير وتوافر تحقق مدى لمعرفة نفسها المؤسسة تجريه

 مع ينسجم بحيث وأساليب التعليم التعليم وبيئة برامجها وتعديل تصميم بإعادة المتصلة الذاتية القرارات
 .واالعتماد الجودة ضمان معايير
  تقدمت التي والمعلومات البيانات الشواهد وتحليل مراجعة خاللها : ويتمالمختصين مراجعة والثانية

 األكاديمي للبرنامج فحص حاسمة مرحلة إنها إذ برامجها، جودة وضمان العتماد المعنية المؤسسة بها
 االعتماد معايير أن من المختصين للتأكد من خارجي فريق قبل من يتم االهتمام موضع المؤسسة أو

 والمحافظة النوعية الممارسات حول تحسين المالئمة المقترحات وتقديم تحققها تم قد الجودة، وضمان
 .عليها
 المحكمين الخارجين، لجنة قبل من المقدم التقرير بدراسة الهيئة مجلس يقوم المرحلتين، تلك ضوء وفي

 القرار اتخاذ ثم الذاتي ومن التقرير ودراسة المؤسسة عن الهيئة لدى المتوفرة والشواهد البيانات ودراسة
صدار النهائي  (88-87ص ص:5الشهادة) وا 

: تحرص سلطنة عمان على مواكبة االتجاهات العالمية الحديثة في كافة مناشط  المطلب الرابع: التجربة العمانية
الحياة ، لذلك سعت لتبني نظام ضمان الجودة  واتخاذه كمنهج لتطوير العمل وكوسيلة العداد المعلم المنايب 
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واستراتيجية ،  2000الحتياجات سوق العمل ، وبدأت كليات التربية العمل في مشروع ضمان الجودة في سبتمبر 
 ضمان الجودة تضمنت العمليات التالية :

 تحليل الوضع الحالي للمؤسسة ) دراسة مواطن القوة والضعف وفرص التطوير( -
تطوير خطة عمل لتحسين الجودة يتمثل في وضع آليات لتحسين جودة التعليم في الكليات وضمان   -

 تحقيق أهدافها ورسالتها بمؤشرات ومعايير الجودة.
 ومراقبة االنجازات : اعداد تقرير سنوي يوضح كيف ساهمت الخطة في تحسين العمل.متابعة  -
 اعداد التقرير الذاتي واالستعداد للتقييم الخارجي. -

 التحديات التي واجهت نظام الجودة في الكليات العمانية: 
بتحديد اختالف وتفاوت اآلراء واالتجاهات بين العاملين حول ضمان الجودة وخاصة فيما يتعلق  -

 القيم(–الرؤية –المفاهيم )الرسالة 
عدم توفر آلية وطنية لضمان الجودة بالجامعات، خاصة بسبب مشاكل الترجمة والبيئة الثقافية   -

 ألن المعايير تم اقتباسها من جامعات غربية.
 حداثة نظام الجودة بالمؤسسة العمانية والتطلع الى تحقيق مستوى العالمية لها. -
 ين األهداف التربوية ونواتج التعلم في عمليات تقويم البرامج وتقويم أداء الطلبة.صعوبة الربط ب -
 التغيير في خطط وبرامج أوضاع الكليات بصفة مستمرة. -
:ص 9)االعتقاد السائد لدى البعض بتعارض ضمان الجودة مع الحرية األكاديمية لألستاذ الجامعي. -

  (.293ص
  

 : لتحسين خدمة التعليم العالي في ضوء الظروف الراهنة: األركان األساسية ثانيالمبحث ال
 : األركان االساسية لرفع مستوى العائد في المؤسسات التعليميةولالمطلب اال 

الطالب او  –تقوم العملية التعليمية داخل المدارس والمؤسسات الجامعية على أربعة أركان أساسية هي       
وتعتبر هذه األركان هامة لمؤسسة المستقبل كما هي هامة للمؤسسة  –مدير وال –واالدارة  –واألستاذ  –التلميذ 

 الجامعية  او أي مؤسسة تعليمية اخرى في أي زمان ماض أو حاضر.
والبد أن توضع مبادئ واضحة لمؤسسة المستقبل تمثل المرتكزات األساسية للعمل لديها وتؤخذ في اإلعتبار   

كون له الدور في تحقيق أهدافها وأداء رسالتها التربوية وتحقيق مردود تربوي عند تصميم أنشطتها وبرامجها مما ي
 إيجابي ، ويمكن تلخيص هذه المبادئ في :

 التعليم من أجل تعزيز اإلنتماء الوطني . -
 التعليم من أجل ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعريف المتعلمين بواجباتهم نحو المجتمع . -
 فع  المنتج .التعليم من أجل العمل النا -
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التعليم لإلعداد للمستقبل المتغير والتفاعل اإليجابي للتعامل مع معطياته ومواكبة الجديد سواء في  -
 نظم التعليم أو أساليب التدريس .

 (55-54:ص01) التعليم من أجل التعلم المستمر. -
ذا أرادت المؤسسة  الجامعية تحقيق مخرجات تربوية إيجابية عليها أن تعمل على أن تكون األركان األربعة   وا 

 كما سنستعرض اآلن: 
 :: مدير المؤسسة الجامعية التعليمية  ودوره  و صفاته التربويةالفرع األول

 
لصبر في معامالته، وأن يكون متفائال يجب أن يتحلى بالصفات الفاضلة، كاألمانة، واالستقامة، والعدل، و ا -

 قادرا على فهم مشاكل اآلخرين، و إيجاد الحلول لها.
قناع غيره حتى يرضى الجميع بأفكاره، و أرائه من مساعديه أوال ثم  - يجب أن يكون قادرا على التأثير، وا 

فسه بكل دقة، و وضوح عن األساتذة، والطلبة، و العمال، واألولياء. يجب أن يملك القدرة على التعبير عن ن
 طريق الكتابة أو الحديث، وأن يكون متزنا ذا صحة ، و عافية ، نشاط و حيوية. 

 أن يتصف بضمير مهني حي يكون حارسه األمين، يضمن له القيام بوظيفته أحسن قيام. -
 في المؤسسة.أن يتصف بروح المبادرة التي يكون بها قدوة لآلخرين في مواجهة جميع المشاكل المعترضة  -
 التحلي بالتفاني ، و اإلخالص في أداء الواجب ، و المواظبة في العمل. -
 أن يكون قد مارس مهنة التدريس بنجاح ، و كفاءة عالية لسنين عديدة ، متمكنا من -

 مادة تخصصه أكثر من باقي المواد.
 يساعده على التنظيم في مهنته.أن يكون واسع اإلطالع ، مهتما بنواحي الجمال، والذوق الفني، مما  -
أن يزود األساتذة الجدد بالتعليمات، واإلرشادات، والنصائح، و المعلومات الالزمة ويعمل على راحتهم خارج  -

دخال هذه االخيرة يساعدهم على التأقلم فيها.  المؤسسة، وا 
و يواسي، و يهنئ ليحفز  أن يهتم بكل عضو في المؤسسة التعليمية كفرد يوجه، و يرشد، و يشجع، و يشكر -

الجميع على العمل، وال بد أن يتجاوب مع الطلبة في نشاطهم ، و يربط جميع من في المؤسسة بالعالقات 
 اإلنسانية الطيبة.

وهذه هي بعض الصفات التربوية والخلقية التي تجعل المدير قادرا على التأثير في سيرا لمؤسسة التي يشرف 
 (31-30:ص ص16) ق، و االنسجام، بهدف تحسين المردود المدرسي بها. عليها في التنظيم، والتنسي

 : دور مدير المؤسسة-1
إن مدير المؤسسة مسؤول عن أي قرار يتخذه أو فعل يقوم به ، إ ذ أن أي نجاح أو فشل لممارساته ال يؤثر 

 على النظام الدراسي فحسب بل على المجتمع ككل .
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رى والديمقراطية في تعامله وعالقته مع الطلبة والمدرسين ، ومع رؤسائه ومن أدواره األساسية ممارسته للشو 
المباشرين ، ومع المجالس التي تتعاون معها المؤسسة في مجتمعه ، وأنه من خالل هذه الممارسات يمكن أن 

عنى يرسي ويعمق المناخات المحفزة التي تهيء للطلبة وفرة من الفرص لتطوير حساسيتهم وفهمهم العميقين لم
 الحياة الفاعلة ومتطلباتها .

إن موقعه يضعه ضمن أطر وآفاق إتصال وتواصل واسعة . بمعنى أنه باإلضافة إلى كونه مسؤوال تربويا في 
مؤسسته إال أنه أيضا عضو مشارك في لجان تربوية متعددة وقائد إجتماعي يتم التطلع إلى دوره البارز في 

حيوية ، إلى جانب إسهامه وضبطه ودعمه وتشكيله األطر التربوية لمتطلبات تفعيل كثير من األمور اإلجتماعية ال
 دوره.

يعد مسؤوال مهما في سير العملية التربوية في مؤسسته إذ أن الكثير من البرامج الناجحة التي تحققها المؤسسة 
ستثارة ر  وح المناقشة والبحث بين تنبع من مقدرته على قيادة مصادره البشرية والمادية و إغنائها بالمعلومات وا 

أفرادها ، كما أنه ومن خالل ممارسته الذكية للتفاعل مع البدائل والمسارات المطروحة يوفر فرصا إلستبصار 
 (343-342:ص ص31) العاملين معه إضافة إلى ممارسته الشخصية لتقييم ما يحدث في داخل المؤسسة.

ير العملية التعليمية وتحسينها بإستمرار ، فإن مدير وبما أن الهدف األساسي لإلدارة الجامعية هو حسن س
الجامعة كمشرف فني مقيم يساعد االساتذة بعامة والجدد منهم بخاصة على فهم أهداف المرحلة التي يعملون بها 
، ودراسة المناهج الدراسية بما تضمه من مواد ومقررات دراسية وطرق تدريس وغيرها ، ومساعدتهم على تنفيذها 

. 
من أخرى يساعد االساتذة على الوقوف على أحدث الطرق التربوية لإلفادة منها في تعليمهم للطلبة ، ويعمل وهو 

كتشاف السلبيات للقضاء  على تنميتهم مهنيا وتخصصيا وثقافيا ، إنه يعمل على إكتشاف اإليجابيات ليدعمها ،وا 
ذلك يعقد إجتماعات مع أعضاء الهيئة عليها ، ويحفز االساتذة ليؤدوا عملهم على أحسن وجه ، ولتحقيق 

للتخطيط للعمل اإلشرافي وتحسين التعليم والتعلم ، ويقوم بزيارة االساتذة في حجرات الدراسة والمخابر وقاعات 
 األنشطة ، ليقف على حسن سير التعليم وتحسينه .

راسية بمعاونة االساتذة  يخطط مدير المؤسسة الجامعية  لعقد ندوات ، وتقديم دروس نموذجية في المواد الد
 المدرسين األوائل والموجهين .

يعمل على الوقوف على المشكالت التي تواجه تنفيذ المنهج وتحول دون نمو  الطلبة المتعلمين ويعمل على 
 (373: ص3حلها ، وتشخيص تعلم الطالب في مؤسسته . )

وال تؤطر بأطر ضيقة ، إنها مهمة ذات أدوار إن دوره في المجتمعات الحرة والدائمة التغيير ال تتحدد بحدود 
إنمائية ، فالمسؤوليات التي يتحملها ، والمهمات التي يمارسها تتأثر بمناخات محسوسة ملموسة وأحيانا غير 
مرئية وبوظائف من المتوقع أن يتم تحقيقها عبر الجامعة، وأن هذه األدوار النمائية للمؤسسة الجامعية تعتمد 

لى حد بعيد عل  (343:ص31ى المنظورية المهنية وجرأة المدير  في إتخاذ القرار )وا 



8 
 

 :االستاذ ودوره التربويالفرع الثاني : 
 
يقتنى االستاذ كما يقتنى المال، فله حال طلب واكتساب، و حال تحصيل يغني عن السؤال، و مال استبصار    

 األحوال.و هو التفكير في المحصل، واالستمتاع به، وحال تبصير و هو أشرف 
والمرء يحتاج إلى إمام يقتدي به، و يهديه إلى سواء السبيل. فمن علم و عمل و عّلم يدعى عظيما في ملكوت 

 السماوات، و هو كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها، و كالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب.
رية من ظلمات الجهل عابرا بهم إلى ميادين واالستاذ هو وسيلة المجتمع و أداته لبلوغ هدفه، فهو منقذ البش   

العلم و المعرفة، و هو من أهم العوامل المؤثرة في العملية التعليمية، ويمثل محورا أساسيا و مهما في منظومة 
التعليم ألية مرحلة تعليمية، فمستوى المؤسسات التعليمية، ومدى نجاحها، وتحقيقها ألهدافها يتوقف على المعلم. 

 المعلم أحد االختالفات الرئيسية لطرق التدريس. و يكمن في
ويقوم االستاذ بدور األبوين في تكوين الذات العليا، أو الضمير ، وتنمية الشخصية وهو يلعب دورا في األخذ بيد 

 (181:ص10الطالب وتقبل اتجاهاته، ويسعى لوصوله إلى التوافق الشخصي و االجتماعي )
لتعليمية بما له من عالقة مباشرة بالطلبة، إذا يجب أن يكون االستاذ مؤهال و يعتبر أهم عنصر في العملية ا

ال فإن جميع الجهود المبذولة من قبل الفريق  مهنيا ألداء هذه الرسالة الخطيرة، في تكوين و تربية االجيال، وا 
 (291: ص16. )اإلداري ستذهب هباءا منثورا، وعليه فيجب على المدير االهتمام بهذه الفئة اهتماما خاصا

 واالستاذ بحكم وظيفته مصدر للمعرفة، فهو موجه و مرشد، ومورد للعلم و المعرفة 
وهناك بعض الصفات أو العوامل المميزة التي تؤثر في سلوك االستاذ، منها مدى معرفته بالموضوع الذي يدرسه، 

إن نجاح أي منهج يعتمد في وطبيعة خبرته بالتدريس، وبعض الصفات الشخصية و المهارات التدريسية، بل 
 المقام األول على:

 مدى كفاءته و قدرته على تدريسه. -مدى إستعداده لتنفيذه -مدى إيمان االستاذ به.  -
 (182-181:ص ص10مدى مشاركته في تخطيطه ووضع أهدافه. ) -

ي لكل األسئلة التي واالستاذ مصدرا هاما في المعرفة والثقافة، حيث ال تخفى عنه خافية، ألنه مطالب بالتصد
تطرح عليه، وال بد أن يجيب بحذق ومهارة، و إال تعرضت سمعته إلى الطعن، ولكن أنى له أن يسأل وقد أحكم 
قبضته على زمام الفصل، فال يتحرك، وال يتكلم، وال يسأل، إال من أذن له في أوقات معلومة، وال يكون ذلك اال 

 (14:ص13) باشرة.في بعض المسائل التي لها عالقة بالدرس م
ومن الثابت في األوساط التربوية، والتعليمية إن وجود مناهج جيدة ال يكفي لتحقيق العملية التعليمية، ما لم يتوفر 
لها االستاذ الجيد القادر على تنفيذ وتحقيق األهداف المنوطة بها فالمعلم الجيد يصلح عيوب المنهج الرديء. و 

 يحقق الهدف في يد استاذ فاشل. لكن المنهج الجيد ال يستطيع أن
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و قد أصبح اإليمان بأهمية االستاذ ودوره القيادي في العملية التعليمية أحد األسس التي تقوم عليها التربية 
الحديثة. وفي ذلك يقول د أحمد حسين عبيد يكاد يكون هناك إجماع  على أن االستاذ هو أهم عامل في العملية 

يمكن أن يحدث أثرا طيبا مع طلبته، وعن طريق االتصال  -حتى مع المناهج المختلفة - التربوية ، فاالستاذ الجيد
 باالستاذ  من خالل المرافقة يتعلم الطلبة كيف يفكرون ، وكيف يستفيدون مما تعلموه في سلوكهم.

سع الثقافة ، وقد أكد بعض التربويون على ) أن التعليم في أشد الحاجة قبل كل شيء إلى االستاذ   الكفؤ الوا 
 المعلم الذي تمت معارفه إلى التغيرات الواسعة و المفاجئة في العالم المتطور .

وهو أيضا في أشد الحاجة إلى االستاذ الذي يستطيع، بما أتيح له من فرص اإلعداد والتدريب و إحالة ما 
 المجزي  (.                                                                                                 يخصص للتعليم من إنفاق إلى نوع من أنواع االستثمار المباشر، والعائد التربوي

عداده، وأدواره وعالقته بمهنة التعليم ومهمة االستاذ لم تعد  وعليه فمن المناسب أن نستعرض شخصية االستاذ، وا 
يدخلها كل من يريد أن يكون استاذا دون مراعاة للتخصص كما كانت باألمس، فقد كانت مهنة التعليم مشاعة 

 (183-182: ص ص10والمستوى العلمي. )
 :الدور التربوي لالستاذ

 لكي ينجح االستاذ  المدرس في عمله ويصل إلى تحقيق مردود تربوي إيجابي يجب عليه االلتزام بالمبادئ اآلتية:
يوم، وما يقوم به في هذا األسبوع. ومتى يبدأ هذا الموضوع، أن يكون عمله منظما مرتبا، يعرف ما يقوم به ال -

ومتى ينتهي من ذاك؛ بأن يقسم عمله السنوي تقسيما دقيقا على ما لديه من الزمن، و يعمل لينتهي الطلبة من 
 العمل قبل انتهاء السنة الدراسية، ويكون لديه وقت كاف لإلعادة والمراجعة، واالختبار و التمحيص.

فصله جيدا بحيث يعرفه جماعة، و يعرف كل فرد فيه حق المعرفة، ويكون عمله قيادة الطلبة،  أن يدرس -
 وترغيبهم في العمل، والسير بهم إلى األمام، حتى ينجحوا ويصبحوا قادرين على االستقالل في العمل والتفكير.

العمل، فيعمل بحسب مستواه أن يعد عمال خاصا لكل فرد أو جماعة من الفصل. ليجد كل فرد ما يالئمه من  -
العقلي و الدراسي؛ وذلك بأن يرتب االستاذ المدرس عمله ترتيبا حسنا، ويكون منبعا لألخبار. و مصدرا للعلم، 
ومرشدا لمن يحتاج إلى اإلرشاد، وقاضيا عادال في المنازعات ، وأبا رحيما يعمل لصالح أبنائه والنهوض بهم، 

-160:ص ص28لعمل، ويعمل لسعادتهم في مؤسستهم، وتقدمهم في عملهم. )ويفكر في منفعتهم ويشوقهم إلى ا
161) 

 
أن يتعايش االستاذ المدرس مع مفاهيم الدرس و حقائقه، والمهارات المتعلقة به ويهضمها، وأن يحث عن  -

 أفضل طرائق تهيئة الموقف التعليمي لمساعدة الطلبة على اكتسابها من خالل نشاطهم الذاتي.
تحقيق هذا كله ما لم يتمثل االستاذ الموقف التدريسي من خالل استثماره مختلف الخبرات العلمية، وال يمكن 

والتربوية، واالجتماعية المتاحة، وال يمكن تحقيق هذا كله ليلة واحدة أو في يوم واحد أو الرجوع إلى الكتب . 
 (67: ص29ولكن سعة اإلطالع والتفكير والتدبر لفترة أطول.)
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يتذكر دائما أن التعليم الحق يتطلب أن يقوم الطلبة بالجزء األكبر من العمل، ويقوم االستاذ باإلرشاد، أن  -
رشاد من يخطئ  ويعمل بهذه النصيحة: تكلم قليال، واجعل كثيرا من وقتك لمعرفة طلبتك ومواطن الضعف فيهم، وا 

 منهم.
المعقولة في أداء العمل وانجاز البحث واختياره، أن يسمح للطالب بالتفكير، ويعطيه ما يناسبه من الحرية  -

ويعوده االعتماد على النفس ، حتى يتغلب على كل صعوبة تالقيه، وال يسمح له بأن يحاول المستحيل، كي ال 
 يثبط همته ، ويضيع وقته فيما ال فائدة فيه.

 (163-161:ص ص28تعويد الطلبة على االعتماد على النفس. ) -

ستاذ للتخطيط ال ينبغي أن يتوقف عند حدود الدرس. فكثير من المدرسين ال يرجعون في إن استعداد اال - 
تحضيرهم  إلى الكتب المتنوعه، مما يجعل خطتهم للدرس ال تخرج عن كونها صياغة جديدة لما هو موجود في 

 (67:ص29كتاب واحد عن موضوع الدرس، فيبدون أمام الطلبة محدودي المعرفة  )
لك ال يستطيع االستاذ تحقيقه إال بمساعدة اإلدارة ، وما توفره من جو مناسب له، وذلك من كتب وال شك أن ذ 

جراءات و دورات تكوينية، واجتماعات إرشادية، وغيرها من الوسائل التي تساعده على إنجاز  ، ونشاطات، وا 
 مهمته بكفاءة وفعالية.

قد اكتسبوا تكوينا علميا كافيا لتلقين المعارف والعلوم، و األساتذة والمعلمون بفضل متابعة دراستهم الجامعية 
وتطبيق البرامج للطلبة والمتعلمين في المؤسسة، غير أن تكوينهم المهني المتعلق بكيفية إلقاء الدروس والطريقة 

يس المنهجية في عملية التدريس وطريقتها الفنية في تبليغ المعلومات ، يبقى دون المستوى المطلوب، وعليه فرئ
داريا، من خالل الجلسات التنسيقية ومجالس التعليم ومجالس  المؤسسة مسؤول مباشر لتكوين هذه الفئة تربويا وا 
األقسام، وأثناء زيارته ألقسامهم، فال بد من إطالعهم على النصوص التشريعية والتنظيمية، وما يتعلق بمهامهم 

دراسات ومسؤولي المواد أيضا للقيام بمهامهم في متابعة المباشرة، وأن يعمل المدير على تكليف نائب المدير لل
 (291:ص16تكوين األساتذة الجدد.)

ويجب أن تكون الجامعة معبرة عن حياة الجماعة، ودور المدرس يتلخص في انتخاب المثيرات التي تؤثر في    
دي للتربية الذي يعتمد على الطالب، وتعاونه على االستجابة الصحيحة لها. وهذا يعني العدول عن التصور التقلي

الحفظ، إلى التربية عن طريق النشاط، و المشاركة الفعالة بين الطلبة. حتى يشعر الطالب بأن ما يتعلمه ليس 
 منعزال عن الحياة بل مستمدا منها.

فيجب أن تكون مهمة االستاذ هي النصح، وليس رمزا للسلطة والسيطرة ، لذلك عليه أن يتيح للطلبة فرصة 
:ص 6خطيط لنموهم الخاص. وأن يستخدم معرفته، وخبرته في مساعدتهم كلما وصلوا إلى طريق مسدود. )الت
 (262-261ص

 : المتعــلم)الطالب( ودوره التربويالفرع الثالث: 
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بعد التطرق إلى االستاذ سنتطرق اآلن إلى المتعلم أو الطالب الذي يعتبر عامل مهم من عوامل المردود          
ي بعد االستاذ ، فال يستطيع هذا األخير القيام بعملية التعليم إال في وجود المتعلم ودائما العملية التربوية التربو 

بجوانبها المختلفة وطرائقها ومضامينها تعتبر هادفة تسعى إلى تحقيق جملة من األهداف ، والغايات المحددة من 
ف أشكاله وأنواعه ، العقلي والمعرفي والعاطفي أهمها إيصال المتعلم إلى مستوى مقبول من النمو بمختل

 واإلجتماعي.
ومنه فتعليم الطالب يشكل أبرز الموضوعات التي تحتل مركز الصدارة ، فموضوع التدريس يشير إلى الكيفية 
التي يتم فيها تعليم الطالب في مختلف سنوات تعلمه ، ويتم ذلك بتحليل كيفية إستعمال المعارف الجديدة التي 

 (155:ص7تنفجر كل يوم.)
وتشكل فئة المتعلمون الجماعة التربوية األساسية بالجامعه وتضم غالبية أعضائها ، إال أنهم في أدنى    

مستويات سلم التدرج بداخلها ، كما أنه ال تتوفر لهم فرص من اإلختيار داخل المؤسسة ، وليس لهم دور إيجابي 
لدور ينحصر في الغالب في بند مدير المؤسسة الجامعية، وأحيانا يكون في صنع القرارات التعليمية  ألن ذلك ا

 (153:ص25للمدرسين دور إيجابي مع المدير في إتخاذ مثل هذه القرارات. )
وفي هذا اإلطار يقول سعيد إسماعيل علي بأن الطلبة :" هم المادة الخام التي تشكل المخرج الرئيسي للنظام     

ط وضوابط معينة يضعها أي نظام تربوي لقبول هؤالء الطالب ، كما يضع لهم قواعد التعليمي كله وهناك شرو 
 (44:ص17تتحكم في مستواهم ونوعية التعليم الذي يتلقونه ، مثل اإلمتحانات والدرجات...". )

 
 :: اإلدارة التعليميةالفرع الرابع

 
ناخ المناسب، فالمؤسسة الحقة هي التي يسيطر إن من أهم عوامل المردود التربوي لإلدارة التعليمية، هو الم     

عليها مناخ إيجابي سليم، ويشعر الطلبة بارتياح لحضورهم إليها كما يشعر االساتذة بارتياح لتدريسهم بها، وفيها 
يعمل الجميع على تنشيط االتجاه إلى الرعاية واالهتمام   ويتطلب ذلك بالضرورة إدارة تعليمية فعالة. 

 (166:ص30)
معيار الذي يمكن على أساسه تقييم فعاليتها هو عملية اتخاذ القرار، التي تعتبر حجر الزاوية في إدارة أي وال 

مؤسسة تعليمية، وأيضا نوعية القرارات التي تتخذها اإلدارة ، والكفاية التي تضعها تلك القرارات موضع التنفيذ، 
 به مؤسسته.وطبعا تتأثر بسلوك المدير  وشخصيته، والنمط الذي يدير 

 :التنمية اإلقتصادية ت التعليم العالي والمبحث الثالث: مخرجا
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إذا نظرنا إلى الوظيفة االقتصادية للتعليم فإننا نواجه معايير كمية وأخرى كيفية، فالصلة بين التعليم واالقتصاد    
من دعامات االقتصاد ويمكن صلة وثيقة. إذ أن النظام التعليمي وما يتضمنه من برامج هو دعامة رئيسية 

 تلخيص الوظائف االقتصادية على النحو التالي:
  النظام التعليمي والذي يمد قوة العمل بالقوى البشرية.

النظام التعليمي يقع عليه عبئ وضع األسس التي تقوم عليها المهارة الصناعية في المجتمع وذلك من خالل 
 الدور الذي يلقيه التعليم الفني.

الحديثة علم وفن ، فالنظام التعليمي البد أن يتضمن برامج تنمية الشخصية اإلدارية والشخصية االقتصادية،  اإلدارة
 (278:ص27تمثل الشخصية اإلدارية للفرد في عدد الساعات الدراسية التي يمتلكها في تخصصه)

للتنمية فيقول في إحدى  " فيعرض في كتابه وبشكل جيد األسلوب اإلنساني  seurs dudleyأما "دلي سيرز" "
 هذه الكتابات التي تعتبر أساسية في مجال التنمية ،" بأن التنمية تشتمل تحقيق إمكانات الذات اإلنسانية".

 (217:ص14)
  ومن هنا تتضح دراسة المردود التربوي كأساس إقتصادي في األتي:

الكفاءات، والتخصصات المختلفة التي إن دراسة المردود التربوي تعكس وتوضح قوة األمة حيث توضح أعداد  -
تحتاج إليها األمة لتنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية على السواء. وحيث أن المردود التربوي الذي يتمثل 
في خريجي الجامعات يعكس مدى حيوية األمة، وكذلك متوسطات األعمار ومن هم في سن العمل وهكذا فدراسة 

 (280-279:ص27) ية.التعليم في غاية األهم
ولقد كان إلدراك حقيقة أهمية التعليم في نجاح عملية التنمية وااللتزام بها عند الممارسة. األثر االيجابي الذي 
مكن الكثير من الدول من تطوير اقتصادها، ومن تخطي بعض العوائق االجتماعية التي كان يمكن أن تقضي 

واألمية مثال. فقد لعب التعليم في بعض الدول التي سلكت سياسة  أو تحد من فعالية عملية التنمية كالبطالة
تربوية جزئية مثل اليابان، و. م.أ، االتحاد السوفياتي سابقا. دورا هاما في تسريع التنمية التي تؤدي بدورها إلى 

 رفع مستوى التعليم.  
ات التخلف والجمود والرجعية، فالتعليم سال حذو حدين وعملية ذات وجهين، فيمكن أن يكون أداة من أدو    

نما العبرة بمواصفات  ويمكن أن يكون قوة فعالة للتغيير والتنمية و العبرة ليست في أن تقدم الدول تعليميا أيا كان، وا 
 عملية محددة خاصة بمكتبه ونوعه ومنهجه ووظيفته وفلسفته.  

ذيها، ولقد أثبت رجال االقتصاد أن النتائج هذا وال يمكن فصل مردود التعليم عن التنمية، فهو يتغذى منها ويغ
اإليجابية في مجاالت اإلنتاج ترجع لعوامل مختلفة من بينها التعليم وما يترتب عليه من مردود يتمثل في قوى 
إبتكارية و تنظيمية في المجتمع. كما أثبتت الدراسات أن االستثمار في مجال التعليم استثمار اقتصادي، 

النامية ال تستطيع أن تنفق مبالغ باهضة على التعليم إال إذا كان لهذا التعليم عائد تربوي والمعروف أن الدول 
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على االقتصاد القومي يساوي نفقاته أو يزيد عليها حتى يمكن أن يتحقق المضمون الحقيقي للتعليم ويكون عملية 
 (307:ص22استثمارية. )

للتعليم يتمثل في الزيادة الحقيقية في الدخل القومي، ومتوسط فمؤشرات التنمية االقتصادية من المردود التربوي   
دخل الفرد والزيادة في معدالت االدخار واالستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات، وانتعاش القطاعات اإلنتاجية 

 المختلفة في الدولة. 
بموجبه درجة تقدم وقد اتخذ متوسط دخل الفرد)لإلشارة( كمؤشر هام من مؤشرات النمو ودليال خاصا تقاس 

 (68:ص12) الدولة، وصنفت الدول بموجبه إلى مجموعات فقيرة وأخرى غنية.
وكل هذا يتم عن طريق المردود التربوي العائد من التعليم، فالجامعات تعمل على تكوين أجيال ويد عاملة تتماشى 

 وسوق العمل، وبالتالي فالتعليم يمثل أحسن إستثمار لرؤوس األموال.
 توظيفا مثمرا لرؤوس األموال تعليم العاليال :الرابعالمبحث 

 
من أهم أسباب االهتمام بالتخطيط التربوي هو إعتبار التربية نوعا من التوظيف المثمر لرؤوس األموال، وأن    

االقتصادي، التربية لها مردود اقتصادي واضح. فلم تعد التربية خدمة من الخدمات وقد دخل التعليم حديثا المنظور 
وأصبح يطلق عليه ضمن المجاالت االقتصادية تحت مسمى "اقتصاديات التعليم"، وأصبح االستثمار فيه يفوق 
نما  أي مجال أخر، فاألموال التي تنفق على التعليم والتربية ليست مجرد نفقات نستهلكها لخدمة المواطنين، وا 

معين هو التعليم لنجني ثمراتها بعد ذلك أضعافا  هي رؤوس أموال نوظفها ونستثمرها. أي نضعها في مشروع
مضاعفة مثله مثل أي مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري منتج، وقد استشهد الباحثون على هذه الفكرة بشواهد 
وأمثلة كثيرة وخير مثال على ذلك ما اتبعته اليابان والدنمارك هذان البلدان الفقيران بمواردها الطبيعية، وبفضل 

عليم واستثماره شهد تفوقا ملحوظا، وهذا يؤكد أن هناك ترابطا وتالزما بين التقدم االقتصادي وبين التقدم نشر الت
التعليمي وهذا التالزم والترابط عبر عنه أحد االقتصاديين بقوله: "إن البلد المتخلف اقتصاديا هو متخلف تربويا" 

لمردود االقتصادي للتعليم مردود كبير، بل تظهر أن وقد أجريت دراسات عديدة في هذا المجال وقد أظهرت أن ا
هذا المردود يفوق في مقداره المردود الذي تعطيه رؤوس األموال التي توظف في المجاالت األخرى المعروفة من 
زراعية و صناعية و تجارية. فقد أثبتت هذه الدراسات أن رؤوس األموال التي توظف في التعليم تعوض خالل 

عشر، بينما يحتاج تعويض القروض الطبيعية التي تؤخذ من أجل التنمية االقتصادية إلى فترة  سنوات تسع أو
سنة، وبينما نرى أن برنامجا يوضع لالستصالح أراضي جديدة ال يسد نفقاته  18إلى  12طبيعية تتراوح بين 

ير من األحيان الذي نصل سنة من بدء استثماره. هذا إذا تجاوزنا عن المردود المفاجئ في كث 15إلى  12قبل 
إليه نتيجة لتوظيف األموال في مجال مهم من مجاالت التربية هو مجال البحث العلمي، فتوظيف األموال يؤتى 
 ثماره أضعافا مضاعفة. وأصبح العالم اآلن يتنافس على نتائج البحث العلمي قبل تنافسها على االقتصاد.

 (57-56:ص ص15)
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تصادية التربوية على العائد االستثماري حيث تعتبر القدرة المتزايدة على الكسب هي وتؤكد جميع الدراسات االق  
الفائدة الحقيقية للتربية ، فالتدريس يزيد من إنتاجية الفرد ،ويزيد من فرصه في الحصول على أجور عالية كما 

والقدرة على التكيف مع يزيد أيضا من مشاركته في اإلنتاج الجمعي حيث يصبح  ممتعا بقدر وفير من المرونة 
 مستلزمات العمل الجديد .

في نفس الوقت إن االستثمار التعليمي ال يقتصر فقط على الفوائد االستثمارية التي تعود على المجتمع، فالتعليم 
في حد ذاته يعتبر مصدرا للحصول على الوظائف والمهن وتوفير فرص الحياة والحصول كما قلنا على أجور 

 األفراد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة لألفراد المتعلمين عن غيرهم.عالية وحماية 
إن االهتمام باالستثمار التعليمي على المستوى القومي أو الفردي أو األسري يعد أمرا ضروريا لحدوث تغيير 

ندما اهتموا اقتصادي واجتماعي أفضل لهذه المستويات، وهذا ما أكده علماء االجتماع واالقتصاد و التربية ع
 (35-34:ص ص21) اقتصاديات التعليم عامة. بمعالجة طبيعة االستثمار التعليمي أو

 
 : خاتمة
في األخير نقول أن  الجودة ليست مسؤولية فردية ، بل هي مسألة جماعية تفرض على كل فرد تحسين أدائه    

اصفات التي اتفقت الهيئات المتخصصة ورفع مستواه محاوال الوصول الى المستويات القياسية والمعايير والمو 
أنها مطابقة لشروط الجودة ، وأنها سوف تؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق أهداف المؤسسة بأقصى درجة من 

 الكفاءة .
 وللحصول على مخرجات ذات مؤهالت عالية ينبغي الحرص على األخذ بهذه التوصيات:  

 رب الناجحة في هذا المجال.تكثيف البحث حول نظام الجودة ومراجعة التجا -
 القاء محاضرات لتوعية العاملين بمقومات الجودة في التعليم العالي. -
تقديم االستشارات لكافة أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم على تحسين أدائهم في مختلف جوانب  -

 العملية التعليمية.
 تنسيق الجهود بين كل من األساتذة والمناهج وطرق التدريس . -
 لقياس مدى االلتزام بنظام الجودة وآليات تصحيح األخطاء. وضع طرق -

 
 : المستعملة المعتمدة و المراجع

مهنة التعليم وأدوار المعلم في مدرسة  –(2005ابراهيم حامد األسطل وفلاير يونس الخالدي ) -1
 دار الكتاب الجامعي . -االمارات– المستقبل

االسكندرية، دار – في المؤسسة التعليمية العالقات اإلنسانية –( 2002أحمد ابراهيم أحمد) -2
 اإلسكندرية(. –الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
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 للباحثوعالقتها بتنمية اإلبداع العلمي جودة البحث العلمي 

 بعض املجالت العلميةو محكمي  اهالدكتور  طلبةأساتذة الباحثين و من وجهة نظر  

 وذجانم والتربويةمجال العلوم النفسية 

 شعباني مليكة .د

 2جامعة الجزائر

 تمهيد 
التنمية االجتماعية واالقتصادية تكثيف جهود الباحثين إلعداد بحوث علمية  تتميز يتطلب دعم مشاريع 

وتوجه نتائجها المدروسة علميا والموصوفة  بالّدقة بجودة عالية تستنطق مختلف القضايا االجتماعية 
ة في يسوالموضوعية إلى الفرد ومسئولين المؤسسات االجتماعية، االقتصادية، اإلنتاجية، الخدمات والسيا

من تدفق معرفي سريع وأرقى التطورات  ةاالستجابة لمتطلبات العصريالمجتمع، كما يجب أن تتميز نتائجها ب
مكانية تفاعلها مع المجتمع الدولي.  وا 

ولتحقيق مهمة البحث العلمي في المجتمع تسعى الجامعات التي تعتبر المؤسسات األولى التي تهتم باإلنتاج 
ّيرت أن تكون هذه المهمة في يحدد للمجتمع مسار اللحاق بسلم التطّور، خ  لمي الذي المعرفي واإلبداع الع
ة التقدم وتخطط له ألفق ين من تقديم إضافات علمية تخدم مجتمعهم وتتجه به نحو قافلأيدي باحثين متمكنّ 

لصاحبها بكل ، فالمهمة المسندة للباحث توازي في مقامها مقام األمانة، واألمانة يجب أن تصل مستقبلية
حقائقها، هكذا البحث يبحث في حقائق الظواهر الحقيقية ليصل إلى حقائق، ولوصول الباحث لتفسير حقائق 

التي تجعله و  ،التي تجعل البحث يتميز بالجودةيجب أن يتحكم في حقائق، وهذا ال يتحقق إال بجودة العمل 
يواجه تحديات مختلفة في مجتمع الذي ، فتطوير البحث العلمي هو سالح العقبات والفجوات يتجاوز

منظومة علمية إبداعية تستجيب مجال البحث العلمي  يعتبر ة، معرفية، سياسية، تربوية(، لهذا )اجتماعي
تعزز  االنسجام االجتماعي وتقود إلى االبتكار والتميز لمتطلبات المجتمع المحلي والتوجهات العالمية و 

 العلمي.
علمي من أهمية التي توضع في أولويات التنمية الشاملة للمجتمع، تحرص مختلف ونتيجة لما يميز البحث ال
، هذا ما جعلنا نقترب من فئة الباحثين من من نتائج البحوث ذات جودة عالية المجتمعات على االستفادة

 .ميلعلمية وعالقتها باإلبداع العلخالل موضوع دراستنا الحالية لمعرفة وجهة نظرهم حول جودة البحوث ا
 اإلشكالية:

أهم السمات التي تميز  التعليم الجامعي ومن بين المهمات األساسية ألي جامعة، يمثل البحث العلمي 
العصر الحالي وما يميزه من التطورات المختلفة السريعة، والتي جعلت المجتمعات تعيش تحديات خاصة في 

تعزيز  بوضوح في مهمة البحث العلميتظهر ، و وتغيرات أفرزت قضايا اجتماعية جديدة تتطلب الدراسة
ارتباط الجامعة بحركة المجتمع وقضاياه واقتراح أو تقديم الحلول المناسبة للكثير من المشاكل االجتماعية 

، ونتيجة  ألهمية البحث العلمي في فهم قضايا أو التي تواجهها المؤسسات االجتماعية بمختلف قطاعاتها
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أصبح ،لهذا ته تبرز مكانة الجامعة التي تحظى بالتقدير بين مؤسسات المجتمعالمجتمع والمساهمة في تنمي
بداع علمي،تقدم األمة ي   حيث يتضمن نشاط البحث العلمي  قاس بما أنتجته  جامعاتها من إنتاج معرفي وا 

يجاد حلول للمشكالت االجتماعية،  الحديث وفي هذا تنمية وتطوير المعرفة اإلنسانية في مختلف ميادينها وا 
،التي هدفت إلى وصف واقع البحث (2012وآخرون ، هاشم أحمدخليفة  إليه دراسة ) تنذكر ما وصل

العلمي وفقا لتجربة الباحثين في ظل التحديات الجديدة التي تواجهها البحوث، تطرق خاللها إلى دراسة 
مته في توعية الباحثين ة المستويات العالمية ومساهالمواجهات التي يصادفها البحث العلمي في مضاها

ها إلى أن المعوقات التي تحول الناشئين بدور البحث العلمي خاصة في عصر العولمة ، وخلصت نتائج
منها المادية والمنهجية والبشرية، والسياسية، مع وجوب إدراك سيطرة ن تطوير البحث العلمي متعددة دو 

م بهذا االقتصاد، كما أوصت الدراسة بضرورة انتشار اقتصاد المعرفة ودور البحث العلمي في التمّكين والتقد
 . مراكز قومية إستراتيجية توجه البحث العلمي إلى المشاكل الحقيقية التي تواجه البالد

بحث في تطوير المجتمع يجب أن تتوفر  فيه ميزة الجودة حتى تضمن المجتمعات للونظرا لهذه ألهمية 
فرازات في تحقيق بقاء واستمرار مؤسساتها  أهدافها خاصة في ظل ما تفرضه التكنولوجيات الحديثة وا 

فلقد أصبح أحد معايير تقييم الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمي معيار البحث العلمي وما ، العولمة
كل اهتماماتها وتوجه ولبلوغ هذا المستوى "كان من الطبيعي أن تولي الجامعات ، ابتكاراتتسوقه من 
ب مّكنهم من اكتسالت   لى تدريب الطالب على إتقان أساليب البحث العلمي أثناء دراستهم الجامعية،نشاطاتها إ

إضافة  معارف جديدة إلى رصيد الفكر اإلنساني ")عبد الرشيد مهارات بحثية تجعلهم قادرين على 
 (2012حافظ،

التغيرات المقترحة  لتجويد  واحدة منالمجتمعات وتعد تحديد أولويات البحث العلمي في ضوء االحتياجات 
 إذطويرها،الباحث وسبل تمهارات  (2012وآخرون،محمد فرج  دراسة )رحيل  تناولت، حيث البحث العلمي

، ومعرفة المهارات التي يجب  أن تتوفر لدى الباحث حث لعمله في البحث العلمي بمهارةركز على إتقان البا
ة إلى معرفة دور مهارات الباحث في إعداد البحث العلمي، والتطّلع على كيفية اكتسابها كما سعت الدراس

عداد بحث جيدوالتعّرف على العالقة بين مهارات الباحث  ضرورة اهتمام المؤسسات  علىصت الدراسة و وأ، وا 
والجهات المختصة برفع كفاءة الباحثين ومحاولة زيادة خبراتهم ومهاراتهم البحثية من خالل إشراكهم في 

في مجال البحث العلمي، وزيادة اهتمام الباحثين بمواضيع البحث العلمي   دورات تدريبية وندوات وبرامج 
 .مجال هذا الجيد إلثراء المعرفة العلمية في

الجت ،لكن الدراسات التي ع  لمختلف الجامعات الجزائرية الرغم مما تزخر به المكتبات الجامعية وعلى 
حول أهمية  البحث العلمي الجيد وجودته ودوره في إيجاد حلول إبداعية  وجديدة لقضايا تصب مواضيع 

أهمية التزام الباحث بمنهجية اجتماعية  ومساهمته في التنمية ال تزال  قليلة، إذ نجد البعض منها ركز على 
البحث العلمي الجيد، ومنها من ركز على نظم التقويم للبحوث العلمية لمعرفة مدى توفر فيها شروط البحث 

البحوث بين  هاالجيد، ومنها من أشار في خالصة نتائجه إلى ضرورة تماثل الحقائق والمعلومات التي تدرس
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عات والمؤسسات االجتماعية( وذلك بهدف ضمان جودة البحث الجهات ذات عالقة بالبحث العلمي )الجام
تمحور  ( من بين الدراسات التي جاءت في هذا السياق،2012)تحسين الطروانة،العلمي، وكانت دراسة 

في تجويد مخرجات الدراسات العليا، وتوضيح الصعوبات البحث العلمي  أخالقيات  في إظهار دور هدفها 
ت العليا في إعداد البحوث العلمية، وأهم نتائج أسفرت عليها هذه الدراسة وجود التي تواجه طالب الدراسا

إجماع في معظم المواثيق والمدونات األخالقية في الجامعات حول ضرورة التقيد باألمانة )المصداقية( 
ئل العلمية والموضوعية والجدية والحماية الفكرية، االستفادة من مخرجات الدراسات العليا من الرسا

قليلة )متواضعة( بسبب قيام الباحثين بجهود فردية في هذه الرسائل بهدف بلوغ الدرجة العلمية واألطروحات 
المطلوب في الترقية، كما أسفرت إلى عدم وجود آلية واضحة لربط األبحاث التي تعالج في األطروحات 

وية، ولخصت الدراسة توصيتها في بالموضوعات التي يجب التركيز عليها في البحث لترشيد القرارات التنم
ه ث العلمي، وتوجيااللتزام بالقواعد األخالقية للبحضرورة تدريب الباحثين خالل مراحل إعداد بحوثهم على 

يجاد سبل  اهتمام المشرفين للتدقيق في أخالقيات البحث العلمي لتجويد موضوعات الرسائل واألطروحات، وا 
 لتنمية لترشيد القرارات التنموية.ليا بمتطلبات التطوير آلية ربط بحوث الدراسات الع

ؤسسات واستمرارها  في أساس لتوكيد بقاء المالعلمي ذو جودة من أهمية باعتباره يتميز به البحث ونظرا لما 
تحقيق أهدافها في ظل التنافس العلمي المعرفي التي تفرضه التكنولوجيات والعولمة، زاد الحرص على توجيه 

تباع معايير الجودة في البحث العلمي،الباحثين في  وفي حديثنا عن  مؤسسات التعليم العالي إلى الوعي وا 
المعنونة في العبارة التالية إدارة ( 2011محمد الطرابلسية، نلخص ما توصل إليه )شيراز  هذه المعايير 

على مدى توفر وتطبيق  ة الخدمات التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي" وهدفت  إلى التعّرفجود
مجاالت التقويم الذاتي ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي السورية، كمؤشرات على 

مية والبحثية وعلى أداء المؤسسات في ظل وجود هيئة وطنية للتقويم واالعتماد جودة الخدمات التعلي
على عينة شملت أعضاء الهيئة التدريسية وطالب الدراسات العليا  تاعتمد االباحثة هدفه ولبلوغاألكاديمي،

في الجامعات الحكومية السورية، وأهم نتائج توصلت إليها الدراسة الكشف عن تدني مستوى تطبيق مجاالت 
التقويم الذاتي المتمثلة في: الرسالة، أعضاء هيئة التدريس، التعليم، البحث العلمي، الموارد واإلنفاق، أما 
مجال اإلدارة فكان مستوى التطبيق فيه متوسطا وفقا ألعضاء هيئة التدريس، وقد أوصت الباحثة بضرورة 

 إنشاء هيئة وطنية للتقويم واالعتماد  األكاديمي.
في  حول البحث العلمي الجيد وعوامل ضمان جودته السابقة لنا الدراسات هاالنتائج التي رصدتوانطالقا من 

جاءت الدراسة الحالية لتنظر من زاوية أخرى ، منها التي ذكرنهامؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
)أساتذة، معرفة وجهة نظر  بعض الباحثين من خاللها حاولنا للبحث العلمي في بعض الجامعات الجزائرية،

، حيث تلخصت للباحث  ع العلمي بتنمية اإلبداطلبة دكتوراه، محكمين( لجودة البحث العلمي وعالقتها 
 :التاليالعام إشكالية هذا الموضوع في التساؤل 

 العلمي للباحث؟ اإلبداع هل توجد عالقة بين جودة البحث العلمي وتنمية
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 محتوى هذا التساؤل إلى التساؤالت الفرعية التالية: وع حللناسيط إجراءات الميدانية للموضولتب
محكمين لالجزائرية من وجهة نظر اما هو مستوى توفر الجودة في البحوث العلمية بالجامعات  -1

 بعض المجالت العلمية؟ل
 الوعي بمعايير الجودة ويحرصوا على توفرها في البحوث العلمية ؟هل يملك الباحثين  -2
 هل للبحث العلمي الجيد ذو جودة دور في تنمية اإلبداع العلمي للباحث؟ -3
 الباحث تحديات وصعوبات تعيق التزامه بمعايير الجودة في البحث العلمي؟ هل يواجه -4

 الفرضيات
 الفرضية العامة:  توجد عالقة بين جودة البحث العلمي وتنمية اإلبداع العلمي للباحث

 الفرضيات الفرعية:
  بعض أعضاء بالجامعات الجزائرية في المستوى المتوسط من وجهة نظر جودة البحث العلمي

 حكيم في اللجان العلمية لمجالت العلميةالت
 يملك الباحثين الوعي بمعايير الجودة ويحرصوا على توفرها في البحوث العلمية 
 للبحث العلمي الجيد ذو جودة دور في تنمية اإلبداع العلمي للباحث 
 يواجه الباحث تحديات وصعوبات تعيق التزامه بمعايير الجودة في البحث العلمي 

 ة النظرية للدراسةالخلفي -أوال
 مفاهيم الدراسة -1

 الجودة مفهوم 
تضمن مراحل أساسية والمتمثلة في المدخالت، العمليات والمخرجات تالجودة في نظام التعليم والبحث العلمي 

وفي النظام تتطابق فيه المدخالت والعمليات والمخرجات الفعلية، بحيث توافق المخرجات والنظام الجيد، 
مقبولة في  األوساط كما ت عرف بأنها تحقيق األهداف المحددة سابقا في إطار المعايير ال،حاجات المستفيدين

 .العملية 
الجودة الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث تنال رضا العميل ويكون المنتج ذو جودة عالية  "وتعني

 (2016،إبراهيم محمد فارس )"وتكلفة مقبولة
العلمي وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، وذلك عن البحث  : البحث العلمي

طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد واألدلة التي يمكن التحقق منها  والتي تتصل بهذه المشكلة 
قيال  وهو استقصاء دقيق ومنظم  يهدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن التحقق منها مست ، "المحددة

)أحمد بدر،  "كما يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق االختيار العلمي
 دت(

مكون واحد أو  أكثر من مكونات في أو قضية أو مشكلة اجتماعية  هو دراسة مستفيضة لظاهرة معينة ف
ة لتطويرها وتحسينها ، فالبحوث مباشرة بالمجتمع، ووضع الخطط الكفيل رالبيئة ذات عالقة مباشرة أو غي
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العلمية تعتبر الثمار العلمية التي تنتجها الجامعات )مؤسسات التعليم العالي(، حيث يتطلب من الباحثين 
 إثبات نتائج بحوثهم بشكل موضوعي ومقنع للمؤسسات االجتماعية .

متطلبات العلمية البحثية يمثل مصطلح الجودة في البحث العلمي الوفاء بجميع ": جودة البحث العلمي
 (2013)منى توكل السيد، العلمية لتحقيق نوعية اإلنتاج التي يتعين تحقيقها في مختلف قطاعات التنمية"

تعتبر جودة البحوث العلمية المرآة العاكسة لمستوى وطبيعة التطور الحاصل بالمجتمع في ظل المنافسة 
التي تدفعها إلى البحث عن السبل  مختلف القطاعاتالتي تشهدها المنظمات أو المصلحات العاملة في 

الكفيلة لتحقيق الجودة في منتجتها والبحث عن منتجات جديدة، وهذا يتطلب تحريك البحث العلمي  وجودته 
 .ينتجه البحث من أفكار واكتشافاتفيما تريد الوصول إليه مؤسسات المجتمع بفضل ما 

 بداع المعرفي ذي جودة عاليةباإلنتاج واإلكما عرفت جودة الحث العلمي 
اإلجراءات مجموعة  في البحث العلميحسب الدراسة تعتبر الجودة   المفهوم اإلجرائي لجودة البحث العلمي:

بشروط البحث لاللتزام  في ميدان العلوم النفسية والتربوي على رفع مستوى الدافعية لدى الباحثتعمل  البحثية
بمعايير الجودة التي يجب توفرها فيه والتصديق باألمانة العلمية إلعداد بحثا علميا جيدا والوعي 

وربط موضوعات البحث بقضايا ومشكالت واقعية في المجتمع، وتبني أسلوب التفكير الناقد ،للبحوث
 واإلبداعي لفهمها وحلها أو بلوغ نتيجة إبداعية، وتوسيع فكر الباحث بتطلع على تجارب عالمية حديثة،

 والمجتمع. إنتاج معرفي الذي يسهم في تطوير الفرد جراءات هوكل هذه اإل هدف
الدرجات التي يحصل عليها الباحثين ومحكمين البحوث في المجالت العلمية في ميدان بكما حدد تعريفه 

 العلوم النفسية والتربوية في االستبيان الذي خصص حول جودة البحث العلمي وعالقتها بتنمية إبداع الباحث
 .الذي أعدته الباحثة

أنه المورد البشري الذي يعتبر القاعدة األساسية في هيكل البحث ب يعرف: حسب الدراسة الحالية الباحث
لهذا يتلقى اهتماما في الجامعة التي ينتمي إليها نظرا لما له من أهمية في حركية البحث وأثر مهم العلمي، 

الجامعة الذي ال يقتصر العنصر الذي من خالل ما يتلقاه وما ينتجه يتحدد دور  هفي حقول التنمية، كما أن
في نقل المعرفة فقط، بل  المساعدة في إنتاجها وتوليدها ذلك من خالل إعداد المورد البشري الكفء  الذي 

 يبدأ منذ بداية  المرحلة الجامعية  التي  تكسبه المهارات الفكرية والبحثية.
ع رف بأنه  مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت ببيئة ي:اإلبداع العلم

مناسبة يمكن أن ت رقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتائج أصيلة ومفيدة للفرد والمجتمع،  فهو عبارة عن 
ؤدي إلى االبتكار استخدام خاصية ذهنية بفعالية تمّكن الفرد من التفكير بطرق غير تقليدية، غالبا ما ت

قضية معينة تؤدي إلى توليد أفكار إبداعية  ومغايرة غير عادية أثناء التعامل مع مهمة أأساليب  واستخدام 
 (2016، وآخرونومفاهيم جديدة وأصيلة.)نيفين حسين محمد 

صل إليه يمثل اإلبداع العلمي في الدراسة الحالية بما يمكن أن ي: اإلبداع العلمي حسب الدراسة الحالية
الباحث من نتائج جديدة وأفكار إبداعية، ذلك من خالل التزامه بمعايير الجودة الواجب توفرها في بحث 
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ين في محور الخاص بدور جودة  البحث علمي جيد، كما حددناها باإلجابات التي يقدمها الباحثين المستجوب
 العلمي في تنمية إبداع الباحث.

العلمي في رأي العديد من الباحثين بشروط ومعايير  يتميز البحث العلمي:معايير الجودة في البحث  -2
يجب توفرها حتى يمكن وصفه بالبحث الجيد ذو جودة، وقد لخص أهم المعايير الواجب توفرها في البحث 

 )عطا حسين درويش وآخرون، د.ت(العلمي من طرف
   :جزة عن موضوع البحث، وضبطه بصفة عنوان البحث هو عبارة مو معايير جودة عنوان البحث العلمي

 جيدة يتطلب توفر المعايير التالية:
 أن يكون محددا ووضحا يتضح منه ميدان اإلشكالية وحدود موضوع البحث 
  يتضمن الكلمات المفتاحية األساسية في الدراسة 
 :اإليجاز  ويشترط فيها  تعرض فيها الفكرة العامة لموضوع الدراسة معايير جودة مقدمة البحث العلمي

 التالية: والوضوح والدِّقة والداللة في عناصرها، وهذا يتّوجب توفرها على المعايير
 الضبط الدقيق للموضوع وذلك باالنتقال من العام إلى الخاص 
  الحلول في مجال البحثتوضيح أهمية موضوع البحث وتحديد هدفه العام،وأهمية التوصل إلى 
 وتوضيح تميزه وتفرده عن غيره من البحوث للبحث إبراز األفكار والمفاهيم األساسية 
  توضيح مدى الوعي بموضوع البحث وأبعاده وأهميته 
  أن تمتاز مقدمة البحث بقلة االقتباسات من الدراسات واألبحاث السابقة 
 تتميز مشكلة البحث في قدرة الباحث على اختيارها ثم القدرة على : جودة مشكلة البحث العلمي معايير

 صياغتها، وهذا يتطلب توفر معايير الجودة المتمثلة في:
 معايير جودة  اختيار المشكلة: -أ
  تمتاز باألصالة، وقابلة للبحث، تتسم بالواقعية والحداثة أن 
  أن يساهم موضوع المشكلة في إضافة معرفة علمية جديدة 
 أن تتوصل للنتائج لها فائدة وقيمة علمية  تلبي حاجات المجتمع 
  يتم التوصل إليها يمكن تعميم النتائج التي قد 
  توفر أدوات ومعلومات ومراجع تساعد على اإلجراءات البحثية 

يعتبر صياغة المشكلة التعبير اللغوي عن الموقف الذي يتطلب  معايير جودة صياغة المشكلة: -ب
مفهومة ومحددة تعتبر الدراسة والبحث من حيث طبيعته وأهميته، وتكتب المشكلة في عبارات واضحة و 

 عن مضمون المشكلة ومجالها، وهذا يتطلب توفر معايير الجودة التالية:
  المحددة والقابلة للقياس.إذ تتضمن متغيرات البحث  ،واضحتصاغ بعبارات محددة وواضحة وأسلوب 
  تعكس المشكلة األسئلة البحثية والفرضيات الواضحة 
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 :كلة البحث، ويتّوجب على الباحث دراستها والتأكد من مش األسئلة تشتق معايير جودة أسئلة البحث
 البحث، لهذا يستلزم توفر فيها المعايير التالية: موضوع  جميع جوانب تشملمن صحتها على أنها 

  أن تتميز األسئلة بالبساطة تمثل مشكلة البحث وأهدافه 
  أن تتميز بالوضوح وقابلة لإلجابة في ضوء المعرفة واإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة 
 وتبرير إجاباتها  إليها الباحث التي يصل قابلة للقياس وتتوافق مع نوع البيانات 

 فرضيات هي إجابة محتملة ذكية مؤقتة لسؤال بحثي رئيسي أو : العلمي معايير جودة فرضيات البحث
 فرعي مبنية على الخبرة، صياغتها الصحيحة والجيدة تتطلب توفر المعايير التالية: 

  أن تكون صياغتها واضحة، دقيقة، محددة ومختصرة 
  أن تكون قابلة لالختبار والتحقق من صحتها 
  التي تثبت صحتها.ترتبط بالحقائق والنظريات لألسس العلمية 

 تمثل األهداف الغايات التي يريد الباحث الوصول إليها، والتي جودة أهداف البحث العلمي:  معايير
 صمم البحث من أجل معرفتها، ووضع األهداف يتطلب توفر المعايير التالية: 

  أن تكون  محددة بّدقة ، قابلة  للتطبيق وقياس مدى تحققها 
  أن تكون متسلسلة مع خطوات البحث 

 تتمثل أهمية البحث العلمي في الفوائد العلمية التي يضفها البحث جودة أهمية البحث العلمي: اييرعم ،
 ولتوضيح األهمية من البحث يستلزم توفر المعايير التالية

  البحث في حل مشكالت علمية تحديد الفوائد العلمية التي قد يجمعها 
 البحث بإضافة معارف جديدة أو اكتشاف جديد أو تفسير جديد للظواهر أن توحي أهمية 
  التطبيقية المرجوة من البحث والجهات المستفيدة  من نتائج البحث تحدد الفوائدأن 
  قد يستفيد منها الباحثين نماذج جديدةتقديم أدوات أو 

 :والمكاني ونوعية البحث المقصود بحدود البحث، الضبط الزمني  معايير جودة حدود البحث العلمي
 يتطلب هذا الضبط توفر المعايير التالية: ومجاالته، و 

 مسوغات تلك الحدود حسب موضوع البحث   تحديد 
 .أن تكون حدود البحث مناسبة للمدة المقررة إلجراء البحث 

 :تستمد مصطلحات البحث من العنوان وتتضمن استخدام  معايير جودة المصطلحات للبحث العلمي
، وضبطها يتطلب توفر المعايير واإلجرائية وفقا لطبيعة الموضوع اللغوية واالصطالحيةالتعريفات 

 :ةالتالي
  استخدام المعاني الدقيقة  للمصطلحات ثم توثيقها 
  شمول المصطلحات لمفاهيم البحث الرئيسية 
  تحديدا دقيقا  واضحة ومحددةالمصطلحات وصياغتها لعبارات توخي الحداثة أثناء تعريف 
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 استخدام  أكثر من تعريف قبل التوصل إلى التعريف اإلجرائي 
 :يمثل اإلطار النظري للبحث استعراض شامل  معايير الجودة الواجب توفرها في اإلطار النظري للبحث

تتوفر لمتغيرات البحث باالعتماد على األدبيات المتعلقة بالموضوع ولعرضه بصيغة جيدة  يجب أن 
 فيه المعايير التي نلخصها فيما يلي:

  التمييز بالحداثة في موضوعاته 
  انتماء الخلفية النظرية لموضوع البحث 
  ضتوثيق االقتباسات في متن العر 

 :يتمثل هذا العنصر في عرض بعض نتائج البحثية  معايير جودة الدراسات السابقة للبحث العلمي
 التي تعكس الجهود العلمية للباحثين ويتطلب عرضها توفر المعايير التالية:السابقة 

 أن تكون الدراسات منتمية  لموضوع البحث وعرضها يكون بطريقة موحدة 
  أن ي ستفاد منها في تثمين معلومات البحث 
  االلتزام بالموضوعية عند عرض هذه الدراسات مع اإلشارة  إلى الزمن الذي أجريت في الدراسة 
  ذكر الهدف والمنهج واإلجراءات والعينة واألدوات المتضمنة في الدراسات 
  عرض النتائج والتوصيات التي ترتبط بمشكلة البحث 
  االستفادة من استعراض الدراسات السابقةتوضيح جوانب 

  تمثل اإلجراءات الخطوات العلمية التي يتبعها الباحث لجمع البحث العلمي:   معايير جودة إجراءات
 ولكي تتم بطريقة جيدة يجب أن تتوفر المعايير التالية:المعلومات المتعلقة بالمشكلة 

  توضيح المنهجية العلمية المناسبة لطبيعة الموضوع واتبعها في البحث 
  تحديد مجتمع وعينة البحث وأدوات والهدف من استخدامها 

  والتي تتلخص فيما يلي  للبحث: منهجيةمعايير الجودة الواجب توفرها في 
  وضوح المنهج المستخدم وتوافقه مع استخدام أدوات البحث 
  ضرورة تالؤم المنهج مع طبيعة المشكلة وأهداف البحث 

 معايير الجودة الواجب توفرها في مجتمع وعينة البحث: 
 أن تكون العينة ممثلة للمجتمع األصلي وتوضيح كيفية اختيارها من المجتمع الكلي 
 ظهار  خصائصها  أن يتم اختيارها في ضوء متغيرات البحث وا 

  في أدوات جمع البيانات والمعلومات:معايير الجودة الواجب توفرها 
  وفرضيات ومنهج البحث ضرورة ارتباط األدوات بأسئلة 
  التأكد من الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( وموضوعية األداة 
 وصف ا أداة وتوضيح تعليماتها وطريقة استخدامها 
  ومعلومات التحكيمنفسه أو باحثين آخرين وسنة إعدادها  أداة الباحثاإلشارة لمصمم ا 
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 معايير الجودة  الواجب توفرها في ا أساليب اإلحصائية 
  أن تكون مالئمة لإلجابة عن أسئلة وفرضيات البحث 
   أن تتميز بالموضوعية والدقة والثبات 

 :معايير جودة نتائج البحث 
 أن يكون عرض النتائج بشكل واضح ) في جداول ،أو  رسومات توضيحية إن تتطلب األمر 
  ضرورة ربط النتائج بأسئلة وفرضيات البحث 
  استخدام لغة البحث العلمي في تحليل النتائج واالعتماد على أدلة كافية 
  تقديم تفسير موضوعي مقنع لنتائج البحث 
  توضيح مدى توافق أو تعارض النتائج مع نتائج الدراسات السابقة 
  مكانية التوصل لمقترحات  وضع خالصة ألهم النتائج وا 
 ن تكون منطقية ي ستفاد منها المجتمع المحلي أ 

  :معايير الجودة الواجب توفرها في توصيات البحث  
 يعتمد الباحث على المراجع العلمية التي تتمثل في كتب، مجالت،   :معايير جودة مراجع البحث العلمي

م  على قيمة البحث، مواقع االلكترونية لتأصيل بحثه، إذ تعتبر المراجع من المؤشرات الهامة في الحك
 واالعتماد عليها في البحث يتطلب توفر المعايير التالية :

  مع االلتزام األمانة العلميةالتي تثري موضوعه المتنوعة  أن يتضمن البحث قائمة من المراجع 
  موضوع البحثأن تتميز المراجع بالحداثة واألصالة بما يتفق مع طبيعة 
  نظام( االلتزام بنظام التوثيق األكثر استخداماAPAوترتيبها وفقا لهذا النظ )ام 

 الدراسة الميدانية:-ثانيا 
الجودة  موضوع الدراسة الذي يهدف  إلى معرفة واقع توفرانطالقا من طبيعة  المنهج المتبع في الدراسة:

من وجهة نظر عينة من الباحثين )أساتذة،  (البحوث النفسية التربوية ) خاصة مجالبحث العلمي في ال
تتطلب منا األمر  (وأعضاء التحكيم للبحوث في مجالت علمية اه،أعضاء في فرق بحثية، طلبة في الدكتور 

الذي يشيع استخدامه في البحوث والدراسات التي تصف  االعتماد على المنهج الوصفي، باعتباره المنهج
اقعها، ومن  خصائصه إمكانية استخدامه للكشف عن آراء واتجاهات وفقا لو  ر متغيراتهايالظواهر وتفس

 معينة أو موقف معين. األفراد إزاء ظاهرة
ننا من جمع المعطيات والبيانات من خالل التطّلع على وجهات نظر مجموعة من فهو المنهج الذي مكّ 

ث يتلخص الهدف الرئيسي لهذا ، حيالعلمي علمية الحالية وعالقتها باإلبداعالباحثين نحو جودة البحوث ال
 فهم وتفسير الحاضر لتوجيه المستقبل أو التخطيط لبعض جوانب المستقبلية للظاهرة المدروسة.في المنهج 

اللجان   فيلمعرفة جوابا لتساؤالتنا ارتأينا أن نختار عينة من الباحثين وأعضاء التحكيم  عينة الدراسة:
  ،أستاذ باحث 34و اهطالبا في مستوى الدكتور  18العلمية لبعض المجالت العلمية المحكمة، حيث تضمنت
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الموالي يوضح توزيع أفراد  والجدول عضو باحث من فرق بحثية ومخابر علمية، 08، وعضو محكما23و
 التخصصات واسم المجالت والمخابر والفرق البحثية.

 حسب تخصصهم العلمي والمجلة التي ينتمي إليها المحكم ع العينةيوضح توزي 1الجدول رقم 
 العدد اسم الجامعة  اسم المجلة )بالنسبة للمحكمين( /التخصص )الباحثين( األفراد

 
 
 

 أعضاء التحكيم

 اإلنسان والمجتمع جامعة  علوم مجلة
 مجلة المرشد 

 مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية 
 المجلة الجزائرية للطفولة والتربية 
 مجلة البحوث التربوية والتعليمية 

 مجلة العلوم االجتماعية 
 مجلة الدراسات االجتماعية 

 مجلة دراسات في علوم التربية 
 مجلة العلوم النفسية  والتربوية     

 مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية 
 مجلة العلوم اإلنسانية 

 جامعة المعارف
 مجلة الحوار الثقافي 
 مجلة آفاق علمية 

 مجلة دراسات في الطفولة 

 بسكرة -خيضر جامعة محمد 
 2الجزائر  -أبو القاسم سعد اهلل جامعة

 الجزائر -المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
 2البليدة -لونيسي علي   جامعة

 الجزائر -المدرسة العليا لألساتذة ، بوزريعة
 األغواط -عمار ثليجي جامعة 
 2سطيف -لمين دباغين جامعة 
 2الجزائر -أبو القاسم سعد اهلل جامعة 

 الوادي-جامعة لخضر حمة 
 المسيلة -محمد بوضياف  جامعة

 أم البواقي –جامعة بن مهيدي 
 البويرة –جامعة آكلي محند ولحاج 

 جامعة مستغانم
 تمنرست- المركز الجامعي لجامعة

 لترقية الصحة وتطوير البحث العلميالهيئة الوطنية 

1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
 

 23  المجموع 
 
 

األساتذة 
 الباحثين

 علم النفس مدرسي
 

 علم النفس المعرفي
 علم النفس االجتماعي 

 
 اإلرشاد والصحة النفسية 
 علم النفس عمل وتنظيم

 
 علم النفس العيادي 

 
 علم النفس المرضي والعالجات النفسية 

 

 ،  2جامعة الجزائر
 2جامعة البليدة 

 2جامعة الجزائر 
 2جامعة الجزائر
 2جامعة البليدة
 2جامعة الجزائر
 2جامعة الجزائ
 2جامعة البليدة
 2جامعة الجزائر
 2جامعة البليدة
 2جامعة الجزائر

 

3 
2 
3 
4 
2 
2 
5 
3 
5 
3 
1 
1 

 34  المجموع  
 

 الطلبة الباحثين 
 )دكتوراه(

 القياس والتقويم التربوي )علوم التربية(
 اإلرشاد والصحة النفسية
 علم النفس االجتماعي

 
 علم النفس مدرسي

 

 2جامعة الجزائر
 2جامعة الجزائر
 2جامعة الجزائر
 2جامعة البليدة
 2جامعة الجزائر
 2جامعة البليدة

4 
2 
2 
1 
2 
1 
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 علم النفس عمل وتنظيم
 

 اإلرشاد المدرسي
 أمراض اللغة والكالم
 علم النفس العيادي

 وم عصبية معرفية عل

 2جامعة البليدة
 2جامعة الجزائر

 تيزي وزوجامعة 
 2جامعة البليدة
 2جامعة البليدة
 2جامعة الجزائر

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 18  المجموع 
باحثين في فرق 
 بحثية  والمخابر

 عنوان الفرقة البحثية / اسم المخبر        
 التدخالت العالجية لألخصائي النفسي تقييم فعالية 

 مخبر العلوم العصبية 
التعليم بين الطفولة والمراهقة وعالقته بمستويات األداء عند 

 المتعلمين)مخبر التربية والصحة  النفسية(
 مخبر اإلرشاد والقياس النفسي

 ة والوقاية ونوعية الحياةمخبر علم النفس الصح
 مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي

 تكوين وتعليمية–مخبر تعليم 
 التربية والصحة النفسيةمخبر 

 
 2جامعة الجزائر

 
 2جامعة الجزائر

 
 2جامعة الجزائر
 2جامعة الجزائر
 1جامعة باتنة

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة )الجزائر(
 2الجزائرجامعة 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
2 
1 

 08  المجموع 
  باحثا 83=  المجموعى  الكلي                                 
 يوضح توزيع أفراد العينة حسب فئة الباحثين 2جدول رقم    

 %النسبة تكرار األفراد
 %27,72 23 المحكمين

 %40,96 34 األساتذة الباحثين
 %21,68 18 الطلبة الباحثين )دكتوراه(

 %9,64 08 باحثين في مخابر 
 %100 83 المجموع

 
 
التي تمحورت حول معرفة جودة البحوث العلمية وعالقتها  بغية بلوغ أهداف الدراسة الحالية :أدوات الدراسة 

المعرفي واإلبداع العلمي من وجه نظر الباحثين وأعضاء التحكيم في المجالت العلمية، هذا ما باإلنتاج 
جودة البحث العلمي  وعالقتها بتنمية اإلبداع العلمي  الباحثة إعداد  استبيانين حول موضوع الدراسة "دفع 

 ونعرضهما فيما يليللباحث" 
فقرة  18ويتضمن  هم أعضاء التحكيم في مجالت علميةالذين  الباحثين االستبيان األول: موجه لألساتذة

 موزعين في ثالثة محاور 
فقرة  18( ، يتضمن اهللباحثين ) أساتذة، أعضاء في فرق بحثية ، طلبة دكتور  موجهاالستبيان الثاني: 

 موزعين في ثالثة محاور، والجدول الموالي يوضح توزيع عبارات االستبيانين 
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 يوضح توزيع عبارات االستبيانين في محاور 2جدول رقم 
 الثاني االستبيان  األول االستبيان 

 رقم العبارات المحاور رقم العبارات المحاور
وعي الباحثين وطلبة الدكتورة بمعايير  6، 5، 4، 3، 2، 1 مستوى توفر الجودة في البحوث العلمية

 الجودة في البحث العلمي
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 

حرص أعضاء اللجان العلمية )التحكيم( 
 للمجالت على توفر الجودة في البحوث

7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،
12 

لمي ذو جودة في تنمية أهمية البحث الع
 اإلبداع العلمي

7،8 ،9 ،10 ،11 ،12 

الصعوبات التي تعيق توفر الجودة في البحث 
 العلمي

13 ،14 ،15 ،16 ،
17 ،18 

تحديات تواجه التزام الباحث بمعايير الجودة  
 البحث العلمي 

13 ،14 ،15 ،16 ،
17 ،18 

         
 الخصائص السيكومترية لالستبيانين  

لمعرفة هذه الخاصية اعتمدت الباحثة على طريقة االتساق الداخلي التي تتم بحساب تحديد الصدق:  -1
الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان ككل، وبعد المعالجة  معامل االرتباط بين

دول ، والنتائج المحصل عليها عرضناها في الج( Spss .23)اإلحصائية التي تمت باستخدام نظام 
 الموالي:

 يوضح صدق االستبيانين بطريقة االتساق الداخلي 3جدول رقم 
 الثاني االستبيان  األول االستبيان
 قيمة االرتباط المحاور قيمة االرتباط المحاور

بمعايير الجودة  اهوعي الباحثين وطلبة الدكتور  0,497 مستوى توفر الجودة في البحوث العلمية
 في البحث العلمي

0,702 

حرص أعضاء اللجان العلمية )التحكيم( للمجالت 
 على توفر الجودة في البحوث

أهمية البحث العلمي ذو جودة في تنمية اإلبداع  0,713
 العلمي

0,651 

الصعوبات التي تعيق توفر الجودة في البحث 
 العلمي

تحديات تواجه التزام الباحث بمعايير الجودة   0,645
 البحث العلمي 

0,683 

 0,01 مستوى الداللة  0,01 مستوى الداللة 

أن قيم معامل االرتباط جاءت دالة تشير على وجود اتساق داخلي بين عبارات محاور توضح نتائج الجدول 
 .ة الصدقيالدراسة خاص لالستبيانيناالستبيان، وهذا ما يمنح 

 باحثا 60الثاني ُوزع على ، أما االستبيان محكما 23ان األول تم توزيعه على مالحظة: االستبي
لمعرفة ثبات أدوات الدراسة اعتمدنا على طريقة أكثر استخداما في العلوم االجتماعية  تحديد الثبات: -2

 ، والنتائج المحصل عليها رصدنها في الجدول الموالي:التربوية وهي ألفا كرونباخ 
 يوضح ثبات االستبيانين بطريقة ألفا كرونباخ 4جدول 

 قيمة معامل الثبات عدد العناصر االستبيانين
 0,647 18 االستبيان األول
 0,596 18 االستبيان الثاني

 نتائج الدراسة: ومناقشة تفسير، عرض

 توضح نتيجة الجدول أن قيمة معامل الثبات تشير بأن االستبيانين
( تأكدنا 4و 3يتميزان بخاصية الثبات، وانطالقا من نتائج الجدولين )

من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة، لهذا اعتمدنا عليهما 
 في جمع آراء الباحثين حول الموضوع
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جودة البحث العلمي بالجامعات الجزائرية تمثلت صياغة هذه الفرضية في العبارة التالية: الفرضية األولى: 
قامت الباحثة بحساب ، ولمعرفة صحتها أو عدم صحتها في المستوى المتوسط من وجهة نظر الباحثين

 :نسبة موافقة التي أبدها بعض أعضاء التحكيم في المجالت العلمية، والنتائج موضحة في الجدول الموالي
 يوضح مستوى جودة البحث العلمي من وجهة نظر الباحثين 5جدول رقم 

  النسبة  التكرار المحور األول )االستبيان األول(: مستوى توفر الجودة في البحوث العلمية               
 غير موافق موافق غير موافق موافق 

 43,48 56,52 10 13 موضوعات البحوث العلمية الحالية المقدمة للنشر تستجيب للمتطلبات وقضايا المجتمع
للنشر بجودة موضوعاتها )تحديد واضح لموضوع البحث من أبعاده تتميز البحوث المقدمة 

 وحدوده ومتغيراته والمصطلحات(
12 11 52,17 47,83 

تتصف البحوث المقدمة للنشر بخضوعها لمعايير  الجودة ) جودة عنوان البحث....جودة 
 المراجع(

14 09 60,87 39,13 

على تمثيلها للظواهر الواقعية وقابلية قياس تحرص البحوث العلمية )الحالية(المقبولة للنشر 
 واختبار تساؤالتها وفرضيتها

13 07 56,52 43,48 

تتميز البحوث المعروضة للنشر بالجودة في محتوياتها ولغتها )من حيث ترابط األفكار 
 والصياغات اللغوية( 

14 09 60,87 
 

39,13 

معرفي يستفيد منه المجتمع في تحقيق تقدم البحوث )الحالية( المعروضة للنشر إنتاج علمي 
 التنمية

12 11 52,17 47,83 

  مالحظة:
،جودة بالنسبة للعبارة الثالثة، تتمثل معايير الجودة في: )جودة عنوان البحث، جودة مقدمة البحث، جودة إشكالية البحث وتساؤالتها وفرضياتها -1

جراءاته، جودة العينة المستهدفة، جودة أدوات البحث، جودة األساليب الدراسات السابقة، جودة الخلفية النظرية للبحث، جودة  منهجية البحث وا 
 اإلحصائية، جودة النتائج واالقتراحات، جودة المراجع الموثوق بها(

 لمجاالت التي تحدد مستويات الجودة في البحث العلمي حددنها حسب الدراسة الحالية كما يلي:وبالنسبة ل -2
 مستوى الجودة مجال نسبة الموافقة

 ال توجد جودة [20 -0]
 ضعيفة [40 -21]
 متوسطة [41-60]
 مرتفعة [80 -61]
 ممتازة [100 -81]

 
تحكيم المقاالت في المجالت  على شرفينأن نسبة موافقة أعضاء التحكيم الم 5رقم من نتائج الجدوليتضح 

  -52,17البحوث العلمية، تراوحت ما بين )في العلمية على العبارات التي تتضمن تحديد مستوى الجودة 
وافق ، إذا حسب ما حدد وفقا للدراسة الحاليةالمستوى المتوسط  فهي قيم تنتمي لمجال  ( 60,87%
من أعضاء التحكيم على أن موضوعات البحوث المقدمة للنشر تستجيب لقضايا العصر، وبنفس  56,52%
ون موضوعات البحوث تمثل ظواهر طبيعية قابلة للقياس صرحوا بأن الباحثين يحرصون على أن تكالنسبة 

بأن البحوث المقدمة للنشر تتميز بالجودة   %52,17 بّينواختبار تساؤالتها والتأكد من فرضيتها، في الحين 
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التحكيم للبحوث  في موضوعاتها من حيث أبعاد الموضوع وحدوده ومتغيراته، وبنفس النسبة يرى أعضاء
 .وضة للنشر تقدم إنتاج علمي معرفي يستفيد منه المجتمع في تحقيق التنميةبأن البحوث المعر 

أظهروا أعضاء التحكيم موافقتهم على أن البحوث المقدمة للنشر تتميز بخضوعها لمعايير  %60,87وبنسبة
الجودة )جودة عنوان البحث، جودة مقدمة البحث، جودة إشكالية، تساؤالت وفرضيات البحث، جودة أهمية 

المنهج، العينة، األدوات هداف ومصطلحات البحث، جودة الدراسات السابقة والجانب النظري، جودة وأ
 ونتائج ومقترحات البحث، جودة المراجع(، وبنفس النسبة أضاف المحكمين أن البحوث  المعروضة  للنشر 

 في محتوياتها وصياغاتها اللغوية.بالجودة تتميز 
سواء التي تنجز  المقدمة للنشر في مختلف المجالت العلمية أن البحوث العلمية تفسير هذه النتائج يوضحو 

وهذا حسب وجهة  ،المستوى المتوسط فيأن جودتها فرديا أو من طرف فرق بحثية أو نتيجة لعمل ثنائي 
ة حيث يرى أغلبي بعض المجالت العلمية التي تهتم بالبحوث النفسية والتربوية، نظر المحكمين للبحوث في

كما ترفض بعض البحوث نتيجة  أعضاء التحكيم أن غالبا ما يوجه للباحث القيام بالتعديالت قبل النشر،
لعدم توفر فيها بعض معايير جودة البحث العلمي الضرورية أو لعدم تناسبها مع شروط البحث العلمي 

ة بحوث وصفية تصف ، كما أضاف أعضاء لجان التحكيم غالبا ما يحكمون في مختلف أعداد المجلالجيد
وتقدم بعض الحلول أو التفسيرات الجديدة، أما بالنسبة للبحوث التجريبية  والتربوية واقع الظواهر االجتماعية

التي تضيف إبداع أو إنتاج معرفي يتميز باألصالة فهي ليست كثيرة مقارنة بالبحوث الوصفية، حيث قدم 
للتجريب مثلة في صعوبة حصول الباحث على أدوات بعض المحكمين مبررات لمالحظتهم األخيرة، والمت

أو صعوبة إعادة تجريب برنامج عالجي أو برنامج تربوي أو أداة تم تصمميه أو تصميمها في الدراسة 
بعض األساسية للباحث ) أطروحة دكتوراه أو بحثا ميدانيا معمقا( على عينة كبيرة وقبول تطبيقه من طرف 

 تمي إلى نفس تخصص الباحث كمراكز العالج النفسي أو مدارس.المؤسسات االجتماعية التي تن
يملك الباحثين الوعي المعرفي  لخص محتوى هذه الفرضية في صياغة العبارة التالية:: الفرضية الثانية

وإلثبات صحتها أو عدم صحتها رصدنا نسبة ، على توافرها في البحوث العلمية بمعايير الجودة ويحرصوا
ونسبة موافقة أعضاء التحكيم  موافقة الباحثين )األساتذة، طلبة الدكتوراه( على عبارات الممثلة لهذا الوعي 

 في الجدول الموالي:في تعزيز الوعي بمعايير الجودة لدى الباحثين  
 حوث العلميةيوضح وعي الباحثين ومعرفتهم لمعايير جودة الب 6جدول رقم 

  النسبة تكرار  العبارات
 غ موافق موافق غ موافق موافق 

     المحور األول)االستبيان الثاني(: وعي الباحثين وطلبة الدكتوراه بمعايير الجودة في البحث العلمي
 20 80 12 48 يحرص الباحث )أستاذ،طالب( على تقديم بحوث ذات جودة علمية ألخذها كمصدر علمي موثوق به

 28,34 71,66 17 43 يتميز الباحث بوعيه ومعرفته بمعايير جودة البحث )جودة عنوان البحث،....جودة مراجع البحث(
يسعى الباحث للتحكم في معيار جودة نتائج البحث العلمي )كتقديم إنتاج معرفي جديد، أو تقديم إبداعات 

 علمية كتصميم برامج عالجية أو تربوية جديدة(
50 10 83,33 16,67 
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يدرك الباحث أهمية االلتزام بالمصداقية )األمانة( العلمية في البحث حتى يضمن مصداقية الوثوق في  
 بحثه ومساهمته في تطوير البحث العلمي والتنمية االجتماعية

41 19 68,33 31,67 

قابلة للقياس يحرص الباحث على معالجة موضوعات بحثية ترتبط بواقع المجتمع وأن تكون تساؤالته 
 ونتائجه موضوعية قابلة للتطبيق

52 8 86,67 13,33 

يسعى الباحث إلى تصميم أدوات أو تقنيات بحثية جديدة تتوافق مع دراسة القضايا االجتماعية 
 الجديدة)كتقديم  مقياس لظاهرة العنف مثال(

49 11 81,67 18,33 

     العلمية للمجالت على توفر الجودة في البحوثالمحور الثاني)االستبيان األول(: حرص أعضاء اللجان 
الباحثين على احترام معايير جودة البحث العلمي، من خالل مالحظات األساتذة توجيه طلبة الدكتوراه و 

 أو عرض قواعد إعداد البحوث ومعايير جودتها
21 2 91,30 8,70 

وضع مالحظات عند تحكيم البحوث في فائدة تنمية توجهات الباحثين وطلبة الدكتوراه إلعداد بحوث 
 تتميز بالجودة 

19 4 82,61 17,39 

وضع مالحظات عند التحكيم ترشد من خاللها الباحثين وطلبة الدكتوراه التحكم في أخالقيات البحث  
بداعات علمية قابلة  العلمي وااللتزام بها وفي جودة نتائج البحث )من حيث إمكانية تقديم إضافات وا 

 لتطبيقها في المجتمع، كحلول، برامج جديدة(

17 6 73,91 26,09 

تحفيز الباحثين وطلبة الدكتوراه من خالل توجيهات التحكيم لبلوغ اللباقة العلمية في البحث العلمية ومعالجة  
 تحديات العصرموضوعات جديدة إبداعية ذات رؤية مستقبلية تساير 

17 6 73,91 26,09 

تعزيز دافعية الباحثين وطلبة الدكتوراه للقيام ببحوث ميدانية بهدف ربط جودة البحث العلمي بالتنمية 
الشاملة للمجتمع وتوضيح أهمية لبعض مسئولين االجتماعية ، وذلك من حيث تحديد شروط النشر في 

 المجالت كتقديم األولوية للبحوث الميدانية.

20 3 86,86 13,14 

توجيه الباحثين وطلبة الدكتوراه إلى أهمية تصديق الباحث باألمانة العلمية للبحث العلمي وتعزيز التعاون 
 المشاركة البحثية في المجالت أو المخابر فرصمنح في البحث من خالل 

16 7 69,57 30,43 

االستبيان الثاني(، تتمثل معايير الجودة في: )جودة عنوان البحث، جودة مقدمة البحث، جودة بالنسبة للعبارة الثانية )من المحور األول  مالحظة:
جراءاته، جودة العين ة المستهدفة، إشكالية البحث وتساؤالتها وفرضياتها،جودة الدراسات السابقة، جودة الخلفية النظرية للبحث، جودة منهجية البحث وا 

 إلحصائية، جودة النتائج واالقتراحات، جودة المراجع الموثوق بها(جودة أدوات البحث، جودة األساليب ا

وطلبة دكتوراه( على بمعايير الجودة الواجب توفرها  ت ظهر نتائج  الجدول أن نسبة موافقة الباحثين )األساتذة
 %86,67في البحث العلمي كانت مرتفعة، مما يشير على أنهم يسعون إلعداد بحوث ذات جودة ، حيث 

الباحث يحرص على معالجة موضوعات بحثية  ترتبط بواقع وقضايا المجتمع، كما يدقق في ضبط بأن 
على  %83,33، وأكد تساؤالته على أن تكون قابلة للقياس وأن يصل إلى نتائج موضوعية قابلة للتطبيق

داع علمي في معيار جودة نتائج البحث العلمي كتقديم إنتاج علمي جديد أو إب أن الباحث يسعى للتحكم
بأن الباحث في ميدان العلوم النفسية  %81,67وبّين  مثل تصميم  برامج العالج النفسي أو برامج تربوية،

والتربوية يسعى إلى تصميم أدوات أو تقنيات بحثية جديدة تتوافق مع دراسة القضايا االجتماعية الجديدة 
الجودة العلمية حتى يمكن أن تؤخذ يحرص على تقديم بحوثه مميزة بمنهم، بأن الباحث  %80ووضح ،

صرحوا على أن الباحث في ميدان العلوم النفسية والتربوية يتميز  %71,66وكمصدر علمي موثوق به، 
بقدرته على  الدراية والوعي  بمعايير الجودة الواجب توفرها في بحثه والمتمثلة في )جودة العنوان، جودة 
مقدمة البحث، جودة إشكالية وتساؤالت وفرضيات ومفاهيم والدراسات السابقة للبحث، جودة أهمية وأهداف 

جراءات البحث، جودة عينة، أدوات واألساليب الب حث، جودة الخلفية النظرية للبحث، جودة منهجية وا 



 
 

16 
 

بأن الباحث يدرك  %68,33اإلحصائية للبحث، جودة نتائج واقتراحات البحث، جودة المراجع(، وأضاف 
ر البحث العلمي جيدا أهمية االلتزام بالمصداقية )األمانة ( العلمية في إعداد بحثه ومساهمته في تطوي

 .والتنمية االجتماعية
أن الباحث في العلوم النفسية والعلوم التربوية  فحسب وجهة نظر الباحثين )أساتذة، طلبة دكتوراه(

بالجامعات الجزائرية هو على دراية كافية ووعي بضرورة توفر الجودة في البحوث العلمية حتى تؤخذ 
 ي عتمد على نتائجها في التنمية االجتماعية.كمصادر علمية تتميز بالمصداقية وبالتالي 

يرون ضرورة تحفيز الباحثين خاصة الجدد  أما من وجهة نظر أعضاء التحكيم في اللجان العلمية للمجالت
في ميدان البحث على معرفة معايير جودة البحث العلمي وااللتزام بها عند إعداد بحوثهم وتعزيز توجيه 

حتى يتسنى له ربط البحث العلمي بالقضايا والمشكالت االجتماعية وبالتالي الباحث إلى البحوث الميدانية 
مكن أن تدرج ضمن مخططات التنمية الشاملة للمجتمع، حيث صرح نتائج البحوث  التي يحققها م

ألساتذة وطلبة أنهم يسعون من خالل مالحظاتهم إلى توجيه الباحثين )ا  من المحكمين   91,30%
دكتوراه(على احترام معايير جودة البحث العلمي وكذلك من خالل عرض قواعد إعداد البحوث ومعايير 

من المحكمين صرحوا على ضرورة تعزيز دافعية الباحثين   %86,86لمية وجودتها في بداية كل مجلة ع
من أساتذة وطلبة الدكتوراه للقيام للبحوث ميدانية، بهدف ربط جودة البحث العلمي بالتنمية الشاملة للمجتمع، 

 %82,61ذلك من حيث تحديد شروط النشر في المجالت كتقديم األولوية للبحوث الميدانية، كما صرح 
بحوث بأهمية وضع مالحظات عند تحكيم البحوث في فائدة تنمية توجهات الباحثين وطلبة الدكتوراه إلعداد 

أهمية وضع مالحظات عند التحكيم ترشد من خاللها الباحثين وطلبة  %73,91تتميز بالجودة، وبّين
باحث ) من حيث إمكانية تقديم  الدكتوراه التحكم في أخالقيات البحث العلمي وااللتزام بها وفي جودة نتائج ال

بداعات علمية قابلة لتطبيقها في المجتمع ) كتقديم برامج جديدة(، وينفس النسبة أكد أعضاء  إضافات وا 
ضرورة تحفيز الباحثين وطلبة دكتوراه من خالل توجيهات التحكيم إعداد بحوث تتميز بالجودة التحكيم على 

ة والوصول إلى نتائج إبداعية ذات رؤية مستقبلية تساير تحديات لبلوغ اللباقة العلمية في موضوعات جديد
من المحكمين بضرورة توجيه الباحثين إلى أهمية تصديق الباحث باألمانة  %69,57أضاف العصر، كما 

 .لبحث العلمي وتعزيز التعاون في منح فرص المشاركة البحثية في المجالت والمخابرالعلمية ل
تبّين وفقا لوجهة نظر الباحثين الذين يعدون البحوث وأعضاء التحكيم الذين يراجعون وتلخيصا لفكرة الفرضية 

البحوث العلمية أن الباحث في ميدان العلوم النفسية والتربوية بالجامعات الجزائرية على دراية ووعي كافي 
ز بالجودة بهدف بمعايير الجودة الواجب توفرها في البحث العلمي وأهمية الوصول إلى نتائج بحثية تتمي

االستفادة منها في المجتمع، وبهذا األسلوب تحقق الجامعات كمؤسسات مهمة في المجتمع أهدافها منها 
 المساهمة في تنمية المجتمع ومسايرة التطور.
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للبحث العلمي الجيد ذو جودة دور في تنمية  صغنا هذه الفرضية في العبارة التالية: الفرضية الثالثة:
 وللتأكد من صحتها رصدنا نسب الموافقة التي أدل بها الباحثين في الجدول الموالي، ي للباحثاإلبداع العلم

 يوضح دو البحث العلمي ذو جودة في تنمية اإلبداع العلمي لباحث 7جدول رقم     :
  النسبة  التكرار العبارات

 غ موافق موافق غ موافق موافق 
     أهمية البحث العلمي الجيد ذي جودة في تنمية اإلبداع العلميالمحور  الثاني )االستبيان الثاني( 

 3,33 96,67 2 58 اإلتباع الدقيق لمعايير جودة البحث العلمي يمّكن الباحث من بلوغ نتائج جديدة أو إبداع علمي 
معرفة يساهم كل من األساتذة  الباحثين  وطلبة دكتوراه الباحثين وأعضاء الفرق البحثية في إنتاج 

 جديدة وتوظيفها في المجتمع
49 11 81,67 18,3 

تساهم البحوث المنجزة من طرف األساتذة وطلبة الدكتوراه الباحثين وأعضاء الفرق البحثية في  تحقيق  
 التنمية االجتماعية الشاملة،من خالل ربط الموضوعات البحثية بأهداف المجتمع

43 17 71,67 28,33 

)األساتذة، طلبة الدكتوراه، فرق بحثية( طرائق وأساليب علمية  جديدة في انجاز بحوثهم يتبع الباحثون 
 بهدف الوصول إلى نتائج  جديدة وحلول مبتكرة )إبداعية ( للقضايا المدروسة )الموضوعات البحثية(

54 6 90 10 

رة العلمية للمجتمع يسعى الباحثون )أساتذة، طلبة الدكتوراه، أعضاء الفرق البحثية(إلى تطوير النظ
من خالل تكثيف موضوعات بحوثهم على الدراسات الميدانية وربطها بمختلف جوانب التنمية في 

 المجتمع )االجتماعية، النفسية، التربوية، االقتصادية(

50 10 83,33 16,67 

وتكييفها لدراسة يوسع  الباحث ميدان بحثه بمحاولة  االستفادة من التجارب البحثية للدول الخارجية 
 قضايا مجتمعه بأساليب بحثية حديثة.

46 14 76,67 23,33 

توضح نتائج الجدول أن الباحثين أظهروا موافقتهم على كل عبارات المحور الذي حددنا فيه دور البحث 
من الباحثين أن  % 96,67العلمي الذي يتميز بجودة في تحقيق التنمية واإلبداع العلمي، حيث صرح 

، فأغلبية الباحثين إتباعهم الدقيق لمعايير جودة البحث العلمي يمّكنهم من بلوغ نتائج جديدة أو إبداع علمي
  %90أشاروا في تصريحاتهم على أهمية إعداد بحوث ذات جودة للوصول إلى إبداعات، كما صرح 

، وهذا يمّكنهم من الوصول إلى نتائج بحوثهمضرورة إتباع الباحثين أساليب علمية جديدة وحديثة في انجاز 
بأهمية بذل الباحث مجهوده  لتوسيع مجال بحثه وذلك % 76,67أضاف جديدة وحلول مبتكرة إبداعية، و 

وتكيفيها لدراسة قضايا مجتمعه بأساليب بحثية حديثة، حيث   باالستفادة من التجارب البحثية للدول الخارجية
في تعليقاتهم عن هذه الفكرة بأنه على الباحث المساهمة في تطوير مجتمعه من خالل تفكيره الناقد لفهم 

بّين توظيف تفكيره اإلبداعي لجعل مجتمعه مجتمعا مسايرا للتطورات العصرية، كما مشكالت مجتمعه و 
أغلبية الباحثين يسعون من خالل اختيارهم لموضوعات بحوثهم وااللتزام بالشروط  منهم أن  83,33%

تكثيف موضوعات بحوثهم على الدراسات والدقة في الخطوات إلى تطوير النظرة العلمية للمجتمع  من خالل 
كما و دية(، الميدانية وربطها بمختلف جوانب التنمية في المجتمع )االجتماعية، النفسية، التربوية، االقتصا

البحوث العلمية التي تتميز بالجودة تساهم في تحقيق التنمية  في تصريحاتهم بأن %71,67أضاف 
 .االجتماعية من خالل ربط الموضوعات البحثية بأهداف المجتمع
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وخلصنا من فكرة هذه الفرضية أن البحوث العلمية التي تتميز بالجودة في إعدادها ت نتهي بنتائج إبداعية 
 ودة، وبالتالي يكون لها حظا وافرا في استغاللها لتحقيق التنمية االجتماعية.ذات ج

للتعّرف على مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه  الباحث في الجامعات الجزائرية الفرضية الرابعة: 
 التالية:من إعداد بحوث علمية تتميز بالجودة، قامت الباحث بصياغة الفرضية التي تمثلت في العبارة 

ولجمع المعطيات التي ، يواجه الباحث تحديات وصعوبات تعيق التزامه بمعايير الجودة في البحث العلمي
والمحكمين، تبين صحة أو عدم صحة الفرضية، تم حساب نسبة الموافقة التي تعكس وجهة نظر الباحثين 

 كما هو موضح في الجدول الموالي:
 يوضح التحديات والصعوبات التي تعيق التزام الباحث بمعايير جودة البحث 8جدول رقم

  النسبة  التكرار العبارات

 غ موافق موافق غ موافق موافق 
 المحور الثالث )االستبيان الثاني(:

 يالبحث العلمجودة  تحديات تواجه التزام الباحث بمعايير                
    

في مؤسسات بحثية )كالمخابر( نتيجة لتقليص دور بعض قلة فرص مشاركة  الباحث 
 المخابر في إقامة المؤتمرات والملتقيات

42 18 70 30 

نقص الدعم المادي للبحث العلمي مما يجعل الباحث غير قادر على الحصول على مراجع 
 جديدة )العديد من الباحثين ال تمنح لهم منح البحث وفرص التكوين خارج الجامعة( 

46 14 76,67 23,33 

الفرق البحثية أو المخابر، نتيجة لعدم وعيهم  عضعف مشاركة الشركاء االجتماعيين م
 بأهمية تطوير البحث العلمي في المجتمع

53 7 88,33 11,67 

عدم أو ضعف  استغالل جودة البحوث العلمية من قبل أصحاب المصلحات االجتماعية 
 تتطلب استغالل نتائج البحث العلميعلى الرغم من وجود قضايا اجتماعية 

56 4 93,33 6,67 

نقص االهتمام بنتائج البحوث االجتماعية، النفسية والتربوية في مخططات التنمية 
 االجتماعية، غالبا ما يوجه االهتمام  إلى البحوث االقتصادية واإلنتاجية 

44 16 73,33 26,67 

ذوي اإلنتاج المعرفي الجديد في أغلب غياب االهتمام بالكفاءات البحثية والباحثين 
 الجامعات الجزائرية

45 15 75 25 

     المحور الثالث ) االستبيان األول(: الصعوبات التي تعيق توفر الجودة في البحث العلمي
ضعف التصديق من طرف مسئولي الشركات والمؤسسات في المجتمع بأن جودة البحوث 

 العلمية تشكل األساس التطور لمختلف أنواع التنمية 
17 6 73,91 26,09 

عدم توفر الجودة في بعض  األدوات والوسائل المعتمد عليها في البحوث العلمية 
 )كالمقاييس واالختبارات(

12 11 52,13 47,87 

 34,78 65,22 8 15 ضعف تعزيز الرضا لدى المسئولين عن التمويل لتمويل البحث العلمي
عدم دراية أو تجاهل بعض الباحثين وطلبة الدكتوراه لمعايير جودة البحث العلمي وللكرامة 

 البحثية 
10 13 43,58 56,42 

البحث العلمي نقص مساعدة الباحثين وطلبة الدكتوراه في مساهمتهم البحثية لتطوير 
)صعوبات ميدانية، صعوبات الحصول على أدوات البحث، إما تكاليفها مرتفعة أو عدم 

 توفرها  في البيئة المحلية

15 8 65,22 34,78 

فتح مجال ضيق للتعاون بين الباحثين، طلبة الدكتوراه والمؤسسات البحثية كالمخابر  
 والمجالت العلمية

10 13 43,58 56.42 
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وا من خالل وجهة نظرهم، أن الباحث كل من الباحثين وأعضاء التحكيم أظهر توضح نتائج الجدول أن 
يواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تعيق االلتزام بمعايير الجودة في البحث العلمي أو تعيقهم 

 من الوصول إلى نتائج ذات جودة.
 دكتوراه( حول مختلف التحديات التي تواجه التزام الباحث بمعاييرفمن وجهة نظر الباحثين )أساتذة وطلبة 

ضعف استغالل جودة صرحوا بأنه من بين التحديات  %93,33إذ أظهر ، الجودة في البحث العلمي
على الرغم من وجود قضايا اجتماعية تتطلب البحوث العلمية من قبل أصحاب المصلحات االجتماعية 

أن ضعف مشاركة الشركاء االجتماعين مع الفرق البحثية   %88,33ي، ووضح استغالل نتائج البحث العلم
أو المخابر، نتيجة لعدم وعيهم بأهمية تطوير البحث العلمي الذي يكون ضمن استراتيجيات تنمية 

للبحث العلمي من بين المشكالت والتحديات بأن نقص الدعم المادي  %76,67في الحين بّين المجتمع،
الباحثين، وهذا يجعل الباحث غير قادر على الحصول على مراجع جديدة ، حيث صرح لنا التي يواجهها 

يرون أن غياب  %75أغلبيتهم أن العديد من الباحثين ال تمنح لهم المنح البحثية خارج الجامعة، أما 
 ح ، ووضاالهتمام بكفاءات البحثية والباحثين ذوي إنتاج معرفي جديد في معظم الجامعات الجزائرية

نقص االهتمام بنتائج البحوث االجتماعية والنفسية والتربوية في مخططات التنمية االجتماعية بأن  73,33%
ا ما تضعف من دافعتيه للبحث، بمن المشكالت التي يواجهها الباحث في ميدان العلوم النفسية التربوية وغال

في تصريحاتهم أنهم ال تمنح لهم فرص المشاركة في المخابر أو الفرق البحثية كباحثين،  70%وأضاف 
 نتيجة لتقليص دور بعض المخابر في إقامة المؤتمرات والملتقيات.

للمجالت حول بعض الصعوبات التي تعيق توفر الجودة وجهة نظر أعضاء التحكيم في اللجان العلمية 
ضعف التصديق من طرف المحكمين أن  %73,91هذه الصعوبات ذكروفي وصف ، في البحث العلمي

مسئولي الشركات والمؤسسات في المجتمع بأن جودة البحوث العلمية تشكل األساس التطور لمختلف أنواع 
 ، من أبرز الصعوبات التي تعرقل توظيف نتائج البحوث في تطوير المجتمع، كما صرح التنمية
أشاروا بعض  وبنفس النسبةلتمويل البحوث العلمية، ضعف تعزيز الرضا لدى المسئولين بأن  65,22%

المحكمين إلى الصعوبات الميدانية التي يواجهها أغلبية الباحثين كصعوبة الحصول على األدوات نتيجة 
ي تضعف من المشكالت التلتكاليفها أو عدم توفرها في البيئة المحلية أو صعوبة الحصول على العينات، 

عدم إلى أن  %52,13مساهمة الباحثين في تطوير البحث العلمي وفي فهم القضايا االجتماعية، وأشار  
ينقص  توفر الجودة في بعض  األدوات والوسائل المعتمد عليها في البحوث العلمية )كالمقاييس واالختبارات(

لمعايير جودة  يرون أن ممكن تجاهل بعض الباحثين %43,58من الوصول إلى نتائج تتميز  بالجودة، أما
بعض  أكد النسبةوبنفس قد يؤدي بهم إلى عدم إنتاج بحثا علميا ذو جودة،  البحث العلمي وللكرامة البحثية

من بين الصعوبات  المؤسسات البحثية كالمخابر  والمجالت العلميةالمحكمين أن عدم منح فرص المشاركة 
، الباحثين في نشر بحوثهم العلمية وضع نتائجها في اهتمام المؤسسات االجتماعيةالتي تعيق العديد من 

وتلخصت فكرة الفرضية حسب وجهة نظر الباحثين والمحكمين أن الباحث في ميدان العلوم النفسية والتربوية 
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حثية يوجه مجموعة من الصعوبات منها ما يتعلق بضعف فرص المشاركة في المؤسسات البحثية كالفرق الب
ومخابر وبعضها يتعلق بعدم توفر الجودة في بعض أدوات البحث، ومنها يرجع إلى ضعف التمويل للمشاريع 
البحثية وضعف االهتمام بنتائج البحوث من طرف المؤسسات االجتماعية وبالتالي تنقص مساهمة إشراك 

   جتمعالجامعات باعتبارها مؤسسات توكل لها مهمة البحث في التنمية الشاملة للم
   عامةالفرضية ال

 توجد عالقة بين جودة البحث العلمي وتنمية اإلبداع العلمي  من وجهة نظر الباحثين
بين الدرجة الكلية للمحور  ) معامل بيرسون(إلثبات صح هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط

والمحور  لثانيستبيان ااإلبداع العلمي لالالخاص بأهمية البحث العلمي الجيد ذو جودة في تنمية الثاني 
وبعد المعالجة اإلحصائية  األول الخاص بمستوى توفر الجودة في البحوث العلمية )من االستبيان األول (  

 توصلنا إلى النتيجة موضحة في الجدول التالي: (Spss.23)للمعطيات باستخدام نظام اإلحصائي
 البحث العلمييوضح العالقة بين جودة  9جدول رقم 
 مستوى الداللة قيمة االرتباط المتغيرات

 مستوى توفر الجودة في البحوث العلمية 
 أهمية البحث العلمي ذو جودة في تنمية اإلبداع العلمي للباحث

 
0,712 

 
0,01 

 
وهذا ، 0,01تبّين قيمة االرتباط الموضحة في الجدول أنها قيمة موجبة ومرتفعة دالة عند مستوى الداللة 

أهمية توفر الجودة في البحث يشير إلى وجود ارتباط قوي بين مستوى توفر الجودة في البحث العلمي و 
 بتنمية اإلبداع العلمي للباحث، مما ي فسر عالقة توفر الجودة في البحوث بتنمية اإلبداع العلمي للباحث.

 مناقشة النتائج:
خالصة صحة فراضيات الدراسة الحالية، توضح لنا أن وانطالقا من النتائج التي وضحنها من خالل إثبات 

بّينت أن جودة البحوث العلمية في ميدان العلوم النفسية والتربوية في المستوى  نتيجة الفرضية األولى
التي ( 2012المتوسط من وجهة نظر المحكمين، وهذا توافق نسبيا مع دراسة )شيراز محمد الطرابلسية،

جودة الخدمات التعلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتوصلت إلى تمحور موضوعها حول إدارة 
  الكشف عن تدني مستوى تطبيق مجاالت التقويم للبحث العلمي والتعليم في مؤسسات التعليم العالي.

الفرضية الثانية التي تلخصت في ضرورة االلتزام بالموضوعية والوعي بمعايير كما توصلت بعض نتائج 
الواجب توفرها في البحث، وبعض نتائج الفرضية الثالثة التي أظهرت بعض الصعوبات والتحديات الجودة 

مع بعض نتائج دراسة )تحسين يتميز بالجودة توافقت نسبيا التي تعيق الباحث من إعداد بحثا علميا جيد 
ت الدراسات ( التي تمحورت حول إظهار دور أخالقيات البحث العلمي في تجويد مخرجا2012الطروانة،

التي تواجه طالب الدراسات العليا في إعداد البحوث، وأسفرت بعض نتائجها العليا وتوضيح الصعوبات 
على ضرورة التقيد بالموضوعية والجدية والحماية الفكرية واالستفادة من مخرجات البحوث، وعلى عدم وجود 
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يجب التركيز عليها لترشيد القرارات آلية واضحة لربط البحوث في الدراسات العليا بالموضوعات التي 
( التي هدفت إلى وصف واقع 2012أحمد هاشم وآخرون،، كما تشابهت نسبيا مع دراسة )خليفة التنموية

البحث العلمي في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها البحوث، وتوصلت إلى وجود معوقات منها المادية 
 .العلمي والمنهجية والبشرية التي تعرقل تطور البحث

كما صرح المحكمين من خالل ما توصلنا إليه في تحليل نتائج الفرضية الثانية بضرورة توجيه الباحثين إلى 
االلتزام والتحكم في المعايير التي يجب توفرها في البحوث ونتائجها، وفي نفس الفكرة توصلت دراسة )رحيل 

الباحث وسبل تطويرها، إلى ضرورة رفع  راسة مهاراتالتي تمحورت حول د ( 2012، وآخرونمحمد فرج 
 ة وندوات.يكفاءة الباحثين ومحاولة  زيادة خبراتهم ومهاراتهم البحثية من خالل إشراكهم في دورات تدريب

 أسفرت نتائج الدراسة الحالية إلى: االستنتاج:
من وجهة مستوى جودة البحوث العلمية في ميدان العلوم النفسية والتربوية في المستوى المتوسط  -

 نظر الباحثين )أساتذة وطلبة دكتوراه( وأعضاء التحكيم في المجالت العلمية
من الوعي بالمعايير الجودة التي يجب الباحث في ميدان العلوم النفسية والتربوية على درجة كافية  -

 توفرها في البحوث العلمية.
وتتحقق هذه العالقة من خالل  ،وجود عالقة بين جودة البحث العلمي الجيد واإلبداع العلمي للباحث -

تستغل  ، فالبحوث التي تتميز بمصداقية علمية مة والوثوق في المصداقية العلميةتبني منهجية محك
 .عزز تطور  إبداع الباحثمما يعلى الواقع   هاواقتراحاتنتائجها 

إرشادهم ضرورة تعزيز دافعية الباحثين من خالل وحسب وجهة نظر أعضاء التحكيم يؤكدون على  -
األمانة العلمية لبلوغ التصديق بعلى االلتزام بمعايير الجودة في البحوث وشروط البحث الجيد و 
تتميز بالجودة ليستفيد منها التي الهدف األساسي للجامعات المتمثل في إعداد البحوث العلمية 

 االجتماعية في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.المؤسسات 
التي تميزها  ي تتميز بالجودة في إعدادها تمّكن الباحث الوصول نتائج إبداعيةالبحوث العلمية الت  -

في استغاللها من طرف مؤسسات المجتمع في خططها التنموية، ألن موضوعاتها ترتبط بأهداف 
 المجتمع 

يواجه الباحث جملة من الصعوبات التي تعيقه من إعداد بحثا علميا يتميز بجودة بعضها يتعلق  -
جودة بعض أدوات البحث واختيار توفر التمويل للبحث العلمي )مادية( ومنها ما يتعلق ببعدم 

العينات، وبضعها يتعلق بعدم استغالل نتائج البحوث في خطط التنموية للمجتمع مما ي ضعف من 
 دافعية الباحث والميل إلى إجراء البحوث الوصفية

 المراجع
 –(. مدخل علم الجودة، مطبعة قناة السوس 2016، ثناء مختار النحلة، نهى العاصى )إبراهيم محمد فارس -
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(.أخالقيات البحث العلمي ودورها في تجويد مخرجات الدراسات العليا، المؤتمر الدولي 2012تحسين الطروانة ) -
 ليجية، البحرين(الثاني لضمان جودة التعليم العالي )الجامعة الخ

(. التحديات الجديدة التي تواجه  البحث العلمي في التعليم  2012خليفة أحمد هاشم، أحمد، أمنة عبد القادر ) -
 العالي، المؤتمر الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي )الجامعة الخليجية، البحرين(

والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، الطبعة األولى،  (.إدارة جودة الخدمات التعليمية2011شيراز محمد طرابلسية ) -
 مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان

 (. أساسيات البحث، مطابع جامعة الملك عبد العزيز )جدة(2012عبد الرشيد حافظ) -
)د.ت(.  ، نجوى فوزي صالح، وسيم خضر أبو صقر، محمد راتب كلخ، خالد عبد اهلل النويريعطا حسن درويش -

 ، فلسطيندليل معايير جودة البحث العلمي، مجلس البحث العلمي
(.وحدة البحث العلمي والدراسات العليا بكلية التربية بالزلفي، )في يوم البحث العلمي(،جامعة 2013منى توكل السيد ) -

 المجمعة.
مركز التنافسي للمؤسسات االبتكار واإلبداع المستمر في ضمان ال(.دور 2016نيفين حسين محمد، ندى الهاشمي) -

 دراسة حالة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة االقتصاد  -االقتصادية والدول 



 في تعزيز التنمية المستدامة عربيةالدور المأمول من الجامعات ال
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 ملخص الدراسة :

في تعزيز التنمية المستدامة,  العربيةهدفت الدراسة التعرف على الدور المأمول من الجامعات 
ويستعرض الباحث في هذه الدراسة مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها , و متطلبات عملية ربط 

في  ةالعربيبعملية التنمية المستدامة , وكذلك التحديات التي تواجه الجامعات  العربيةالجامعات 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي المكتبي للتعرف على األدبيات المتعلقة  تحقيق التنمية المستدامة,

ي والعمل على توجيه بالجامعات والتنمية المستدامة , وبينت الدراسة أن االهتمام برأس المال الفكر 
العالقات الخارجية وتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة, وكذلك توطيد  البحث العلمي,
بالتعليم التقني و  العربيةو زيادة اهتمام الجامعات  عالميةالجامعات ال و العربيةبين الجامعات 

, وأيضاً تحويل دور الجامعات من التركيز على التوظيف والتميز البتكارالتعليم القائم على اإلبداع وا
 زيز التنمية المستدامة .إلى التركيز على مبدأ خلق فرص العمل , مما يساهم في تع

 التنمية المستدامة . –العربيةالجامعات كلمات مفتاحية : 
Abstract 

The study aims at identifying the role of Arab universities in promoting 
sustainable development. In this study, the researcher reviews the 
concept of sustainable development and its importance, the requirements 
of linking Arab universities to the process of sustainable development and 
the challenges facing Arab universities in achieving sustainable 
development. To identify the literature   on universities  and sustainable 
development. The study showed that attention to intellectual capital and 
work to guide scientific research, and achieve sustainable economic and 
social development, as well as the consolidation of external relations 
between universities For Arab and international universities and increase 
the interest of Arab universities and technical education based on 
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creativity, innovation and excellence education, and also transform the 
role of universities focus on employment to focus on the principle of job 
creation, contributing to the promotion of sustainable 
development.                                                                               

Keywords: Arab Universities - Sustainable Development.                    
 مقدمة :

دها أن التنمية المستدامة عملية تحول المجتمع في سلوكه وتصرفاته، حقيقة ال تحتاج إلى تأكيد، مفا
وهذا األمر ال يتم بقانون وال بتغيير في الدستور، وال بقرار إداري، ذلك أن التنمية ال تتم إال بوجود 
أناس يعرفون ماذا يريدون هؤالء الناس , تكون معارفهم العلمية متقدمة , ويعملون على نشر هذه 

من أجل إيجاد رأي عام مستنير ,متمثلة بالجامعات ، فاألمور ليست تلقائية وال جزئية بل المعارف 
متراكبة ومتشابكة ويجب تجهيز البيئة المناسبة للتنمية المستدامة التي تجعل من الترابطات بين 

ية من العوامل المختلفة فاعلة ومساهمة إيجابيًا في عملية التنمية , إذ يجب أن ينطلق مسار التنم
أوضاع واقعية , ومع الناس في هذه األوضاع ,وعلى واقع خطاهم وبحسب إمكاناتهم وغاياتهم 
,وذلك بغية إطالق اإلبداعات الكامنة بداخلهم ,وبلوغ األهداف القادرين هم على استكشافها، 

ذلك فاالستدامة في عملية التنمية تهدف إلى تأمين قدرات وطاقات ومصادر ألجيال لم تولد بعد و 
بنفس الكفاءة المتوفرة حاليًا، فاالستدامة في جوهرها عدالة في تكافؤ الفرص بين الشرائح االجتماعية 

 للجيل الحاضر ,وبينه وبين األجيال الالحقة.
ويعتبر نشر التعليم وتوفيره للجميع يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية , 

وتكمين المجتمع من االستفادة من موارده البشرية بشكل أفضل ,  وتحسين مستويات الدخل ,
وبخاصة في ضوء المنافسة االقتصادية , والتجارية , والمالية , وبروز قضية التنمية البشرية كقضية 
لها األولوية في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية , كما أن خلق المجتمع المتعلم متطلب 

تحقيق الرفاهية والمشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة , وتعظيم إنتاجية أساسي من متطلبات 
كسابهم المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة للعيش في مستوى وحضاري واقتصادي  االفراد وا 

 (14:  2002متقدم ) السليطي , 
م األجيال القادمة في تحديد المسارات والمتجهات التي تتعل –ال غنى عنه  –و للجامعة دور رائد 

بفضلها كيفية التصدي للتعقيد الذي تتسم به التنمية المستدامة ؛ ذلك أن الجامعة تقوم بإعداد 
خريجين ذوي مؤهالت عالية بوسعهم إشباع حاجات النشاط البشري كافة , كما توفر فرصًا للتعليم 

ثرائها ونشرها عبر البحوث العالي والتعلم مدى الحياة )االستدامة (, كما تسهم في تقدم المعار  ف وا 
, إضافة إلى كونها توفر للمجتمعات الخبرة المتخصصة الالزمة لمساعدتها في مجال التنمية 

 (.413:  2016الثقافية واالجتماعية واالقتصادية .) عزي , ابراهيمي ,



لديها القدرة  الجامعة تلك المؤسسة التعليمية ، فلسفية المنشأ ، تنموية الهدف ، تأهليه األسلوب ،
على الفهم واالستجابة للعالقات المتبادلة بين مختلف النظم وكافة الفئات في المجتمع ، وتحديد 
خياراته وضبط مساراته ، تشرف عليها وتديرها طاقات بشرية وفكرية وأكاديمية من أجل تقديم 

الدولة الرامية لتنمية  خدمات استراتيجية الستعادة التوازن بين االحتياجات واألهداف ، ضمن سياسة
 (2008الشباب وتوجيههم نحو الطريق السليم .) عوجان ، 

ورسالة الجامعة ال تقف عند حدود التعليم والتدريب فحسب ، بل تمتد لتشمل دعم متطلبات النماء 
واالنتماء والبناء والتنمية والتحديث والتطوير ، ويزداد ثقلها ويتعزز مركزها االجتماعي بقدر ما 

 كد حضورها ومواكبتها المستمرة لما يشهده المجتمع من مستجدات وتغيرات .تو 
وتقوم الجامعات أيضًا بدور كبير ومهم في قيادة عملية التحول ، واعداد الشباب نحو فضاءات 
الحرية واالبداع ، والتفكير العلمي ، والحركة المنظمة ، واخالقيات العمل الجماعي المنظم ، 

طية والشفافية وحقوق االنسان ، وكيفية إدارة الحوار والمشاركة في صنع القرار واحترام الديمقرا
 مستقباًل.

لذا فتحقيق التنمية المستدامة من أبرز تحديات التعليم بوجه عام والتعليم العالي المتمثل بالجامعات 
نتاجية تساهم في التنمية المستدامة العربية وصواًل إلى  بوجه خاص لما تملكه من طاقات بحثية وا 

 مخرجات مفيدة تساهم في زيادة االنتاج.
بأن يكون لديها دور رئيسي في تعزيز التنمية  العربيةولهذا كان لزامًا على الجامعات والكليات 

المستدامة لما تمتلكه من عوامل التنمية البشرية والمجتمعية واالقتصادية في عصر التطور المعرفي 
التي تزيد من المقدرة المعرفية , ومقدرة االبتكار , ومقدرة االكتشاف والتكنولوجي , فالتنمية هي 

 والتميز .
 مشكلة الدراسة :

الموارد الطبيعية، لكنه غني في موارده البشرية،  لدية بعض على الرغم من أن المجتمع العربي 
استثمر في هذه الموارد منذ عقود ماضية، فأنشأ المدارس والجامعات  عربيأن المجتمع الحيث 

من البرامج التأهيلية والتدريبية، مما تمخض عنها توفر  الكثيروكليات المجتمع والمعاهد ، ونظم 
، في محاولة لدفع عجلة التنمية الشاملة إلى األمام. ذو كفاءة عاليةموارد بشرية متعلمة مدربة 

القدرة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بكافة أرجائه، واجه عدة تحديات في  يعربفالمجتمع ال
سيما في أعقاب ما سمي بـ ثورات الربيع العربي التي طالت عددًا ال بأس به من الدول العربية 

المستدامة بتلك الماضية، وما عكسته بظاللها على مسيرة التنمية الشاملة و  ستخالل السنوات ال
في  من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة واألوضاع االقتصادية المترديةأيضًا ا تمخض عنه ، ومالدول

، وكذلك االنقسام واالستقطاب السياسي والتوتر والمصير المجهول، وغيرها كثير من البلدان العربية
من المشكالت االجتماعية، األمر الذي يدعو لتضافر جهود جميع المؤسسات التنموية, و خاصة 



،  والعمل عربيامعات وذلك في حل هذه المشكالت ومواجهة المخاطر التي تحدق بالمجتمع الالج
يسعى إلى التطور في بناء مستقبل أفضل عربي على استدامة التنمية ، وفتح المجال لبناء مجتمع 

وق وتطوير قدراتهم وامكاناتهم العلمية و المهنية وفقًا الحتياجات الس ,من خالل متابعة الخريجين
 وتطلعاتهم المستقبلية.

في تعزيز التنمية المستدامة يساهم بدرجة كبيرة  عربيةعطفًا على ما سبق يعتبر دور الجامعات ال
, وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: كيف  عربيفي تطور وتقدم المجتمع ال

 في تعزيز التنمية المستدامة ؟عربية تساهم الجامعات ال
 فرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:ويت
 ما المفهوم النظري للتنمية المستدامة ؟ -1
 ما أهمية التنمية المستدامة ؟ -2
 بعملية التنمية المستدامة ؟ عربيةما متطلبات عملية ربط الجامعات ال -3
 في تحقيق التنمية المستدامة ؟ عربيةما التحديات التي تواجه الجامعات ال -4
 في تعزيز التنمية المستدامة ؟ عربيةالدور المأمول من الجامعات الما  -5

 أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها الذي تتناوله , وهو التنمية المستدامة الذي أصبح أسلوبا 
من أساليب التنمية التي يفرضها العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع، وتسلط 

في تحقيق التنمية المستدامة, حيث تنبع  عربيةه الدراسة على الدور المأمول من الجامعات الهذ
 االهمية من اآلتي:

تفيد الدراسة القائمين على مؤسسات التعليم العالي بالتعرف على مفاهيم وبرامج التنمية  .1
 . العربية المستدامة في الجامعات

في تحقيق التنمية المستدامة من خالل عقد المؤتمرات  تبين أهمية التعليم الجامعي ودوره الفاعل .2
 والندوات والتي تؤكد علي ضرورة االهتمام بالتنمية المستدامة .

اإلثراء العلمي الذي من الممكن أن تضيفه الدراسة في دور الجامعات في تعزيز وتحقيق التنمية  .3
 المستدامة .

 أهداف الدراسة : 
 تهدف الدراسة إلى:

 المفهوم النظري للتنمية المستدامة .التعرف على  .1
 الكشف عن أهمية التنمية المستدامة . .2
 بعملية التنمية المستدامة . عربيةالتعرف على أهم متطلبات عملية ربط الجامعات ال .3
 في تحقيق التنمية المستدامة . عربيةالكشف عن التحديات التي تواجه الجامعات ال .4



 في تعزيز التنمية المستدامة . عربيةات الالتعرف على الدور المأمول من الجامع .5
 : مصطلحات الدراسة
( بأنها " تنمية اقتصادية ومستوى 11:  2006يعرفها ) عبد الحي ,  التنمية المستدامة :

معيشي ال يضعف قدرة البيئة في المستقبل على توفير الغذاء , وعماد الحياة للسكان إلى تلبية 
 زاف حاجات االجيال القادمة .احتياجات الجيل الحالي دون استن

( بأنها : التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس WCED 1987: 8,43وتعرفها )
 بقدرة المستقبل واالجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم .

ويعرف الباحث التنمية المستدامة إجرائيًا بأنها : عملية مستمرة في مجال التنمية االقتصادية 
 والعلمية واالجتماعية تساعد احتياجات االنسان الحالي دون المساس بحاجاته مستقباًل . 

 منهج الدراسة :
ن خالل دراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المكتبي للجانب النظري للدراسة , وذلك م

األبحاث والدراسات السابقة واالدبيات والكتب , وكل ما يتعلق بمحور الدراسة المرتبط بدور 
 الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة.

 سات سابقة :در 
بعنوان دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة في السودان جاءت ( , 2015دراسة محمد ) -

) دراسة حالة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا( , هدفت الدراسة التعرف على برامج التنمية 
المستدامة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ودورها والمعوقات والتحديات التي تواجهها في تحقيق 

ة بالسودان , تكونت عينة الدراسة من عمداء ورؤساء أقسام وأساتذة , وطالب التنمية المستدام
كليات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا , استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي , نتائج 
الدراسة : أبرز برامج التنمية المستدامة بجامعة السودان هي : برامج علوم الغابات , البرامج 

برامج البحث التطبيقي ,أهم دور لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية التربوية , 
المستدامة هو : تخريج الكوادر في التخصصات المختلفة , إقامة محاضرات وورش عمل لإلفراد 
المجتمع والطالب في نشر الثقافة األسرية والمجتمعية . وأهم معوقات وتحديات التنمية المستدامة 

ضعف مصادر  –الخالفات والحروب القبلية  –ي السودان تتمثل في ضعف االمكانيات المالية ف
 التمويل . 

( بعنوان : دور التمكين في تحقيق التنمية المستدامة بالجامعات 2015دراسة عساف )  -
الفلسطينية , هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

سطينية في محافظات غزة لدور التمكين في تحقيق التنمية المستدامة , وقام الباحث بتطبيق الفل
تفعيل العمل وتجويده  –( فقرة موزعة على ثالث مجاالت : )التنمية المهنية 28استبانة مكونة من )

ة ( عضو هيئة تدريس من جامعة األزهر , والجامعة اإلسالمي165دعم البناء المؤسسي ( على ) –



في محافظات غزة , وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لدور 
 ( .%89التمكين في تحقيق التنمية المستدامة في المجاالت الثالثة المحددة مسبقًا بوزن نسبي )

جهة ( بعنوان : دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة من و 2015دراسة نصير ) -
نظر الطلبة , هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة 
من وجهة نظر طلبة جامعة جرش , وصممت الباحثة استبانة بتدريج خماسي , وذلك بالرجوع إلى 

قة ( تم اختيارهم بالطري253األدب النظري والدراسات السابقة , وطبقت الدراسة على عينة من )
العشوائية المنتظمة , وأظهرت النتائج أن التعليم الجامعي يحقق التنمية المستدامة بدرجة متوسطة 

 في مجاالت خدمة المجتمع والطلبة وعلى المستوى االداري . 
( بعنوان : العالقة بين التعليم والتنمية المستدامة في المجتمعات العربية 2013دراسة أبو سليم ) -

دراسة إلى بيان أهمية االستثمار في التعليم ودوره الرئيسي في تحقيق النمو , وهدفت هذه ال
االقتصادي , وتخفيف الفقر , وبالتالي الوصول إلى التنمية الشاملة , وحقيقة الصلة بين الخطط 
التربوية والتعليمية , والخطط االقتصادية , واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي , وجاء في أبرز 

التوصيات : يجب التركيز على التخطيط التعليمي والرؤى , وأن يواكب التعليم التحوالت النتائج و 
, وصقل المواهب  والمستجدات العالمية , واحتضان الكفاءات والبحث العلمي ذو النوعية العالية .

 والمهارات بتقنية المعلومات , واالهتمام بالتدريب العلمي والتكنولوجي .
( بعنوان : دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية 2013دراسة ابراهيمي ) -

المستدامة )دراسة حالة جامعة المسيلة ( هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجامعة في تنمية 
رأس المال البشري , استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي , تمثلت أهم نتائج الدراسة في : 

ت التي حققتها الجامعة الجزائرية أال أنه هناك بعض المعوقات التي تحول دون أدائها رغم االنجازا
الدور المنوط بها في تحقيق التنمية المستدامة _ جامعة المسيلة تركز على وظيفة التكوين الجامعي 

 على حساب البحث العلمي , وهناك انفصال بين الجامعة ومحيطها االقتصادي. 
( , بعنوان : دور الدراسات العليا في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين 2012دراسة دويكات ) -

, هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الدارسات العليا في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين , 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي , وأسفرت نتائج الدراسة على : ان التعليم العالي في 

التوسع السريع  –لديه مشاكل عدة منها عدم التناسب بين التعليم التقني  والتعليم الجامعي فلسطين 
االنتاج  –ضعف التنسيق بين الجامعات  –في الدراسات العليا دون االنتباه للجودة ونوعية البرامج 

 العلمي بالجامعات الفلسطينية ال يرتقي لمستوى األمم األخرى .
 سابقة :تعقيب على الدراسات ال

من خالل استعراض األدبيات التي أتيحت للباحث , والمتعلقة بموضوع الدراسة الحالية , تشابهت 
ما يمكن أن تسهم فيه الجامعات في زيادة , هذه الدراسات في ضوء ظروف واعتبارات معينة 



فالدراسات  ,عما جاءت بهتها حفاظًا على االجيال القادمة معدالت التنمية المستدامة والوعي بقيم
السابقة بينت دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية  في تحقيق التنمية 

الدور المأمول من الجامعات في تعزيز التنمية المستدامة  ة الحاليةفيما بينت الدراس, المستدامة 
 . عربيةفي الجامعات ال

 الدراسة الحالية فيما يلي :يستعرض الباحث خمسة محاور أساسية تجيب على أسئلة 
 المحور االول :

 :Sustainable developmentمفهوم التنمية المستدامة 
هي عملية تطوير االرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات 

نما هي الحاضر بدون المساس بقدرة االجيال القادمة على تلبية حاجاتها , وهي ليست بالعبء ,  وا 
فهي تتيح من الناحية االقتصادية , إقامة االسواق وفتح أبواب العمل ؛ ومن الناحية  –فرصة فريدة 

االجتماعية, دمج المهمشين في تيار المجتمع ؛ ومن الناحية السياسية منح كل إنسان , رجاًل كان 
 (.2009أم امرأة , صوتًا وقدرة على االختيار لتحدي مسار مستقبله )كوفي عنان ,

والتنمية المستدامة هي تنمية تراعي حق األجيال القادمة في الثروات الطبيعية للمجال الحيوي 
لكوكب األرض، كما أنها تضع االحتياجات األساسية لإلنسان في المقام األول، فأولوياتها هي 

الخدمات  تلبية احتياجات المرء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على
الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته المادية واالجتماعية. وهي تنمية تشترط أال نأخذ من 

 ( 24: 2003األرض أكثر مما نعطي ) العوضي ، 
( التنمية المستدامة بأنها التزام أصحاب النشاطات االقتصادية Asongu, 2007: 2وعرف )

المجتمع المحلي , بهدف تحسين مستوى معيشة السكان بالمساهمة االجتماعية من خالل العمل مع 
بأسلوب يخدم االقتصاد , ويخدم التنمية في آن واحد , كما ان الدور التنموي الذي يقوم به القطاع 
الخاص يجب أن يكون بمبادرة داخلية وقوة ذاتية من داخل صناع القرار في المؤسسة , كما يمكن 

االقتصادية والمجتمع الذي تعمل فيه , وهي تركز على االلتزامات  تعريفها بأنها العالقة بين الوحدة
التي يتوجب على الوحدة االقتصادية الوفاء بها إذا أرادت أن يتم اعتبارها متمتعة بصفات المواطنة 

 الجيدة .
ولكن إذا نظرنا إلى الحد األدنى من المعايير المشتركة للتعريفات والتفسيرات المختلفة للتنمية 

 :Grosskurth & Rotmans, 2005تدامة يمكننا أن نتعرف على أربع خصائص رئيسة)المس
(. يشير أولها إلى أن التنمية المستدامة تمثل ظاهرة عبر جيلية، أي أنها عملية تحويل 135-150

من جيل إلى أخر. وهذا يعني أن التنمية المستدامة البد أن تحدث عبر فترة زمنية ال تقل عن 
 سنة. 50إلى  25م فإن الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين جيلين، ومن ث



وتتمثل الخاصية المشتركة الثانية في مستوى القياس. فالتنمية المستدامة هي عملية تحدث في 
مستويات عدة تتفاوت ) عالمي، إقليمي، محلي(.ومع ذلك فإن ما يعتبر مستداما على المستوى 

ون كذلك على المستوى العالمي. ويعود هذا التناقض الجغرافي إلى القومي ليس بالضرورة أن يك
آليات التحويل والتي من خاللها تنتقل النتائج السلبية لبلد أو منطقة معينة إلى بلدان أو مناطق 

 أخرى.
وتعد المجاالت المتعددة خاصية ثالثة مشتركة حيث تتكون التنمية المستدامة من ثالثة مجاالت 

تصادية، وبيئية، واجتماعية ثقافية. ومع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقا لكل على األقل: اق
مجال من تلك المجاالت منفردا، إال أن أهمية المفهوم تكمن تحديدا في العالقات المتداخلة بين 
تلك المجاالت. فالتنمية االجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات 

طريقة تضمن من خاللها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة. أما في التنمية البيئية ب
المستدامة فيكون الهدف األساس هو حماية االتساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. 

عن أما محور اهتمام التنمية االقتصادية المستدامة فيتمثل في تطوير البنى االقتصادية فضال 
 اإلدارة الكفؤة للموارد الطبيعية واالجتماعية.

والقضية هنا أن تلك المجاالت الثالثة للتنمية المستدامة تبدو نظريًا منسجمة لكنها ليست كذلك في 
الواقع الممارس. كذلك فإن المبادئ األساسية هي األخرى مختلفة فبينما تمثل الكفاءة المبدأ الرئيس 

لمستدامة تعتبر العدالة محور التنمية االجتماعية المستدامة، أما التنمية في التنمية االقتصادية ا
 البيئية المستدامة فتؤكد على المرونة أو القدرة االحتمالية لألرض على تجديد مواردها.

وتتعلق رابع خاصية مشتركة بالتفسيرات المتعددة للتنمية المستدامة. فمع أن كل تعريف يؤكد على 
ت اإلنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية اإليفاء بها، إال انه في الحقيقة ال يمكن ألي تقدير لالحتياجا

تقدير لتلك االحتياجات أن يكون موضوعيا، فضال عن أن أية محاولة ستكون محاطة بعدم التيقن. 
 Grosskurthونتيجة لذلك فإن التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقا لمنظورات مختلفة )

& Rotmans, 2005: 135-150.) 
( التنمية المستدامة بأنها تعزيز التنمية االقتصادية مع الحفاظ 1998وقد عرفت األمم المتحدة )

على الموارد الطبيعية؛ وضمان مواصلة التنمية االجتماعية والبيئية والسياسية واالقتصادية 
ثر فأكثر حول موضوع تنمية الموارد والمؤسسية على أساس المساواة، وتدعم مفهوم االستدامة أك

 البشرية.
مفهوم التنمية المستدامة قد لقي قبوال واستخداما دوليا واسعا منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي 
، وتعددت تعريفاتها ، كما توجد أسس ومؤشرات عديدة للتنمية المستدامة ، ويتطلب تحقيقها وجود 

لدى المجتمعات واألفراد لتحقيقها ، فالتنمية المستدامة عملية إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد 
مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، وال يجوز اعتمادها 



على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات األساسية ال يمكن تصّور قبول المجتمع 
 التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها . بااللتزام الوافي بأهداف
( إلى أن الجدل الدولي حول مفهوم التنمية المستدامة قد خلق 12:  2007ولهذا يري )الغامدي , 

بالتأكيد مجاال جديدا من الخطاب , كما أن معناه الواسع والغامض قد سمح لجماعات مختلفة 
جج مختلفة. وبينما يمكن النظر إلى تلك الظاهرة للسعي لتحقيق مصالحها بطرق جديدة , وح

كمؤشر إيجابي في إبراز قضية التنمية المستدامة لتحتل الصدارة في النقاش العام، إال أنه يجب 
أيضا أال نغفل المخاطر المرتبطة بها. فمع أنه قد ال يكون ممكنا أو حتى محبذا حصر مفهوم 

الخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا  التنمية المستدامة في تعريف محدد، إال أن
البيئية واالقتصادية واالجتماعية قد تسببت، وستستمر، في إحداث خالفات سياسية وتنافس حول 
التعريف األفضل. وبرغم أن تعدد وتشتت التفسيرات ووجهات النظر يمكن أن تسمح بالمرونة إال 

معنى، وليس أكثر من مجرد عبارة في البالغة أنه يخشى أن يصبح مبدأ االستدامة عديم ال
 السياسية.

ونستخلص مما سبق : أن جميع المفاهيم واألدبيات التي تحدثت عن مفهوم التنمية المستدامة 
جاءت تركز على عدة أمور تهتم في تحسين مستوى الظروف البيئية والمعيشية ألفراد المجتمع 

سواء من الناحية العلمية , أو الصحية , أو االجتماعية  والرقي بمستوى وتأهيل الموظفين والعاملين
 داخل الوحدات االقتصادية .

يستند مفهوم التنمية المستدامة إلي مجموعة من األسس أو الضمانات الرامية إلي تحقيق أهدافها و 
 وكانت أهمها :

الحالي أن تأخذ التنمية في االعتبار الحفاظ علي خصائص ومستوي أداء الموارد الطبيعية  -1
 والمستقبلي كأساس لشراكة األجيال المقبلة في المتاح من تلك الموارد .

ال ترتكز التنمية إزاء هذا المفهوم علي قيمة عائدات النمو االقتصادي بقدر ارتكازها علي  -2
وما يترتب علي ذلك من تحسين للظروف المعيشية  العائدات،نوعية وكيفية توزيع تلك 

 البيئة.ن سياسات التنمية والحفاظ علي للمواطنين حال الربط بي
مع تعزيز استخدام وسائل تقنية أكثر توافقا  الحالية،يتعين إعادة النظر في أنماط االستثمار  -3

مع البيئة تستهدف الحد من مظاهر الضرر واإلخالل بالتوازن البيئي والحفاظ علي استمرارية 
 الموارد الطبيعية .

نما يستلزم األمر أيضا تعديل  اإلنتاج،ط االستثمار وهياكل ال ينبغي االكتفاء بتعديل أنما -4 وا 
 أنماط االستهالك السائدة اجتنابا لإلسراف وتبديد الموارد وتلوث البيئة .



البد أن يشتمل مفهوم العائد من التنمية ليشمل كل ما يعود علي المجتمع بنفع بحيث ال يقتصر  -5
إلي مردود اآلثار البيئية الغير مباشرة وما يترتب ذلك المفهوم علي العائد والتكلفة ، استنادا 

 ( . 2004عليها من كلفة اجتماعية ، تجسد أوجه القصور في الموارد الطبيعية ) إبراهيم ، 
استدامة وتواصل واستمرارية النظم اإلنتاجية أساس الوقاية من احتماالت انهيار مقومات التنمية  -6

 ظم تقليدية ترتبط بمقومات البيئة الطبيعية خاصة بالدول النامية التي تعتمد علي ن
 (Barbara , 1995  ). 

 المحور الثاني :
 أهمية التنمية المستدامة :

إن أبرز تحديات التعليم بوجه عام قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على اعتبار أن 
من خالل قدرة رأس المال  االنسان هو أداة التنمية , وغايتها على السواء , فالرفاهية ال تتحقق

ثراء الرفاهية والنماء على المستوى الفردي واألسري واالجتماعي , لذا فإن  البشري على توليد وا 
تردي التنمية المستدامة في البلدان العربية يرجع إلى تدني مستوى توليد المعرفة " البحث العلمي" 

ث العلمي , وهذا يزيد من عمق الفجوة بين مقارنة بالدول األجنبية التي تحظى بمستوى متقدم بالبح
الدول العربية وتلك الدول , وتبعُا لذلك تختلف أهداف التنمية من دولة ألخرى تبعًا ألوضاعها 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية , ولكن هناك أهدافًا أساسية للتنمية تسعى إليها معظم 

 الدول وهي :
 حقيقي , وتقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات .زيادة الدخل القومي ال -
    رفع مستوى المعيشة , ومعالجة مشكلة الفقر وسد حاجات اإلنسان والتعامل بحكمة مع النمو  -

 (.43:  2008السكاني )طعيمة , 
 التوسع في الهيكل اإلنتاجي , وبالتالي زيادة الدخل الفردي والوطني . -
 وجيا ودمج البيئة واالقتصاد في صنع القرار.إعادة توجيه التكنول -
 تأمين الحصول على المياه الكافية والمحافظة عليها .  -
 حماية صحة البشر وضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية . -
 ضمان استعمال مستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي . -
 ار المترتبة عن استعمالها السيء.االستعمال الكفء للطاقة وخفض اآلث -
 (.247: 2015تنمية الدولة من أجل تحقيق استقاللها الذاتي ) المقادمة , -
                          على كل جيل أن يحافظ على نوعية االرض بحيث يتركها في حالة مماثلة لتلك التي  -

 .   عليها أسالفهلة لألرض التي عاش تسلمها فمن حق كل جيل أن يرث أرض مماث



وقد اهتمت الدول المتقدمة والنامية على السواء بقضية التنمية المستدامة في كافة جوانبها البشرية 
واالقتصادية , واألسباب العقالنية والدوافع المنطقية وراء هذا االهتمام يعود بالدرجة األولى إلى 

 ومن عناصر التنمية االساسية :تحقيق طموحات اقتصادية تكفل للمواطن مستوى معيشية أفضل 
 التنمية عملية مجتمعية داخلية . -
 التنمية تحتاج لكوادر بشرية مؤهلة  -
 التنمية عملية إبداع وابتكار ومحصلة لجهد بشري جاد ودؤوب . -

وتعمل التنمية على كسر حدة التخلف و فالتخلف عقبة في طريق التنمية, بينما التفكير العلمي 
 (.95 -97: 2001لى التنمية ) إبراهيم, السليم يقود إ

فأصبح االستثمار في المعرفة ضرورة فارقة بين التقدم والتخلف , فمجتمع اليوم يتطلب التنمية 
المستدامة , و" والتنمية المستدامة تتوقف على االستثمار في المعرفة أي االستثمار في النمو غير 

لمعلومات واالتصاالت والهندسة الوراثية والتكنولوجيا المحسوس , وهذا يعني االستثمار في تقنيات ا
الحيوية , أي البد من االستثمار في تثقيف العقل البشري إضافة إلى األرض والمصانع , بشرط 

 (.93:  2009ال يسمح بهدر الموارد " )مذكور , 
لتكامل البيئي, و لهذا تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق ثالث أهداف رئيسية هي : االندماج , وا

وتحسين العدالة االجتماعية , والفاعلية االقتصادية , وهي بذلك  تركز على ثالث أبعاد أساسية 
 (.107:  2009هي )مراد ,

 المحور الثالث :
 -ة بعملية التنمية المستدامة:عربيمتطلبات عملية ربط الجامعات ال

يعتبر التعليم هو حجر األساس , وهو محور التنمية وأن نجاح أي عملية تنموية يعتمد في األساس 
على نجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع، والتعليم مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة في 

ا بناء اإلنسان المجتمعات. ويعتبر التعليم والتنمية وجهين لعملة واحدة فمحورهما اإلنسان وغايتهم
وتنمية قدراته وطاقاته من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة تنهض بالفرد والمجتمع إلى مقام الدول 

 المتقدمة. 
فالتعليم بكافه مستوياته والتعليم العالي خاصة يعد من أهم عوامل التنمية البشرية والمجتمعية 

ية عملية تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من واالقتصادية في عصر التطور المعرفي , والتنمية البشر 
العوامل والمدخالت المتعددة والمتنوعة بغية الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيالت معينة في حالة 
االنسان , وفي سياقه المجتمعي تتواصل عبر االجيال زمانًا ومكانًا عبال المواقع الجغرافية والبيئية 

 (.35:  1999على األرض ) عمار ,
 التعليم من أهم روافد التنمية وعناصرها األساسية، فالمجتمع الذي يحسن تعليم وتأهيل أبنائه ويعدّ 

دارتها، فاإلنسان المتعلم والمؤهل  ويستثمر في الموارد البشرية ويؤهلها لإلشراف على عملية التنمية وا 



جتماعي واالستقرار والمثقف والمتمرس بإمكانه أن يشارك في بناء مجتمع قوي سليم يسوده األمن اال
السياسي واالقتصادي. هذا يعني أن هناك عالقة وثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة في مختلف 
المجاالت كاالقتصاد والسياسة والثقافة والرياضة والصحة والبيئة...إلخ. فال تنمية من دون قوى 

عداد الموار  د البشرية هي أساس عملية التنمية بشرية متعلمة ومؤهلة، وبالتالي فإن عملية تأهيل وا 
المستدامة. فالنظام التعليمي من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز بحث هو المحرك االستراتيجي 
والمحوري واألساسي في عملية التنمية المستدامة. فمنظومة التعليم ومن خالل البحث العلمي 

مسؤولة عن توفير اإلنسان الذي وتأهيل وتكوين الكوادر في مختلف التخصصات والمجاالت هي ال
 يعمل على النهوض بالدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا...إلخ.

لهذا تعد االستدامة هي الخيار االستراتيجي األحدث المتاح للقيادات الجامعية إلنقاذها من واقعها 
, ثم التجني المجتمعات , ولتمكينها من أداء دورها الوطني والتنموي , وتشغل اآلالف من مواطنيها 

ثمارها , وال تورث األجيال القادمة بعضًا من نتائجها أو إرثها , وحتى تصبح االستدامة نهجًا 
لقيادات الجامعات , وفلسفة وفكرًا ألساتذتها وطلبتها , فإنها ستحدث أثرًا يمكن تلمسه في نوعيه 

ء من المخلوقات , وسيصبح االستثمار في الحياة البيئية , سواء لألحياء من البشر ,أو لبقية األحيا
 التعليم مجزيًا بأبعاده البيئية , واالقتصادية واالجتماعية .

ولكي يصبح هذا الطموح واقعًا وبرنامجًا فاعل , يجب اتخاذ الخطوات التالية ) الخواجة , 
2017 : ) 

ها وتقويم أن تدخل الجامعات االستدامة ضمن رسالتها , ورؤيتها , ومؤشرات قياس أدائ -1
 مخرجاتها وعوائدها . 

نارتها, ووسائل نقلها , وحريصة  -2 أن تكون الجامعات ذاتها مستدامة , سواء في مبانيها , وا 
 على توظيف الطاقة البديلة , ونظافة البيئة في حرمها .

أن تكون برامجها , ومناهجها , وبعض كلياتها واقسامها مكرسة لخدمة االستدامة بأبعادها  -3
ية , واالجتماعية , والبيئة من أجل ان تجعل من االمن و التنمية أكثر إنسانية , االقتصاد

 وأطول استدامة .
 أن يكون أساتذتها , وموظفوها , طلبتها أصدقاء ودعاة , ورعاة لسلوكيات االستدامة . -4
 االستفادة من المشروع االستراتيجي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  -5

 (.2004ونسكو, ) الي
المساهمة في مبادرة الشراكة العالمية في التعليم العالي , من أجل التنمية المستدامة , والذي  -6

يضم أكثر من ألف جامعة لدمج التنمية المستدامة في الجامعات , وتبني برامج التعليم المستدام 
من المستدام  ,وتصبح , ويمكن باالستدامة أن تصبح الجامعات خط الدفاع األول للتنمية , ولأل



في مصاف الجامعات الرصينة , ويكون شبابها وخريجوها هم العمود الفقري , والقوة الفاعلة 
 (.  2015إلحداث المستقبل الواعد لهم ولمن يخلفهم ) الكبيسي , 

( أنه تقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي مهمات لربط تلك 252:  2015, وتذكر )المقادمة 
 بعملية التنمية المستدامة منها : المؤسسات

أن يهدف التعليم العالي المتالك الطالب قدرات و مهارات تؤهله للتعامل مع المستحدثات  .1
 العالمية .

مهمة التخطيط لألبحاث العلمية و القيام بها حيث ان مؤسسات التعليم العالي تتوافر لديها  .2
بنشاطات األبحاث المرتبطة بحاجات التنمية المستدامة المواد الفكرية والبشرية القادرة على القيام 

. 
التوجه في الجامعات كأحد أهم مؤسسات التعليم العالي نحو الدراسات و التخصصات العلمية  .3

و التقنية و القيام بدعم و رعاية األبحاث العلمية التطبيقية التى تجد حلواًل لالستفادة العادلة 
 للموارد و الخامات .

البحث العلمي الالزمة لدفع التنمية باعتبار أن التقدم في العلم و التكنولوجيا أحد دعم عملية  .4
المقومات  األساسية لعملية التنمية و التنمية المستدامة فقد انتقلت عملية البحث و التطوير 

الم الثالث في العفي الدول المتقدمة من الجامعات الى المراكز البحثية للشركات العمالقة أما 
يوجد سوى الجامعات و المراكز البحثية الملحقة بها و لكن العائق األكبر دون اسهام  ال

الجامعات و المراكز البحثية بدور مهم في عمليات البحث و التطوير يكمن في عدم ثقة قطاع 
 االنتاج و التنمية بالجامعات العربية و أبحاثها .

و جماعات للتحول في المسيرة العلمية من  األخذ بالطريقة العلمية في التفكير و العمل كفرق .5
 االهتمام بالحصول على النتائج التكنولوجية جاهزة الى الحصول على اصولها العلمية.

و قد حاولت دول العالم المتقدم ربط نظام التعليم بوجه عام و مؤسسات التعليم العالي و الجامعات 
ك جلياً  بعد تفوق اليابان في المجال ذلبخطط التنمية  من خالل التنمية البشرية كما ظهر 

الصناعي خالل النصف الثاني من القرن العشرين و قد لعب التعليم و البحث العلمي دوراً  كبيراً  
في تطور الغرب كما هو واضح و ان العالقة التفاعلية بين مطالب التنمية و التعليم تفرض علينا 

:  2004)الشخص , أجل التطوير و التجديد توظيف ثورة المعلومات آلياتها و خصائصها من 
( , وتعتبر البحوث العلمية االجتماعية ضرورة أساسية من ضروريات التنمية المستدامة , 261

القومي والمحلي على أساس واقعي , وذلك ى فعن طريق البحوث يمكن وضع الخطط على المستو 
والجماعات والمجتمعات , فراد بحصر اإلمكانات القائمة , وتقدير االحتياجات الضرورية لأل

والتعرف على الظواهر والمشكالت والمعوقات التي تعترض سبيل التنمية , كما يمكن االستعانة 
 (.20:  2003بالبحوث العلمية على متابعة المشروعات وتقويمها ) الخطيب , 



يجب أن تكون بؤرة علمية وثقافية في المجتمع , من خالل االنفتاح على  عربيةفالجامعات ال
, وتقوية الروابط معه وتقديم المشورة له , والمساهمة في حل مشكالته ومساعدته العالميالمجتمع 

 العربية على استغالل موارده الطبيعية , بتوفير القوى البشرية الالزمة المدربة , ويمكن للجامعات
 ي خدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة من خالل التركيز على األدوار االتية :أن تسهم ف

مجال التعليم المستمر للمواطنين الذين فاتتهم مثل هذه الفرص من خالل التعليم النظامي عبر  -
في تبني برامج الدراسات المسائية النظامية , الجامعة المفتوحة , والتعلم عن بعد )كما هو الحال 

المفتوحة (, والدورات والبرامج المهنية المتخصصة , والدورات الفنية والمهنية  عربيةال اتجامعال
للعمال والفنيين , والدورات العامة للراغبين والمهتمين لزيادة تحصيلهم المعرفي وتوسيع مداركهم 

 العلمية .
المدني , فمن خالل طلب  تقديم االستشارات والدراسات والتجارب العلمية لكل مؤسسات المجتمع -

المشورة من الجامعة يمكن لمؤسسات المجتمع أن تحصل على حلول نابعة من مقتضيات العمل 
وطبيعة التعامل في المؤسسة , واالستفادة من قاعدة علمية وفنية ومعلوماتية مبتكرة , متحررة من 

 (58: 2006معهد البحوث , انغالق المعرفة المحدودة النابعة من المتاهات االدارية المتشبعة )
تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات , واللقاءات العلمية , التي تستهدف نشر المعرفة وتبادل  -

الرأي والخبرة في جميع التخصصات العلمية , وعرض الدراسات والبحوث في مجاالت اقتصادية 
 .  عربيواجتماعية تخدم كافة شرائح المجتمع ال

 سبق يرى الباحث بأن الجامعة تسعى إلى تحقيق الغايات التالية:واستنتاجًا لما 
 رفع مستوى البرامج التعليمية في الجامعة وفقًا لمعايير الجودة -1
 االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة. -2
 تعزيز دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع. -3
 المؤسسي إداريًا وتقنيًا.ضبط ورفع كفاءة األداء  -4
 ة ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين.ياالرتقاء بالبيئة الجامع -5
 تدعيم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. -6

 المحور الرابع :
 في تحقيق التنمية المستدامة:_ عربيةالتحديات التي تواجه الجامعات ال

يعد الكادر االكاديمي ركنًا أساسيًا في النظام التعليمي الجامعي , حلقة وصل بين المدخالت 
المتمثلة بالفلسفة واألهداف والبرامج التعليمية من جانب , والمخرجات المتمثلة بالطالب من جانب 

ف تحقيق أخر , فالجودة الشاملة في التعليم هي أسلوب متكامل يطبق على المؤسسة التعليمية بهد
 أفضل خدمات تعليمية وبحثية بأكفأ األساليب واقل التكاليف واعلى جودة ممكنة 



فالجودة هي القوة الدافعة للتعليم لتحقيق أهدافه ورسالته , وبذلك تظهر كفاءة األستاذ الجامعي في 
الب من استخدام أساليب متنوعة من التقنيات والوسائل التعليمية المختلفة , وبالتالي بتمكن الط

اكتساب مهارات تمكنه من االعتماد على النفس والثقة , لذلك البد من مشاركة اإلدارة العليا 
قامة عالقات  بالعمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق , ورقابة , وتواصل مع الطالب , وا 

شاعة جو من الثقة واالحترام والمحبة واالهتمام بمشكالتهم والعمل على حلها )غالب , عالم  معهم وا 
( .ولهذا تمثل الجامعات قمة الهرم التعليمي ليس لمجرد كونها آخر مراحل السلم التعليمي 2008, 

فحسب , بل ألنها تضطلع بمهمة خطيرة تتمثل في تنمية الثروة الحقيقية للمجتمع , وهي الطاقات 
اًل, وانتماءًا ) عساف , البشرية من خالل إعداد الشباب الذين يمثلون مستقبل األمة فكرُا , وفع

2015  :366. ) 
في تحقيق التنمية المستدامة  عربية التي تواجه الجامعات ال تحدياتويمكن حصر مجموعة من ال

 والمتمثلة في :
في مجال البحوث النظرية على حساب  عربيةالجامعات البعض التوجه غير المتوازن من قبل  -

 البحوث التطبيقية .
إضافة إلى  وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية,ضعف الميزانيات  -

 اإلجراءات الطويلة والمعقدة مع قلة مشاركة الجهات المانحة .
اقتصار نشاط الجامعات على الجانب التعليمي والبحث األكاديمي خلق فجوة كبيرة " بين رسالتها  -

ما يعطل جانب أساسي من مواردها في خدمة المجتمع وطاقتها المعرفية غير المستثمرة , م
االقتصادية المتاحة في تحقيق مصادر تمويلية إضافية ومتنوعة تسهم في تغطية العجز المالي 
وتحقيق عوائد استثمارية مجزية للجامعة من ناحية , ومن ناحية أخرى تطوير وتنمية المشاريع 

 ( .2010معية " )العبيدي , االقتصادية والتنمية االجتماعية كجزء أساسي من رسالتها الجا
عدم مالئمة البرامج التعليمية لحاجات ومتطلبات سوق العمل : حيث يرجع ذلك لضعف العالقة  -

 بين العالقة بين الجامعة والقطاع الخاص وضعف الثقافة والبنية التحتية .
 المحور الخامس :

 في تعزيز التنمية المستدامة: عربيةالدور المأمول من الجامعات ال
 دور أساسي في تعزيز التنمية المستدامة نستعرضها في النقاط التالية : عربيةللجامعات ال

 أواًل : االهتمام برأس المال الفكري لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة .
دارة المعرفة من منظور استراتيجي  عربيةعلى الجامعات ال االهتمام الرئيسي بتنمية الفكر االبتكاري وا 

, بشكل يضمن بناء وتنمية رأس المال المعرفي لضمان وجود إبداع تكنولوجي مستمر هدفه تقديم 
منتجات ) سلع او خدمات( جديدة أو تحسين المنتجات الحالية عن طريق ابتكار عمليات انتاجية 



دة , أو تحسين ما هو موجود من األساليب االنتاجية  , فوجود رأس المال المعرفي لم تكن موجو 
 يساهم في توليد ميزة تنافسية جديدة عن المزايا التنافسية التقليدية .

( أن تكوين رأس المال الفكري يمر بمراحل تساهم في تحقيق التنمية 336: 2011ويري )مزريق ,
 لشكل االتي:المستدامة , وهي كما موضحة في ا

 

 
 حيث يتضح من الشكل السابق ما يلي :

يعتبر التراكم المعرفي مصدرًا أساسيًا لتكوين رأس المال الفكري حيث يعتبر هذا التراكم إلهام  -
 وابتكار يكون له األهمية في حاضر المنظمة ومستقبلها .

 ركائز رأس المال الفكري. تعتبر القدرات الذهنية والبدنية والمهارات والقيم الشخصية من أهم -
 أصبحت منظمات األعمال بمثابة مراز بحوث على أساس المعرفة . -
نجاح المنظمات مرهون حالية بما تمتلكه من قدرات معرفية تتعلق بالتنسيق بين المهارات  -

 المستخدمة.وتحسين وتكامل تقنيات اإلنتاج  والتنظيمية,اإلنتاجية 
 بحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة. ثانيًا : العمل على توجيه ال

يلعب البحث العلمي دورًا اساسيًا في تقدم المجتمعات في شتى المجاالت , والبحث العلمي أداة 
عصرية لها قواعد وأسس , ومناهج , ومراحل , ومتطلبات مادية وبشرية ينبغي توفرها حتى يحقق 

حيث تساعد البحوث العلمية في تحقيق التنمية  نتائج عملية , وبسهم في تنمية المجتمع وتطويره ،
 المستدامة من خالل :

إجراء البحوث التي من شأنها حفظ قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها، وخلق المزيد من الطاقات  .1
 البديلة وتسخير األبحاث العلمية لوضع االستراتيجيات البديلة في استغالل الموارد المتاحة.

 إلحاحًا على الصعيد الدولي والمحلي وذات العالقة بالتنمية المستدامة. إجراء األبحاث األكثر .2
(, الدكتوراه في مواضيع التنمية المستدامة Masterطرح التكوين في برامج الماجستير والماستر) .3

 والتنمية البيئية.
إجراء أبحاث حول استراتيجيات التكيف المناخي، وأبحاث حول تحليل أثر المخاطر البشرية  .4

 القتصادية على البيئة.وا



إنجاز بحوث في مجاالت توليد الكهرباء والطاقة ومواد البناء والتشييد والمياه والنقل المستدام،  .5
 ومنع التلوث وتغيرات المناخ.

 إنجاز البحوث التي تقدم حلواًل لمخاطر التغير المناخي. .6
 إنشاء مراكز بحث تعني بالتنمية المستدامة. .7
البحث عن موارد جديدة الستبدال المواد القائمة، والتغييرات في األجهزة الجديدة لزيادة كفاءة  .8

المنتج وتقليل استخدام المواد، وتخفيض الطلب على الموارد غير المتجددة وطرق تخزين الطاقة 
 الجديدة من أجل األجيال المستقبلية. 

 . عالميةوالجامعات ال عربيةالثالثًا :توطيد العالقات الخارجية بين الجامعات 
بناء شبكة عالقات دولية واسعة , وذلك بتوطيد عالقاتها مع  عربيةيتطلب من الجامعات ال

المؤسسات الدولية والتعليمية والبحثية في مختلف النواحي األكاديمية واإلدارية والخدمات المجتمعية، 
 عربيةيات االكاديمية بين الجامعات البهدف تحقيق التنمية المستدامة, من خالل ابرام االتفاق

والجامعات العريقة على مستوى العالم. وذلك من أجل التشجيع العلمي والمعرفي بين الجامعة 
والمؤسسات ذات العالقة على المستوى الدولي والمحلي , وكذلك العمل على توفير الدعم المادي 

لتعليم وتحقيق تنمية مستدامة تخدم الجميع لمشاريع تقوم بها الجامعات الفلسطينية من أجل نهضة ا
. 

 بالتعليم التقني . عربيةرابعًا: زيادة اهتمام الجامعات ال
للتعليم التقني دورا هاما في بناء المجتمعات لما يوفره من قوى بشرية الزمة لمسايرة التقدم العلمي 

 ومواكبة البلدان المتقدمة لذلك نجد أن له دورا حيويا في:
في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية  عربيي التنمية الشاملة للمجتمع الاإلسهام ف .1

 والثقافية.
رفع المستوى العلمي والتطبيقي والنظري إلى مستوى من التخصص وتزويد الطلبة بالمعرفة  .2

المتخصصة والمهارات والكفاءات الالزمة لهم وانتسابهم لالتجاهات والقيم السليمة والكفاءات 
 اجتماعية للمشاركة في قضايا المجتمع، واالهتمام بها.

توسيع آفاق التعليم يجعله مدخال إلى عالم العمل، وعالم التكنولوجيا ومنتجاتها، وذلك عن  .3
دارة المنشآت في مجموعها  طريق دراسة المواد واألساليب التقنية وعملية اإلنتاج والتوزيع، وا 

 الخبرات العملية.وتوسيع نطاق عملية التعليم عن طريق 
توجيه الدارسين المهتمين بالتعليم التقني والقادرين عليه نحو هذا النوع من التعليم بوصفه إعداد  .4

 لمزاولة مهنة.
مساعدة أولئك الذين يزمعون ترك التعليم المدرسي في أيه مرحلة من المراحل دون أن تتوفر  .5

اب االتجاهات العقلية، وطرق التفكير لديهم النية والصالحية لمزاولة مهنة بعينها على اكتس



مكاناتهم، وتسهيل اختيارهم لمهنة أو التحاقهم بعمل ألول مرة وتمكينهم  الكفيلة بزيادة قدراتهم وا 
 (.16: 2000من مواصلة تدريبهم المهني وتعليمهم الشخصي )حمد، 

 .على التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار  عربيةخامسًا : حرص الجامعات ال
فاألساليب التقليدية للتعليم القائم على التلقين والحفظ لم تعد تناسب التعليم الجامعي الحديث , 
فضالُ على أنها عائق كبير أمام بناء الجامعة المنتجة الريادية , فريادة األعمال تتطلب تعليماُ قائمًا 

طالق العنان لإلبداع المت حرر من النمطية , واالبتكار على توليد األفكار والتأمل واالبتكار , وا 
يتطلب تبني النظام التعليمي متعدد التخصص الذي يتيح للطالب فرصة تعدد التأهيل واالختيار 
من بين التخصصات المتنوعة مما ينمي سعة األفق , ورحابة التفكير , وربط األفكار , ويوجد 

رة يمكن تحويلها إلى مشروع مناخًا تعليميًا متعدد األبعاد المتخصصة يسهم في الوصول إلى فك
 منتج .

من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق  العربية سادسًا : تحويل دور الجامعات
 فرص العمل .

فالجامعات التقليدية تسعى إلى البحث عن توافق مخرجاتها مع متطلبات التوظيف في سوق العمل 
هجها وتخصصاتها لتخريج طالب قادرين على , في حين أن الجامعة المنتجة تبني وتصمم منا

خلق فرص عمل في السوق . وهذا يعني أن تتمحور مناهج وطرق التدريس حول استثمار األبحاث 
واألفكار والمخترعات لتمكن الجامعة من أن تسهم من التنافسية العالمية للدولة و وبهذا المعني 

لمستديم إلى كونها مجرد بطاقة دخول إلى عالم تتحول الشهادة الجامعية من كونها وثيقة التوظيف ا
 (.2010العمل )الشميمري , 

 
 توصيات الدراسة :

 تسعى الدراسة الحالية إلى التوصيات التالية :
  تكثيف إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والتوسع في إشراك األوساط

القضايا البيئية الناشئة ، إلى جانب تطوير سبل العلمية وزيادة التعاون العلمي في معالجة 
 التواصل بين األوساط العلمية وصناع القرارات وغيرهم من أصحاب الشأن.

 على رعاية المبدعين من هيئة التدريس والطلبة وتحفيزهم  لعربيةأن تعمل الجامعات ا
 بوسائل مختلفة , حتى يساهموا بفاعلية أكبر في مشروع التنمية المستدامة .

 عربيةالعمل على تبني اتجاهات رئيسية للبحث العلمي والتطوير التقني في الجامعات ال 
 . سوق العمل لدى الخريجينتلبي متطلبات 

 لبرامج ومشاريع إنتاجية وتسويقها كمشروعات منتجة  عربيةلجامعات الالعمل على تبني ا
 وناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة .



 الخروج من طور المستهلك إلى طور المنتج , وخدمة المجتمع عربية على الجامعات ال
 والعمل على تطويره بكافة الوسائل المتاحة وصواًل إلى تحقيق التنمية المستدامة.
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 الملخص

شاملة باالنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم جذرية عرف التعليم العالي في العديد من البلدان إصالحات 
إحداث تغييرات واسعة في منظورات التقييم وتطوير أساليب تقييم جديدة تتالءم مع برامج تقييم بعلى الكفاءات 

الجديدة في التعليم العالي برزت الحاجة إلى تطوير معايير جودة  ونظرا الزدياد استخدام أساليب التقييمالكفاءات. 
جديدة تتالءم مع متطلبات تقييم الكفاءات ألن معايير الجودة الكالسيكية للصدق والثبات غير كافية وال يمكن 

تقليدية في ال أساليب التقييم تطبيقها كما هي في برامج تقييم الكفاءات بسبب اختالف أساليب التقييم الجديدة عن
دماج أساليب تقييم متعددة، واالعتماد  واقعيةإدماج التعلم بالتقييم، والتركيز على مهام  :جوانب عديدة منها معقدة، وا 

برامج تقييم الكفاءات إدماج كال بناء على العديد من الباحثين تتضمن  على عدة مقّيمين لتقدير منتوج الطالب.
التي على كذلك إدماج معايير الجودة الجديدة مع المعايير الكالسيكية  وااقترحو  يديةمن أساليب التقييم الجديدة والتقل

. تقدم هذه الورقة البحثية يتماشى مع هذه النظرة الجديدة لمعايير جودة برامج تقييم الكفاءاتا إطار قدمنا أساسها 
لمعايير جودة برامج تقييم الكفاءات من خالل تحليل تدريجي ألدبيات التقييم الجديدة التي انتقلت من ثقافة  اإطار 

العملية االختبارية إلى ثقافة التقييم ومن المقاربة السيكومترية إلى المقاربة االيديومترية في وصف برامج تقييم 
وباالعتماد على  ،لتتالءم مع متطلبات برامج تقييم الكفاءاتالكفاءات، وضرورة تكييف معايير الجودة الكالسيكية 

 أدبيات التقييم الحديثة نقّدم إطارا لمعايير جودة برامج تقييم الكفاءات في التعليم العالي.

 ، برامج تقييم الكفاءات، التعليم العالي.الجديدةتقييم الير الجودة، أساليب معاي الكلمات المفتاحية:
Quality Criteria for competency assessment programs in Higher Education 

Abstract 

In many countries, higher education has undergone widespread radical reforms moving from 

traditional to competency-based education. It has made broad changes in assessment perspectives and 

development of new assessment methods that are compatible with competency assessment programs. 

In view of increasing the use of new assessment methods, there is a need to develop new quality 

criteria that fit competency assessment requirements. Classical quality criteria for validity and 

reliability are insufficient to be applied in competency assessment programs, because of its 

dissimilarity with new assessment methods in multiple aspects: integrating learning with assessment, 

focusing on complex authentic tasks, integrating multiple assessment methods, and relying on 

multiple assessors to score students' product. Competency assessment programs incorporate both 

traditional and new assessment methods and integrate new quality criteria with classical ones, on 

which we have provided a quality criteria framework for competency assessment programs. This 

paper presents a framework for the quality criteria of competency assessment programs through a 

gradual analysis of the new assessment literature, which shifted from testing to assessment culture 

and from psychometric to ediometric approach in describing competency assessment programs that 

require adapting classical quality criteria with competency assessment programs. Drawing on 
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conventional and recent assessment quality criteria, we provide a framework for competency 

assessment programs in higher education. 

Keywords: quality criteria, new assessment methods, competency assessment programs, higher 

education. 

 مقدمة:
لخدمات ا ةأصبحت صناعف التطورات في تكنولوجيا ونظم المعلومات جذريا بسبب رايتغيرت المجتمعات الحديثة تغي

إعداد فرض  ما لمعرفةلموجهة نحو المعرفة، وأصبح اقتصاد اإلنتاج اقتصاد معرفي وأصبح عمال اإلنتاج عمال 
 ,Baartman, 2008 ; Baartman)في مجتمعات العالمية المعقدة بفعالية للتعاملطالب مرنين ومتكيفين 

Bastiaens, Kirschner & van der Vleuten, 2007b) . وعلى اعتبار أن التعليم العالي يرتبط ارتباطا وثيقا
أرباب العمل بضرورة إعداد ممارسين فعليين يمتلكون من بالمجتمعات الحالية وسوق العمل فانه يواجه ضغوط 

وقادرين على  ،مجاالت أخرىكفاءات أساسية كافية ومالئمة متخصصة في المجال وكفاءات عامة ممتدة إلى 
 . (Birenbaum, 2003) حل مشكالت معقدة واكتساب وتطوير كفاءات جديدة أثناء مسارهم المهني

 األساسية واالطالع على المعلوماتبعدما كان الهدف األساسي من التعليم الجامعي استيعاب الطالب للمعارف و 
رين كمهارات حل المشكالت والمهارات المهنية إلعداد أفراد قاد إلى االهتمام بجوانب أخرىلية انتقلت التطورات الحا

تطلب إعداد أفراد متكيفين تاأللفية الجديدة أن  Birenbaum (1996) اعتبر، فقد على األداء في سياقات واقعية
 ؛وبةالمطل ومفكرين وذاتيين ومتعلمين منظمين ذاتيا قادرين على التواصل والتعاون مع اآلخرين، ومن الكفاءات

صدار أحكام ككفاءات معرفية  حل المشكالت والتفكير الناقد وصياغة التساؤالت والبحث عن المعلومات المناسبة وا 
بداع أشياء جديدة وتحليل البيانات وتقديم   معلوماتواالستخدام الفعال للمعلومات والقيام بالمالحظات والتحقيقات وا 

قيادة مناقشات كالتفكير الذاتي والتقييم الذاتي، وكفاءات اجتماعية ككفاءات ما وراء معرفية و ، ةوكتابي ةشفهي
المثابرة والدافعية الداخلية والمسؤولية كوجدانية  وكفاءاتوحوارات واالقناع والتعاون والعمل في المجموعات، 

 والفعالية الذاتية واالستقاللية والمرونة والتحكم في المواقف الحرجة.
التعليم العالي من نقل المعرفة والمهارات المعزولة في تركيز ال تحّول ت هؤالء الطالبتدعيم احتياجامن أجل و  

تعلم والحصول على المعلومات من مصادر مهارات من أجل الاءات معقدة، وتوجيهم إلى تطوير إلى اكتساب كف
 .(Blömeke, Zlatkin-Troitschanskaia, Kuhn & Fege, 2013)التعليم القائم الكفاءات باالنتقال إلى  متنوعة

 باالعتماد على اهتمت العديد من البلدان بإجراء إصالحات عميقة في التعليم العاليللتحديات المذكورة استجابة 
 جاءت وفكرة التجديد ،كفاءاتالأساليب تقييم جديدة لرصد تطور  اتاالصالح ه، ورافقت هذالكفاءاتبالتعليم 

الجامعة ومتطلبات سوق العمل ألن الطالب بحاجة إلى تطوير كفاءات في تضييق الفجوة بين ما يتم تعلمه في ل
 أصبحت الحاجةو . (Baartman, Gulikers & Dijkstra, 2013) المهن الحالية وتطوير مهارات التعلم مدى الحياة
ف األساسية، الهتمام بالمعار ؛ اتغطية مجاالتها الثالثة الرئيسيةإلى تقييم يتالءم مع تطوير الكفاءات المعقدة و 

 .(Boud & Falchikov 2007)واألداء المهني للمهام المعقدة، والقدرة على التعلم مدى الحياة 
 تقييم، حقيقيالمثل تقييم األداء، التقييم  التقييم الجديد علىالتسميات العديد من  ظهرتقدين األخيرين وخالل الع
 Gulikers, Bastiaens & Kirscner, 2004; Scallon, 2004 ; Johnson, Penny ؛2004)مثال، عالم،  الكفاءات



& Gordon, 2009; Segers, Dochy & Cascallar, 2003) . استخدمت  التقييم الجديدة أساليبوبالموازاة مع تطوير
الذاتي، تقييم االختبارات الشاملة، التقييم المهام المركبة، ، مثل ملفات االنجاز، واستراتيجيات متعددة وسائل
  (Dierick & Dochy, 2001 ; Scallon, 2004;  Struyven, Dochy & Janssens, 2003)األقران
تقدير ب تهتم ألن أساليب التقييم الجديدة الختبارات التقليديةلأساليب التقييم الجديدة كرد فعل لآلثار السلبية ظهرت 

 ةمعين تفي حل مشكالت في مجاالية إبداعطريقة ب والمهاراتالمعارف  توظيف فيلطالب باإلنجازات الحقيقية ل
(Birenbaum, 1996)  اختبار المعارف األساسية للطالبب س االختبارات التقليدية التي تهتم باألساسعكعلى 

استخدام مهام تقييم مستمدة من مشكالت الحياة الواقعية أو صور حقيقية لمشكالت االنتقال إلى فرض األمر الذي 
. وبما أن هدف التعليم العالي حاليا هو تعليم الطالب استخدام معارفهم (Segers et al., 2003)الحياة الواقعية 

ساب الكفاءات أكثر صدقا من لحل مشكالت الحياة الواقعية فان أساليب التقييم الجديدة تبقى أدلة مباشرة على اكت
 .(Dochy, 2009)االختبارات المقننة بسبب خاصيتها الحقيقية وغير المقننة 

أداء التركيز على ك العديد من المؤلفين من طرف الكفاءات اتالمفاهيم النظرية لوصف تقييممن العديد استخدمت 
دماج عملية التعلم ب، واقعية متنوعة مهام واستخدام واستخدام عدة مقيمين في تقدير منتوج الطالب،  ،التقييموا 

دماج أساليب تقييم م، تصحيح محكي  ; Baartman, Bastiaens, Kirschner, & van der Vleuten, 2006) تعددةوا 
Baartman, Bastiaens, Kirschner & van der Vleuten, 2007a ; Dierick & Dochy, 2001; Gulikers 

Biemans & Mulder, 2009 ; Birnbaum, 1996 ; Segers et al., 2003; Scallon, 2004)  
نما  تعددةفكرة إدماج أساليب تقييم مو  كفاية عدم بسبب جديدة ظهرت فكرة في برامج تقييم الكفاءات ليست قديمة وا 

نما يتم أل استخدام طريقة تقييم واحدة في برامج تقييم  إدماجهان التقييمات الجديدة ال تلغي االختبارات التقليدية وا 
 ,.Baartman, et al., 2006; Baartman et al) الجديدةالتقييم  أساليبالكفاءات كال من االختبارات التقليدية و 

2007a; Dochy, 2009; Johnson, Penny & Gordon, 2009) .االختبارات الكتابية المستخدمة  فعلى سبيل المثال
للتواصل مع المرضى يمكن أن تدمج بطريقة تقييم أكثر واقعية للكفاءة التي في تقييم معارف الطالب في الطب 

 . يظهر فيها الطالب فعليا قدرتهم على التواصل مع المفحوصين
لمهام ل تحول طبيعي مستمر برامج تقييم الكفاءات كال من أساليب التقييم الجديدة وأساليب التقييم التقليديةإدماج 

لكنها تفتقر  "التعقيد المعرفي"و "الواقعية" التقييم الجديدتحّدد  التي معاييراألسلوبين، ومن الالمقدمة في كال من 
قييم الجديدة أساليب التإدماج فكرة لذا  .ةالتقليدي اتفي التقييم بشكل كبيرتتوفر التي  إلى تغطية المحتوى والفعالية

 ,.Baartman et al)امج تقييم الكفاءاتفي بر  التقليدية والجديدةساليب التقييم التقليدية تستجيب لمعايير الجودة وأ
2007a ; Baartman et al., 2007b ; Baartman, Prins, Kirscchner & van der Vleuten, 2007  

استخدام طريقة تقييم واحدة نظرا لعدم كفاية إدماج كال من أساليب التقييم الجديدة والتقليدية أصبح من الضروري 
الحاجة إلى تطوير في التعليم العالي برزت  برامج تقييم الكفاءاتالزدياد استخدام  ، ونظرابرامج تقييم الكفاءاتفي 

ال يمكن تطبيقها كما  مستخدمة في االختبارات التقليدية )الصدق والثبات(ن معايير الجودة الجديدة ألجودة معايير 
  . (Baartman, 2008 ; Baartman et al., 2006 ; Dochy, 2009)في برامج تقييم الكفاءات هي 



الصدق كبأفكار المقاربة السيكومترية التقليدية متصلة ال من ثقافة العملية االختباريةنشأت بعض معايير الجودة 
األصالة كالمتصلة بأفكار االيديومترية  التقييم من ثقافةنشأت بعض المعايير و والثبات واالنصاف والشفافية، 

 أساليببرامج تقييم الكفاءات كال من نظرا الشتمال المعرفي والوجاهة والعواقب التربوية وذات الداللة. و والتعقيد 
جديدة والتقليدية الالجودة  كال من معاييرواندماج تكامل ضرورة إلى التقييم الجديدة والتقليدية فانه من المهم االشارة 

 .(Baartman et al., 2007a)امج تقييم الكفاءات في بر 
إلى االيديومترية، ومن معايير من السيكومترية و ثقافة التقييم، ثقافة العملية االختبارية إلى  االنتقال من في ظلو 

في برامج تقييم  ةالمطلوببمعايير الجودة  نشأت تساؤالت هامة تتعلق دة الحديثةو الجودة الكالسيكية إلى معايير الج
الحاجة إلى معايير و لمعايير التقليدية للصدق والثبات في تقييم برامج تقييم الكفاءات، مدى مالءمة او الكفاءات، 

 Baartman, 2008; Baartman et al., 2006; Baartman, Prins et)برامج تقييم الكفاءاتمالئمة لديدة ججودة 
al., 2007; Baartman et al., 2007a; Dochy, 2009; Gulikers, Biemans & Mulder, 2009 ; Linn, Baker 

& Dunbar, 1991; Tillema, Leenknecht & Segers 2011)  
بمعايير  ذات الصلة تحليل تدريجي ألدبيات التقييمضمن في هذه الورقة االجابة على هذه التساؤالت نحاول 
من و  ثقافة التقييم ة االختبارية إلىيمن ثقافة العملاالنتقال بتناول التطورات الحالية التي حدثت ب، وذلك الجودة

معايير الجودة وصف و حديد مفهوم برامج تقييم الكفاءات، ، مرورا بتااليديومترية المقاربة السيكومترية إلىالمقاربة 
لمعايير جودة برامج  االكفاءات، وفي األخير نقدم إطار  برامج تقييم في الجديدة تطبيقاتها و  التقليدية للصدق والثبات

 .ذات أهمية في التعليم العاليصلة مفعشرة معايير  يشتمل على تقييم الكفاءات

 :من ثقافة العملية االختبارية إلى ثقافة التقييماالنتقال  .1
من ثقافة في العشرين سنة األخيرة حدثت تغييرات مهمة في التعليم العالي مما أدى إلى الحديث عن االنتقال 

 ,Birenbaum, 1996; Dierick & Dochy, 2001; Segers & Dochyمثال)العملية االختبارية إلى ثقافة التقييم 
2006; Gipps, 1994)  ضمن ةمتطرفعلى أنها حدود م خصائص ثقافة العملية االختبارية وثقافة التقييقد عرضت و 

 .(Segers et al., 2003) سلسلة متصلة
  (Segers et al., 2003 ; Baartman, 2008)ثقافة العملية االختبارية وثقافة التقييمل المتطرفة حدودال(: 1)جدول 

 ثقافة التقييم ثقافة العملية االختبارية 
 كفاءات متعددة إعادة إنتاج المعارف المحتوى .1
 مندمجة منعزلة العالقة بعملية التعلم .2
 تكوينية إجمالية الوظيفة  .3
 (حقيقي)موضوع في سياق  غير سياقي السياق .4
 مزيج من أساليب تقييم مختلفة (متعدداختيار من )باألساس  األساليب .5
 المتعلم األستاذ المسؤولية .6
 اديومترية سيكومترية الجودة .7



تقييم مستوى المهارات والكفاءات المعرفية الدنيا القائمة  علىثقافة العملية االختبارية بالدرجة األولى  عتمدت .1
 لكفاءةعلى تعدد أبعاد ا ثقافة التقييموتركز  .(Birenbaum, 1996 ; 2003)في القسم تكرار ما تم تعلمه  على

 .حركيةحسالجتماعية و االوجدانية و الة و يما وراء المعرف مهاراتتتضمن أكثر التي تتمّيز بمرونة 
، ف فترات التعلم عن فترات التقييمعن عملية التعلم في ثقافة العملية االختبارية أين تختلنفصال اعتبر التقييم م .2

يركز التقييم على مخرجات  وال يجب أن ،ثقافة التقييمفي  بالضرورة مرتبطين التعلم والتقييم في حين تعتبر
 . التعلم المؤدية إلى عملياتالبل يشمل أيضا  فحسب النهائية التعلم

قياس ما تعلمه الطالب في نهاية عملية ألغراض تجميعية في األساس لالتقييم ثقافة العملية االختبارية تستخدم  .3
ويصبح التقييم  ،موازنة بين الوظيفة التجميعية والوظيفة التكوينية بعنايةالفي ثقافة التقييم تتم لكن التعلم، و 

 .(Birenbaum, 2003)جزءا من دورة مستمرة للتقييم والتغذية الراجعة 
تجري ربة تعلم مثيرة تج ليتحّول في ثقافة التقييم إلىالتقييم ذات سياق مجرد  في ثقافة العملية االختبارية يكون .4

 ; Baartman, 2008)والسوسيوبنائية البنائية اتالنظري وفقالسياق في التعلم  دورما يعكس في سياق حقيقي، 
Jonnaert, 2002)  . 

أساليب التقييم األكثر شيوعا واستخداما في ثقافة العملية االختبارية هي االختبارات المقننة والموضوعية  .5
وتؤخذ تحت قيود  والصحيح والخطأ، وعبارات الربط التي تطبق بواسطة الورقة والقلماالختيار من متعدد، ك

بدون األخذ باالعتبار العمليات في النتيجة  وقت صارمة ال تسمح باستخدام الوسائل واألدوات، وتقّيم المنتوج
كالتقييم بملفات لتقييم أضافت ثقافة التقييم العديد من أساليب افي حين . (Baartman et al., 2007)النهائية 

 .وسائل وأدوات متاحةزمنية وبفترة طول التي تستخدم متكاملة على االنجاز، وتقييم األداء، والتقييم الذاتي 
في التقييم والتعلم في العملية الوحيدة مسؤولية البعدما كانت الطالب ألستاذ إلى امن  المسؤولية تلتحوّ  .6

بالتعاون مع األستاذ والطالب اآلخرين  في عملية التعلم امشارك في ثقافة التقييم الطالبأصبح االختبارية، و 
 .(Birenbaum, 1996; Dierick & Dochy, 2001)  ووضع معايير التقييم والتصحيح ،ه وزمالئهتقييم ذاتو 

 التقليديين المستمدين منتُّقيم جودة التقييم ضمن ثقافة العملية االختبارية على أساس معياري الصدق والثبات  .7
جديدة و  واسعةبينما ال تعتمد ثقافة التقييم على الصدق والثبات بل تحتاج إلى معايير ، المقاربة السيكومترية

 . Baartman et al., 2007b; Dierick & Dochy, 2001) ةاليديومتريالمقاربة ا تقوم على أفكار
االنتقال من العملية االختبارية إلى  ونتيجة ،حدان متطرفانالتقييم ثقافة العملية االختبارية و ثقافة  أنتظهر األمثلة 

نستخدم (. 2004عالم، ) التقييمات البديلة، والتي يشار إليها بثقافة التقييم طورت العديد من أساليب التقييم الجديدة
 نشأت في ثقافةالطالب سواء  كفاءاتتقييم المستخدمة في ساليب األلإلشارة إلى مصطلح أساليب التقييم الجديدة 

نفترض أن أساليب وال  بين ثقافة االختبار وثقافة التقييم حل الصراعوال نحاول . و ثقافة التقييمأالعملية االختبارية 
متناقضة  توليستكاملة على أنها م يهايجب النظر إللذا  لتقييم الكفاءات يدة هي دواء شافي وكافيالتقييم الجد

بين أساليب التقييم التقليدية  تجمعألن برامج تقييم الكفاءات  (Birenbaum, 1996; Baartman, 2008)األدوار
 .التعلم لتحقيق أهداف والجديدة، والتي يمكن أن تكون لها وظائف تكوينية وتجميعية على حد سواء

 :االيديومترية المقاربة السيكومترية إلى المقاربة مناالنتقال  .2



تصلة الملجودة معايير الوصف  اإلى المقاربة السيكومترية على أنه نظروي، االيديومتريةب السيكومتريةت استبدل
وغالبا  ،ثقافة التقييم مالئم لمعايير الجودة فيبديل ك المقاربة االيديومترية ينظر إلى بينماثقافة العملية االختبارية، ب

 .(3الجدول )متقابالن في النظر إلى التقييم من عدة أبعاد  حدانما يتم تقديم المقاربتين على أنهما 
  (Baartman, 2008, p. 14)حدود الفاصلة بين المقاربة السيكومترية والمقاربة االيديومتريةال(: 2جدول )

 االيديومترية السيكومترية 
 تطور الكفاءة السمات الثابتة وضوعالم .1
 المعيارذاتية /محكية مرجعية المعيار المرجع .2
 المالحظة البشرية الموضوعية الثبات  .3
مكانية التعميم التقنين القياس .4  القياسات المتعددة وا 
 تكوينية تجميعية الوظيفة .5
 ، الداللة، التغذية الراجعة، عملية التعلممثل: تكامل معايير الجودة للصدق الثبات متطلب سابق الجودة .6

استنادا إلى إمكانية تمييز البحث السيكولوجي وقياس السمات الثابتة نسبيا  منالمقاربة السيكومترية نشأت  .1
 المقاربة االيديومترية سمات شخصية قابلة للتغيير  ضيع القياس فيابينما مو فراد، السمات المختلفة لأل

 (Roegiers, 2004 ،مثال) مرور الوقتبتتغير  يتوقع أن لطالبفكفاءة اوالتطوير، 
البعض،  تهم مع بعضهممن معايير مرجعية يتم فيها مقارنالسيكومترية إلى التمييز بين األفراد ضتسعى المقاربة  .2

 ، أوبأهداف التعلم المحققةيتم فيها مقارنة الطالب وتستخدم المقاربة االيديومترية مقاربة محكية المرجع 
 . السابقة إنجازاتهمب مقارنتهم

االختبار وتصحيح وتفسير في تطوير  والموضوعية التقنينبعلى الثبات يتم الحصول السيكومترية ربة امقفي ال .3
(Birenbaum, 1996).  تحول التركيز يه وعلتقييم الكفاءة المالحظة البشرية في ب يتم اإلدوميتريية ةالمقارب فيو
  (Cronbach, Linn, Brennan, & Haertel, 1997)  م قياسات متعددةمن التقنين إلى استخدا

جراءالتركيز من التقنين و تحول  .4 قياسات أحادية في التقييم في المقاربة السيكومترية إلى استخدام قياسات  ا 
مكانية التعميم القياسات عبر المقيمين والمهام والفترات  . (Shavelson, Gao & Baxter, 1993)متعددة وا 

المعايير  تتعدىإضافة معايير جودة أخرى  مما يتطلبتؤكد المقاربة االيديومترية على الوظيفة التكوينية للتقييم  .5
. في حين مالتعل ةز عملييحف، وتتغذية راجعةتقديم خبرات تعلم ذات معنى، و فالتقييم يجب أن يحدث ، التقليدية

كفاءة الطالب بواسطة قياس واحد من خالل وصف التجميعية التقييم وظيفية لى ع ركز المقاربة السيكومتريةت
 .(Segers et al., 2003)يعتمد على العالمة النهائية 

االنتقال من التركيز على المعايير التقليدية للصدق والثبات في تحديد جودة التقييم، واعتبار الثبات شرط مسبق  .6
مثل،  جديدةتقليدية والمعايير الالتقييم الجودة تكامل معايير ومنفصل عن الصدق في المقاربة السيكومترية إلى 

 .في المقاربة االيديومترية والوجاهةصالة، األ
مما  في توجيه عمليات تعلم الطلبة على إمكانات تكوينيةبما فيها التقييمات التجميعية جميع التقييمات تنطوي 

قييمات التكوينية والتجمعية والعواقب التربوية يجب أن تطبق في كال من الت الداللة معايير الجودة مثليعني أن 



التي برامج تقييم الكفاءات لمعايير جودة إطارا  سوف نقدموفيما يتعلق بمعايير الجودة . تقييم الكفاءات برنامجفي 
 . الكفاءات تقييم  برامجتكييف معايير الجودة التقليدية مع  مع ةة وااليديومترينشأت من المقاربتين السيكومتري

 : الكفاءاتبرامج تقييم  .3
في التعليم الجامعي  أساليب تقييم جديدة ورظهإلى ثقافة التقييم إلى  من ثقافة العملية االختبارية االنتقالأدى 

وتقييم األقران، وملفات االنجاز والمشاريع،  التقييم الذاتي، تيجيةاكاستر  وسائل واستراتيجيات متنوعةتشتمل على 
 ،والمحاكاة، واالجابات المبنية االختبارات الشاملة، والمالحظة،، الشفهية والكتابية وعينات الكتابة، والعروض

 ; Birenbaum & Dochy, 1996; Dieric & Dochy, 2006; Feuer & Fulton, 1999)،2004عالم،  مثال) وغيرها
Segers et al., 2003; Scallon, 2004)  إدماج  إلى من ثقافة العملية االختبارية إلى ثقافة التقييم االنتقال أدىقد و

 ,Gulikers et al., 2004; Cumming & Maxwell, 1997; Wiggins) التقييم القائم على الكفاءات التقييم الحقيقي في
1993). 
، التقييم المباشر، التقييم الحقيقي، مثل تقييم األداء، تقييم الكفاءات من الجديدة عدة تسميات ألساليب التقييمأطلقت 
يب وأسال (Gulikers et al., 2004; Baartman, 2008؛ 2004الم، ــمثال، ع)التجديدي، التقييم المستمر التقييم 

بديلة لالختبارات التقليدية أنها التي تشترك فيها  إلى التقييم البديل ألن الخلفية عادةالتقييم مجتمعة تشير 
(Birenbaum, 1996; Dierick & Dochy, 2001)  ألنها تتضمن استبدال تكون غير مناسبة يمكن أن  التسمية لكنو

 ألن "أساليب التقييم الجديدة"مصطلح استخدام  أساليب التقييم الجديدة بأساليب التقييم التقليدية، لذلك من األفضل
 كال من االختبارات التقليدية وأساليب التقييم الجديدة عناصر ضرورية في برامج تقييم الكفاءات.

أدمجت العديد من المفاهيم و ن االختبارات التقليدية والمقننة، ع متعددة تختلفخصائص بالتقييمات الجديدة  تتميز
دماج كالتركيز على عمليالنظرية لوصف التقييمات القائمة على الكفاءات  ات التفكير العليا، والمهام المعقدة، وا 

 )مثال لخصائص من طرف العديد من المؤلفينوقد ذكرت هذه اواألداء في وضعيات واقعية،  التعلم بالتقييم،
(Baartman et al., 2006; Baartman, Prins et al., 2007; Birnbaum, 1996 ; Dierick & Dochy, 2001; 

Dochy, 2009 ; Gulikers, Biemans & Mulder, 2009 ; Scallon, 2004; Segers et al., 2003)   
التقييم الجيد بناء معارف وليس يتطلب  -(1: على العموم تتميز  أساليب التقييم الجديدة بخمسة خصائص مهمةو 

تقييم توظيف المعارف في  -(2للتقييم، مهمة أهداف هي وقابلية بناء وتبادل المعارف وعالقاتها  إعادة إنتاجها
وسائل التقييم الجيدة تتطلب منظورات متعددة وتكون  -(3، هري لممارسات التقييم الجيدةوضعيات حقيقية هدف جو 

ا يتضمن أدلة ال تتوقف ؟ وهذ"لماذا" "ينأ" "متى"لكن " ماذا"فالطالب ال يحتاجون فقط إلى معرفة  ،حساسة للسياق
في  فعالاللهم دورهم اندماج الطالب بشكل نشيط في عملية التقييم و  -(4، سباباالجابات بل البحث عن األعلى 

نجاز المهام و  مناقشة معايير تطبيق التقييم، التقييمات تكون مندمجة في عملية  -(5، التقييم الذاتي وتقييم األقرانوا 
 .(Dochy, 2009)التعلم ومنسجمة مع طريقة التدريس وبيئة التعلم 

أساليب التقييم التي و عملية االختبارية ثقافة ال من التي نشأت الكفاءات تجمع بين أساليب التقييم الجديدةبرامج تقييم 
أنها تلعب إليها النظر ، ويمكن تعتبر أساليب التقييم الجديدة بديلة لالختبارات التقليديةو  ،ثقافة التقييمنشأت من 

برامج  فيالتفكير  ضرورة إلى  Baartman (2008)وقد أشار .(Birenbaum, 1996) أدوارا تكميلية وليست متناقضة



طريقة تقييم كليات معقدة من المعارف والمهارات واالتجاهات، وكثيرا ما ينظر إلى  أنها على كفاءاتالتقييم ألن ال
 ;Dierick & Dochy, 2001)التقييم التقليدية والجديدةأساليب استخدام مزيج من  مما يستدعي أنها غير كافيةواحدة 

Dochy, 2009)  بشكل أن تستخدم جب ي أغراض معينة ولكنتحقيق يمكن أن تكون مفيدة لاالختبارات التقليدية ف
 .برامج تقييم الكفاءات أساليب التقييم الجديدة في متوازي مع

أساليب التقليدية و التقييم  ساليبأمن متكامل بأنها مزيج برامج تقييم الكفاءات يمكن تعريف هذا األساس  وعلى
 ساليبأ النظر إلىوال يمكن  ،الجمع الفعلي ألساليب التقييم على أهداف البرنامج التعليمي توقفيو الجديدة، التقييم 

على تقييمها مطلوب تعتمد على الكفاءات البرامج تقييم الكفاءات حيث أن محتويات ب، ضيقالتقييم على نحو 
المعارف والمهارات واالتجاهات بطريقة  برامج تقييم الكفاءاتأن تقّيم في و  .البرنامج التعليمينطاق اتساع مدى 

 تحتاج إدماجبل  االختبارات التقليدية وحدها غير كافية في التعليم القائم على الكفاءات استخداميدل أن و ، متكاملة
 . (Baartman, 2008 ; Baartman et al., 2006 ; Dochy, 2009)أخرى جديدة تقييم أساليب 

 :التقليدية للصدق والثباتالجودة معايير  .4
إلى تلك  تستندالطالب حول المتخذة القرارات ألن  هاال يمكن تجاهلبرامج تقييم الكفاءات مهمة جدا  ضمان جودة

برامج  جودةلتحديد  انكافي ماههل ولكن الصدق والثبات،  ير ايبمعختبارات التقليدية جودة االوقف وتت ،البرامج
التعليم؟ يشير الصدق إلى مدى قياس القياس ما هدف لقياسه، وما إذا كان التقييم يرتبط بأهداف . الكفاءات؟تقييم 
الثبات تقليديا بمدى اتساق نتائج االختبار، واالتساق في نتائج االختبار يستدل بموضوعية التصحيح أي  وُعّرف

 .  (Dochy, 2009)الحصول على نفس النتائج إذا قدر بواسطة شخص آخر في فترة أخرى
عدم كفاية مسألة ين ألساليب التقييم الجديدة ناقش العديد من المؤلف خذ بعين االعتبار الخصائص المتمّيزةوباأل

 ; Baartman, 2008) أ2017طباع، ،مثال)معايير الجودة الكالسيكية للصدق والثبات في أساليب التقييم الجديدة 
De Ketele & Gerard, 2005 ; Dierick & Dochy, 2001;  Dochy, 2009 ; Linn, Baker & Dunbar, 1991; 

Scallon, 2004)  قدرتها على معالجة  فيشكوك تحوم حولها للثبات والصدق  التقليديةاستخدام معايير الجودة و
تقييم ستخدمة للحكم على مدى كفاية ملوسيع المعايير اتفمن المهم . وصدق االستدالالت إمكانية التعميممسائل 

 . (Linn, Baker & Dunbar, 1991) بشكل واسعالتي نستخدمها أساليب التقييم الجديدة 
مع اإلبقاء على جوهر المفاهيم الكالسيكية للثبات والصدق في بشكل أوسع إعادة التفكير بعض المؤلفين اقترح 
 & De Ketele؛ب2017طباع،  مثال،)تقييم الكفاءات  تتالءم مع مناسبةوالبحث عن طرق  النظرية دالالتها

Gerard, 2005 ; Linn, Baker & Dunbar, 1991; Scallon, 2004).  أشارDe ketele & Gerard (2005)  إلى
بعض األمر الذي أدى باالختبارات التقليدية،  تختلف عن اتالكفاء متقييأساليب أن طرق تقدير صدق وثبات 

مناسبة ألن تقييم الكفاءات عملية معقدة تفرض على الطالب منتوج معقد هو  إديومتريةإيجاد طرق إلى  المؤلفين
المالئمة اآلخر، وعليه فطرق الصدق والثبات الكالسيكية ال يمكن استخدامها كما هي بل تتطلب تجديد في الطرق 

يدية محبطة إلى أن استخدام طرق الثبات التقل Boxham & Boyd ( 2007)أشار بالمثل و التي يجب استخدامها. 
في التعليم العالي مما يثير مخاوف حول القرارات المتخذة على أعمال الطالب،  داءواألدلة قليلة في تقييم األ



تبقى ومع ذلك ، أثناء التقييم في التعليم العاليبسبب ارتفاع تعقيد المهام إضافة إلى ضعف ثبات أنظمة التقييم 
 جودة التعليم العالي.منح الشهادات وضمان لييم مسألة الثبات مهمة في التق

 فترة ظهور أساليب التقييم التقليديةأساليب التقييم الجديدة على أساس معايير ظهرت في  فحصأن من الواضح 
صورة خاطئة عن النتائج إضافة  إعطائها إلمكانيةتصبح الطرق التقليدية للصدق والثبات محل شكوك ة لغير ممكن

وفي متعددة  ات متميزة بطرقأساليب التقييم الجديدة يعنى بالضرورة تقدير المقيمين لمعارف ومهار إلى أن استخدام 
فان المعايير المستخدمة تقليديا تحتاج إلى توسيعها متميزة تحقيق أساليب تقييم جديدة منصفة و ، فمختلفة أوقات
 .(Dochy, 2009) ووضع معايير تقييم جودة تقييم أخرى مالئمةفأكثر أكثر 
صدار إلمع برامج تقييم الكفاءات تتالءم لتعديل تحتاج إلى لكن  ساسصحيحة في األلصدق والثبات تي افكر 
لى جانبجودة  على ةمالئم امحكأ  لتوسيعجديدة جودة يجب إضافة معايير  المعيارين برامج تقييم الكفاءات، وا 

ثراء   Baartman, 2008 ; Baartman)تتالءم مع أساليب التقييم الجديدة حتى يم التقليدية للصدق والثباتالمفاهوا 
et al, 2006; Baartman, Prins et al., 2007; Dierick & Dochy, 2001; Dochy, 2009 ; Linn et al., 1991) 

معايير الجودة الجديدة بدائل للمعايير التقليدية  تحول ما إذا كانهام ومهم في نفس الوقت ل اؤ ستومرة أخرى يطرح 
 القياسات التقليدية للثبات والصدقعن االستغناء  مكنأشرنا فيما سبق ال يوكما للصدق والثبات أو مكملة لها؟ 

تطلب مهمة تالمفاهيم التقليدية للصدق والثبات ف الذ ،برامج تقييم الكفاءات أبعادكل تغطية غير كافية لنعتبرها لكن و 
 . ، وهو ما يرد تفصيله أدناهالتخاذ قرارات صائبة ومنسجمةتكييفها 

 :التطبيقات الجديدة لمعايير الجودة التقليدية .5
المفاهيم باستخدام شكالت التي تتعلق من الم اعدد المؤلفون قدم Baartman et al (2006 ; 2007) مقالينفي 

الناجمة عن استخدام  لمشكالتوتناولوا بالتفصيل ابرامج تقييم الكفاءات،  جودة تقييمالتقليدية للصدق والثبات في 
تالءم مع أساليب التقييم الجديدة، ولكن بأبعاد يفي إطار  وتناولها هاووصفوا كيفية تكييفمفاهيم الصدق والثبات 

التقييمات الجديدة  بين ختالفالا  Cronbach et al., (1997)وصف أخرى جديدة وتسميات أكثر شمولية ودقة.
ما يجعل  والقرارات المتخذة تستند إلى أحكام المقيمينمعقدة ومفتوحة  في الغالب المهام هامن، االختبارات التقليديةو 

في التقليدية ينطوي تقييم الكفاءات  لالختباراتوخالفا  .التقليدية غير مالئمة لتحليل خطأ القياس طرق القياس
 . (Scallon, 2004)األحكام الذاتية للمقيمينبطرق اتفاق تعلق تثبات الومسألة  ،عادة على أحكام الخبراءال

 إلى المقدرين ولكن أيضابين يس هناك حاجة فقط إلى االتساق فلوحيد غير أن هذا الجانب من الثبات ليس ال
 ,Dunbar, Koretz, & Hoover, 1991 ; Hebert)المحتوى أو الشكل  من حيثالمهام التي تختلف  بيناالتساق 

2006 ; Huang, 2009 ; Scallon, 2004) . أظهرت الدراسات التي اهتمت بتطبيق نظرية التعميم أن الثبات فقد
طباع وليفة، )المهام، وذلك بسبب التفاعل بين الطالب ومهمة التقييم  بينالمحكمين أكبر بكثير من الثبات  بين

مهارات ودوافع تطلب مهمة تقييم تألن كل  Huang, 2009 ; Shavelson et al., 1993؛ 2016؛ طباع، 2015
وأظهرت هذه الدراسات إمكانية تحقيق مستويات ثبات  ،مختلفة يكون فيها بعض الطالب أقوياء وآخرين ضعاف

 .الثبات ليس مشروطا بالموضوعية والتقنينليصبح  شريطة استخدام تقييمات متعددةمقبولة عبر المحكمين 



الفترات والمقيمين في المهام والسياقات و اتساق النتائج عبر  على أنهالثبات  جوهر داللةاالحتفاظ بيمكن من هنا 
فقد ، للثبات يجب تعديل التطبيقات الحاليةبرامج تقييم الكفاءات لخصائص برامج تقييم الكفاءات، ولكن نظرا 

للوصول إلى مستويات ثبات مقبولة عبر استخدام تقييمات متعددة على ضرورة إمكانية التعميم  دراساتأظهرت 
، والذي "إعادة إنتاج القرارات"تم إدراج هذا الجانب من الثبات في اإلطار تحت معيار و . المحكمين وعبر الطرق

أساليب عدة ، و عدة سياقات، و عدة فتراتالقرارات النهائية حول الطالب إلى عدة مقيمين، و  ضرورة استناديصف 
 ضبط والتقنينإمكانية للوأن إجراء تقييمات في سياقات أقل . (Baartman, 2008 ; Tilema et al., 2011) تقييم
الثبات هذا الجانب من يندرج ، و خصائصها في متسقة حتى إن لم تكن متطابقة مهامأن تستند إلى مجموعة  يجب

 .  (Baartman, 2008)"إمكانية المقارنة" معيار ضمنفي االطار 
والمقدرين والفترات وطرق من المهام نتائج قابلة للتعميم عبر نطاقات أوسع الحصول  علق بإمكانيةالثبات يتأصبح 
نما  عبر ُبعد أو شرط واحد فال يكتفي صانع القرار بالتحقق من االتساق التقييم، إمكانية التعميم أو إمكانية بوا 

 .لتحقيق درجة عالية من الموثوقيةالمحصلة عبر مختلف أبعاد التقييم مقارنة النتائج 
 American) تعريف ومن أمثلتها، التعريفات المتعددة المقدمة فإن المشكلة الرئيسية تكمن فيبالنظر إلى الصدق 

Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on 
Measurement, 1999) األدلة والنظرية تفسيرات درجات االختبار الناجمة فيها دعم الدرجة التي ت أنه للصدق على

شامل لمدى قدرة األدلة حكم تقييمي على أنه  Messick (1995)، وتعريف الستخدامات المقترحة لالختباراتعن ا
االمبريقية ومنطق التأصيل النظري على دعم بأن عمليات التأويل والقرارات القائمة على درجات المقاييس أو قائمة 

 على نماذج أخرى من القياس كافية لتلبية الغرض ومالئمة. 
إن التطورات التي حدثت في مفهوم الصدق طوال القرن العشرين تصف الصدق وفق نموذج معتمد على المحك 

ونموذج صدق التكوين الفرضي كاطار موحد للصدق الذي يعتمد على ( التنبؤ بدرجة االختبار بدرجة المحك)
ثم   (Kane, 2001)قولية هذه الحججالحجج بتحليل جميع األدلة للتفسير المقترح لدرجات االختبار وتقييم مدى مع

الذي يرى أن صدق التكوين  Messick (1994, 1995)إلى االطار المعروف جيدا لصدق التكوين الفرضي لـ 
من صدق التكوين الفرضي: المحتوى، عمليات  مصادرالفرضي مفهوم موحد وشامل للصدق، والذي يمّيز ستة 

االستجابة والتأصيل، البنية الداخلية، العالقات بمتغيرات أخرى، جانب إمكانية التعميم، عواقب العملية االختبارية. 
 أدرج فكرة صدق العواقب، وبالتالي توسيع مفهوم الصدق ليشمل عواقب استخدامMessick  واالطار الذي قدمه

الصدق والذي اعترفت به الجمعية  صياغة مجالاتساع زاد من ومتكامل موحد في مفهوم  باردرجات االخت
 Millerقدم  وفي نفس االطار .األمريكية للبحث التربوي والجمعية األمريكية لعلم النفس والمجلس القومي للقياس

& Linn (2000)  منظور من  جديدةتقييم الالص وتأييد صدق أساليب لفحإطاراMessick  جانب بتقديم أدلة عن كل
 الصدق بناء على نتائج دراسات أجريت في المجال.من جوانب 

أن النطاق ونوع المهام المستخدمة في التقييم إلى أساليب التقييم الجديدة في من الصدق يشير جانب المحتوى 
ويؤكد جانب التأصيل على االتساق  ،نطاق التكوين الفرضي( الصلة بالمحتوى، والتمثيلية)ب تعكس بشكل مناس

مهام التقييم،  عكس المعايير المستخدمة فيوجانب البنية الداخلية للتقييم ي ،العمليات المطلوبة لحل مهام التقييمبين 



أن تكون متسقة مع البنية  يجب تصحيح هذه المعاييرلوالعالقات المتبادلة بين هذه المعايير، والوزن النسبي 
الجانب الخارجي إلى مدى ارتباط درجات التقييم مع قياسات أخرى يشير و . الداخلية لنطاق التكوين الفرضي
مدى إمكانية تعميم بينها، ويشير جانب إمكانية التعميم إلى تفاعلية الرتباطات االوسلوكات غير مقيمة تعكس 
جانب صدق العواقب يتضمن األدلة واألسس المنطقية لتقييم . مهام أخرى كفء في القرار حول ما إذا كان الطالب

  .العواقب المرجوة وغير المرجوة لتفسير واستخدام الدرجات
ك وهنا في الممارسة العملية، ابه العملفصل أبعاده المتداخلة و  ةبو صعيؤدي إلى وتعقيده  الصدق مفهوماتساع 

 Kane (2001) ؛ مقاربةمقاربتينويمكن التمييز بين  ،مسائل تأييد الصدق حل حاجة إلى مقاربة جديدة تساعدنا
ال  صادر األدلة للبرهنة على الصدق لكنهاقيمة للغاية لجمع م، وهي مقاربة الصدق القائمة على الحجج الذي قدم

. (Baartman, Prins et al, 2007)جمعهامطلوب األدلة الحول للممارسين  تعطى تعريف واضح لمفهوم الصدق
 .أثبتت جدواها في تأييد الصدقذات أهمية معايير الجودة طارا لإ Linn et al., (1991) قدمكما 

تعلق ي ، ولكند مسألة تقييم التكوينات الفرضيةالصدق ليس مجر ألن توضيح مفهوم الصدق وزيادة تفعيله يجب 
والتحقق ( الصدق والثبات)ضرورة تحديد جودة أدوات التقييم  وهذا يعنيالفعلي والصحيح ألدوات التقييم،  باالستخدام

 .في الممارسة العملية منها
األدبيات النظرية التي تفق مع ت برامج تقييم الكفاءاتإطار لمعايير جودة  سوف نهتم فيما بعد بتقديمباختصار 

، ويتم الجديدةأساليب التقييم استعرضت فيما سبق حول التطبيقات الجديدة لمفاهيم الثبات والصدق وتتالءم مع 
  .وفق المنظور الجديد لمعايير الجودة طار ولكنهذا اإلالثبات والصدق في  داللةتضمين جوهر 

  :إطار معايير جودة برامج تقييم الكفاءات .6
التقييم الجديدة التي وردت في العديد من  أدبيات إلىيستند  الذي نقدمهبرامج تقييم الكفاءات  جودةإطار معايير 

 ; Baartman, 2008 ; Baartman et al., 2006 ; Baartman, Prins et al., 2007) )مثال،أعمال المؤلفين 
Birenbaum, 1996; 2006; Cronbach et al., 1997; Dierick & Dochy, 2001; Dochy, 2009; Gulikers et 

al., 2004; Johnson et al., 2009; Linn et al., 1991; Messick, 1994) تعاريف و  مصطلحاتعلى  زبالتركي
جميع  إلى تحديدهذا اإلطار يهدف  .الجديدة لتقييمأساليب اجودة المؤلفين لتحديد معايير هؤالء من قبل استخدمت 
تم االحتفاظ بمعايير الجودة بشكل لذلك . متكاملموحد و إطار لتقديم  اتبرامج تقييم الكفاءجودة ل الممكنة المعايير

ولكن  الصدق والثبات في اإلطار تيين فكر وتم تضم عريضةلم يتم تجميعها تحت عناوين منفصل قدر اإلمكان، و 
 .تتالءم مع أساليب التقييم الجديدةبطريقة 

معيار جودة هام جدا يشير إلى الدرجة التي يعكس فيه التقييم المعارف والمهارات : Authenticityاألصالة  .1
. ويّعد مفتاحا يعّبر عن (Johnson et al., 2009)األساسية التي يمكن تطبيقها في الحياة الواقعية والمهنية 
لمطلوبة في مكان العمل م الكفاءات ايتقي وضرورة مدى تشابه برنامج تقييم الكفاءات مع الحياة المهنية للطالب

خمسة أبعاد: مهمة التقييم، السياق الطبيعي، السياق االجتماعي، أسلوب في  ، وتتحدد األصالةالمستقبلي
 معتوفير مهام تقييم واقعية تماشي إضافة إلى . (Gulikers et al., 2004) التقييم أو نتيجته، معايير التقييم

 ,.Baartman, Prins et al)ألداء في سياق حقيقي باهارات واالتجاهات التي سوف تسمح قياس المعارف والم



2007; Dierick & Dochy, 2001) . أشارTillema et al., (2011) هذا المعيار بأربعة معايير ارتباط  إلى
مدى تمثيلية محتوى مهمة التقييم لمجال الموضوع، وذات المعنى أو دقة المحتوى بأهمية وفائدة تقييم  فرعية:

أداء الطالب، والتعقيد المعرفي بالرجوع إلى مهارات التفكير العليا في تطبيق مهام التقييم، وتغطية محتوى 
محتوى مهمة التقييم لضمان  إلىباألساس التدريس الذي تلقاه الطالب وتكافئه مع التعلم. تشير هذه المعايير 

 إلى المجال التقييم. االستنادواقعيتها ب
ا بالحياة المهنية يتعلق أيض ألنهاألصالة  معيارالهذا  يشبه :Cognitive complexity التعقيد المعرفي .2

المهارات المعرفية يركز بشكل مباشر على ضرورة أن تعكس مهام التقييم أيضا استدعاء لكنه ية، و المستقبل
يمكن أن يكون التعقيد المعرفي من أكثر الصفات وضوحا في برامج و  .(Linn et al., 1991)ا للطالب العلي

الستراتيجيات المعرفية العليا  طالبيمكن أن يستخدم لقياس استخدام ال تقييم الكفاءات، بحيث أن تقييم الكفاءة
عداد خطة لمعالجة مشكلة، وتوظيف المعلومات، وبناء إجابات، وتوضيح  مثل بناء مشكلة أو مهمة تقييم، وا 

يجب أن تكون مهام التقييم المقدمة وفي هذا االطار . (Johnson et al, 2009)تطوير االجابة إجراءات 
ها في فلحل المشكالت المعقدة التي يصاد للطالب في الجامعة ذات تعقيد معرفي عالي تثير عمليات التفكير

)التحليل، التركيب، حل  قياس الكفاءات المعقدة لضمانيجب استثمار المهام المعقدة و المجال المهني، 
إلى مهارات التفكير االستناد على وجه الخصوص هذا المعيار يعالج ( وليس المعارف البسيطة. و المشكالت

أن  بهذا المعنىيبدو و ية لترسيخ كفاءته، قدرات الطالب المعرف استثارةالعليا في تطبيق مهمة التقييم من أجل 
 . (Tillema et al., 2011)يتوقف على غرض التقييم من أجل التعلم التعقيد المعرفي

ينص االنصاف على أن برنامج تقييم الكفاءة ال يجب أن يظهر تحيزا تجاه مجموعات : Fairness االنصاف .3
بعاد التباين غير الموائم في  وبصورة . (Linn et al., 1991; Messick, 1994) مهام التقييممعينة من الطالب، وا 

أكثر دقة يعني االنصاف إعطاء جميع الطالب فرص متساوية لالستدالل على قدراتهم وكفاءاتهم وتعزيز 
. واالنصاف يعني عدم التحيز لبعض المجموعات (Dierick & Dochy, 2001) أثناء عملية التقييم إمكانياتهم

بعاد التباين غير الموائم، واألسباب المحتملة للتحيز غير المالئم يمكن أن تعود في الغالب من الطالب، وا  
 إلى جوانب لغوية أو ثقافية غير مألوفة في مهام التقييم لدى كل الطالب.

لطالب ل كبيرة يجب أن يكون برنامج تقييم الكفاءات ذات معنى أو قيمة دالة :Meaningfulnessالداللة  .4
 ربابفي نظر أ أيضا ذات أهمية إضافيةالداللة تكون و  .(Linn et al., 1991; Messick, 1994) واألستاذ

دراكهم ب إشراك الطالب في تطوير عملية التقييميمكن زيادة داللة التقييم بو  ،العمل في المستقبل وجود صلة وا 
بأنفسهم  يكونوابين مهمة التقييم واهتماماتهم الشخصية، ويمكن أن يصبح التقييم أكثر قيمة للطالب عندما 

كما تفرض داللة مهام .  (Bartman et al., 2006)فائدةتحقيق م للتقييم و قادرين على تحديد مدى استعداده
في  تثير لديه الرغبةتحفزه و و  مع المهامربط عالقة وجدانية ايجابية أن يكون الطالب قادرا على التقييم 

على وجه الخصوص أن تعطى أهمية لمحتوى مهمة التقييم  يتطلبالمعيار  وهذا .(Roegiers, 2000)نجازاال
 .تقييم مجهودات الطالب في التعلم باالهتمام ومفيدة في ةبأنها جدير 



دون  ن يفسروا بها فورا نتائج التقييمأو المقيمين أ الدرجة التي يمكن لألساتذة هي: Directness الوجاهة .5
ال يكشف مباشرة على مدى كفاءة الطالب في وضعية عمل لكن يكون ألن االختبار النظري مثال  أويالتت

 ,Dierick & Dochy, 2001; Baartman et al., 2006; Baartman, Prins et al) ذلك في تقييم األداء الفعلي
الطريقة التي يتم بها تقييم الكفاءة مباشرة أو من تفسير إجابات الطالب له تأثير فوري على طبيعة ف. (2007

إلى أن التقييمات  Linn et al. (1991)وقد أشار .Dochy, 200)9( ومحتوى التعليم وعمليات تعلم الطالب
التقييم المباشرة التي تُنبئ توجد العديد من األدلة على أن أساليب و . الصدقالمباشرة لألداء لها إمكانية لتعزيز 

 بالنجاح في العمل أفضل من طرق التقييم غير المباشرة.
 يجب أن يكون واضحا ومفهوما لدى جميعتعني الشفافية أن برنامج تقييم الكفاءة  :Transparencyالشفافية  .6

الغرض من معرفة  طالبيجب على ال. (Baartman et al., 2006; Dierick & Dochy, 2001) هتمينالم
حتى  المتوقع منهم يعرفواوأن  (Baartman, 2008)والقائمين على عملية التصحيح معايير التصحيح، التقييم، و 

أهدافهم، كما يجب على األساتذة  التي تحقق يكونوا قادرين على التحضير للتقييم وضبط عمليات التعلم
أن  باإلضافة إلى .ينكمقيمبالكامل حتى يتم إعدادهم للقيام بدورهم برنامج تقييم الكفاءة والمقيمين معرفة وفهم 

وأن أدائهم سوف يتحسن إذا كانوا يعرفون  شفافية أساليب التقييم المستخدمة تؤثر على عملية تعلم الطالب،
 .  (Dochy, 2009)بالضبط معايير التصحيح

وقد ذكرت كمعيار هام في برنامج تقييم الكفاءات من : Educational consequences العواقب التعليمية .7
. ويتعلق Dierick & Dochy, 2001; Linn et al., 1991; Messick, 1994) مثال،) طرف العديد من المؤلفين

تتضمن  . (Linn et al., 1991) عن استخدام التقييم المترتبةااليجابية والسلبية  المرغوبة وغير المرغوبة باآلثار
واستفادة  الطالب المهمة وحل المشكالت وتوظيف ما تعلمهفاهيم الدافعية وتعلم المزيادة العواقب االيجابية 

 ,.Johnson et al) يحتاجونها التخاذ قرارات حول الطالبمن المعلومات التي والمسؤولين القرارات صانعي 
تطوير طرق ووسائل التدريس، وتحسين التدريس، والحصول على تقييمات عادلة ومنصفة إضافة إلى . (2009

قرارات أما العواقب السلبية يمكن أن تتضمن  .(Miller & Linn, 2000)ألداء الطالب، وتفسيرات غير متحَيزة 
ية لألساتذة، وضعف في التكوين متحيزة تؤدي إلى تفسيرات مضللة، وانخفاض مستوى الطالب، واتجاهات سلب

 في مجال التقييم، وتكاليف إضافية يصعب تغطيتها. 
التي يتم  أن القرارات هو مصطلح يشير إلى :Reproducibility of decisions إعادة إنتاج القراراتإمكانية  .8

 وتستخدم. متعددةفترات  فيبها مقيمون متعددون  يقوم يجب أن تستند إلى تقييمات متعددةالطالب  عناتخاذها 
مكانية التعميم ، مؤلفينال بعض من قبل تسميات أخرى مكانية التعميم  (Linn et al., 1991)تسمى باالنتقال وا  وا 

إلى   Baartman et al., (2006)من منظور المعيار  يشيرعبارة أخرى وب. (Tilema et al., 2011)والضمان 
ال والمقَيمين والمهام، و يم الكفاءات دقيقة وثابتة عبر الفترات برنامج تقيالمتخذة على أساس نتائج  أن القرارات

الدرجة التي  هي إمكانية إعادة إنتاج القرارات .ة تقييم معينةأو وضعيعلى مقيم  الطالبالقرارات على  تتوقف
على أداء  أوسع من الطالب، والغرض األساسي من التقييم ال يتوقف نطاقتقييم على اليمكن تعميم نتائج 

الطالب في وضعية واحدة، وتقيم بمصحح واحد، وخالل فترة زمنية واحدة ولكن أن تسمح بالوصول إلى 



ال يعني أن برنامج  . (Scallon, 2004)تعميمات على نطاق أوسع من المهام والمقدرين والفترات وأساليب التقييم
أو اتساق بين المهام أو استقرار بين الفترات،  قيمينفي تقديرات الم قييم الكفاءة يجب أن يكون موضوعيت

نما البحث قدر اإلمكان إلى الوصول إلى   قابلة للتعميم. نتائجوا 
أن جب م الكفاءة يإمكانية المقارنة في الواقع أن برنامج تقيي عياريعالج م :Comparabilityإمكانية المقارنة  .9

هذا المعيار تقييمات متسقة وموثوقة، فالظروف ويتطلب .  (Baartman, 2008)تم بطريقة متسقة ومسؤولةي
وتصحح بطريقة متسقة  طالبالتي ُيجرى وفقها التقييم يجب أن تكون نفسها قدر اإلمكان بالنسبة لكل ال

 محتوىمن استخدام عينة واسعة بالتقييم  ظروفبواسطة نفس المعايير. وتشتمل إمكانية المقارنة زيادة معاينة 
وألن أساليب التقييم في برامج تقييم الكفاءات تكون عموما  .(Baartman et al, 2006)المعنية  ومهام الكفاءة

لذا فإن اتساق إجراءات التصحيح  طلب االعتماد على أحكام المقيمينتتمن االختبارات التقليدية فإنها  أقل تقنينا
  (Scallon, 2004)  مهمة جدا

أكثر تعقيدا  غالباأن برامج تقييم الكفاءات معيار مهم خاصة : Costs and efficiencyالتكاليف والفعالية  .10
تشير الفعالية  .(Birenbaum, 1996; Linn et al., 1991)االختبارات الكالسيكية من تطبيقها وأكثر صعوبة في 
كأداة فعالة  مهام التقييم استخدام، و مشجعة تركز على مقاربات التعلم العميقةتقييم م مهام يإلى ضرورة تصم

واالنضباط  الفهم ساعد الطالب علىآنية تم تغذية راجعة نشاط التعلم تقدمنسجمة مع لتعزيز التعلم واالهتمام و 
والموارد  بالوقت والجهودأيضا المعيار ويتعلق . (Boxham & Boyd, 2007) واالعداد للحياةوالجودة والتحفيز 

وموارد  فترات يجب إتاحةوتصحيح التقييمات مقارنة بالمزايا التي تتمتع بها، لذلك  الضرورية لتطوير وتطبيق
يمكن أن  التقييمات التي تطبيق وتصحيحنفقات تشير إلى التكاليف ولكن  التعلم والتدريس.تحسين لكافية 
م للتقييج الطالب، والوقت المطلوب منتو  لتقديروتتضمن نفقات في استخدام شخص معين ، مرتفعةتكون 

(Johnson et al., 2009) . نواتج تربوية لكنها تحقق برامج تقييم الكفاءات موارد بشرية ومادية معتبرة تتطلب
إيجاد طرق لكن من الضروري ربط التقييم بالتعلم والتدريس. تجعل التقييم أكثر واقعية وقياس لمهارات التفكير و 
ضرورة خفض  إلى، إذ تنادي العديد من األطراف الفاعلة لالحتفاظ بمستويات مقبولة من التكاليف والجهود

 . (Parkes, 2000) التقييمات الجديدة جهودتكاليف و 
االطار بمراعاة هذا الواردة في معايير الجودة جدول يتضمن في يمكن تلخيص معايير جودة برامج تقييم الكفاءات 

اعلين في مجال التعليم العالي )خبراء، الفطرف من في المستقبل تمهيدا لتأييد صالحيته التحديد الدقيق والمختصر 
 معايير جودة برامج تقييم الكفاءات. (3)طلبة(. يوضح الجدول باحثين، أساتذة، 

 برامج تقييم الكفاءات(: معايير جودة 3جدول )
 الوصف المختصر معايير الجودة

العمل المستقبلي من حيث مهمة التقييم، والسياق الطبيعي درجة تشابه برامج تقييم الكفاءات مع مكان  األصالة
 واالجتماعي، ومعايير التقييم.

يجب أن تعكس برامج تقييم الكفاءات وجود مهارات التفكير المطلوبة للعمل، ويجب أن تكمن من الحكم  التعقيد المعرفي
 .العليا على عمليا التفكير



تحيزا لمجموعات معينة من الطالب وتعكس المعارف والمهارات  الكفاءاتبرامج تقييم يجب أن ال تظهر  االنصاف
 باستثناء التباين غير ذي الصلة. المستهدفةواالتجاهات 

المعنيين، بالنسبة للطالب يجب تكون  مهتمينقيمة جوهرية لكل ال برامج تقييم الكفاءاتيجب تكون ل الداللة 
وبالنسبة لألساتذة وأرباب العمل يجب أن  مفيدة لعملية التعلم،هم وأن تكون التقييمات تجربة تعلم لذات

 تكون التقييمات ذات معنى من حيث متطلبات الوظيفة المستقبلية.
العمل في قادرا على الدرجة التي يمكن بها األساتذة أو المقيمين الحكم مباشرة على ما إذا كان الطالب  الوجاهة

 استدالل على ذلك.مهنة معينة بدون استنتاج أو 
والطالب  المقيمونويجب أن يعرف ، واضحة ومفهومة لكل المهتمين برامج تقييم الكفاءاتيجب أن تكون  الشفافية

على الحصول  المالحظين الخارجيين قادرينمعايير التصحيح والغرض من التقييمات. ويجب أن تكون 
                         على صورة واضحة عن الطريقة التي تمت فيها تطوير وتنفيذ برامج تقييم الكفاءات.

إلى آثار ايجابية في التعلم والتدريس، والدرجة التي تقلل فيها  برامج تقييم الكفاءاتالدرجة التي تؤدي  العواقب التعليمية
 اآلثار السلبية.

إعادة إنتاج إمكانية 
 القرارات

يجب أن ال تتوقف القرارات المتخذة على أساس نتائج برامج تقييم الكفاءات على المقيم أو وضعية تقييم 
 محددة، ولذلك يجب أن تضم عدة مقيمين، وعدة مهام تقييم، وعدة وضعيات.

وظروف  المهام والمعاييرويجب أن تكون بطريقة متسقة،  يجب أن تهيأ وتجرى برامج تقييم الكفاءات إمكانية المقارنة
 التصحيح بطريقة متسقة.  جرىوأن يفيما يتعلق بالمميزات الرئيسية ذات األهمية،  متسقة العمل

بالنسبة لكل من الطالب والمقيمين، والوقت والموارد المطلوبة  برامج تقييم الكفاءاتوتنفيذ إمكانية تطوير  التكاليف والفعالية
 مقارنة بالفوائد. 

أخرى ل المعايير الممكنة لبرامج تقييم الكفاءات، بحيث وردت معايير لكفي االطار ليست شاملة مقدمة المعايير ال
 التقييم الذاتي، والمقبوليةالمالءمة مع الهدف، والمالءمة مع يمكن أن تندرج ضمن المعايير المحددة منها 

(Baartman et al., 2006 ; Baartman, et al., 2007b; Baartman, Prins, Kirschner & van der Vleuten, 
واالجابة المبنية، والتغطية العميقة، والسياق،  (Linn et al., 1991)وجودة المحتوى  تغطية المحتوى،و   (2011

 (Gulikers et al., 2009)التعلم والتقييم بوارتباط التدريس .  (Johnson et al., 2009)واالصالح، والمصداقية
مكانية التطبيق Attributinوالعزو   .(Boxham & Boyd, 2007)، وا 

ألنها يمكن أن تتضمن بعضها األخرى، عن المعايير المدرجة في االطار  منفصلة غير المدرجة غيرالمعايير 
معيار األصالة يمكن أن يرتبط بأربعة معايير خاصة: التمثيلية،  إلى أنمثال  Tillema et al., (2011) بحيث توصل

 ويرتبط معيار إمكانية التعميم بأربعة معايير، لتعقيد المعرفي، وتغطية المحتوىوالداللة أو موثوقية المحتوى، وا
مكانية لةفصم مكانية إعادة اإلنتاج، وا   االنتقال، والعواقب.: إمكانية المقارنة، وا 

 :اتمةخ
معايير هذه النشأت ، وقد في التعليم العالي م الكفاءاتتقيي برامج جودةلمعايير تقديم إطار إلى  ورقة البحثيةهدفت ال

 والمقاربة االيديومترية ثقافة التقييممن ثقافة التقييم التي أدت بدورها إلى ظهور المقاربة االيديومترية، بحيث أن 
باالنتقال إلى في ممارسات التقييم التقليدية السائدة في التعليم الجامعي أو في أطوار التعليم األخرى  النظرأعادت 

مراعاة تقييم ليس فقط المعرفية العليا و المهارات سياقات واقعية معقدة إلثارة ذات جديدة  تقييم استخدام أساليب



نما  في الكفاءة على األبعاد المتعددة مع التركيز  النتيجة النهائيةتؤدي إلى العمليات التي المنتوج النهائي وا 
إدماج التدريس والتقييم والتعلم  إلى أكثرالتوجه ، و ما وراء المعرفية والوجدانية واالجتماعية والحسحركيةلمهارات كا

 في الطالب مشارك فعالواعتبار ، ومندمجة ستمرةأن التقييم أداة دينامية م لتأكيدلتحديد التقدم الذي أحرزه الطالب 
  وضع المعايير وتقييم أعماله وأعمال أقرانه. مساهمته فيمن خالل التقييم  عملية

التقييمات التقليدية والتقييمات  تعتبر كال من المقاربة االيديومترية التيو  ثقافة التقييم تتالءم برامج تقييم الكفاءات مع
مزيج من األساليب بل طريقة تقييم واحدة استخدام ، وعدم االكتفاء بمتناقضةوليست أدوار متكاملة ذات الجديدة 

مزيج متكامل من األساليب التقليدية واألساليب الجديدة هي برامج تقييم الكفاءات ، وبالتالي التقييم التقليدية والجديدة
، وبالتالي وجديدة من معايير الجودةة واسعة مجموعواعتبار معايير الجودة التقليدية غير كافية تتطلب ، للتقييم
 .في تقييم الكفاءات حديثةالمعايير المع معايير جودة التقييم التقليدية  تكامل

مشكالت وصعوبات نظرا  ألنها تؤدي إلى لمعايير التقليدية للصدق والثباتباال تكتفي جودة برامج تقييم الكفاءات 
المعايير التقليدية تكييف تطلب وهذا يالختالف أساليب التقييم الجديدة في العديد من األبعاد عن التقييمات التقليدية، 

فالثبات يمكن االحتفاظ به في برامج تقييم مع متطلبات أساليب التقييم الجديدة مع االبقاء على معانيها الجوهرية، 
سياقات، وأساليب تقييم، ، و فتراتو عدة مقيمين، عبر من خالل اتساق القرارات النهائية حول الطالب الكفاءات 

إلى  المنظور االيديومتري وفقالثبات يشير و  ،المهام والمعايير والتصحيح والظروف قدر االمكاناتساق عبر و 
 . "إمكانية المقارنة"و "إعادة إنتاج القرارات" يمعيار 

فائدتها  لتفسير واستخدام نتائج التقييم ومدىالمجمعة األدلة والحجج من خالل تكامل الصدق باالحتفاظ  يمكنو 
فالنظرة الثالثية والتجزيئية للصدق التقليدي )المحتوى، التكوين الفرضي، المحك( غير في اتخاذ قرارات صائبة، 

صدق مفهوم موحد ومتكامل يشتمل على ستو مالئمة مما أدى إلى ظهور نظرية الصدق الحديثة التي تعتبر ال
مكانية ألدلة: جوانب ل المحتوى، وعمليات االستجابة والتأصيل، والبنية الداخلية، والعالقات بمتغيرات أخرى، وا 

 . االختبار عواقب استخدام درجاتمعايير أخرى على غرار ع مفهوم الصدق ليشمل لهذا توسالتعميم، والعواقب. و 
لمعايير جودة برامج تقييم الكفاءات استمدت من أساليب التقييم  اقدمنا إطار  ات التي استعرضتوبناء على األدبي

نما  المطلوبة في برامج تقييم الكفاءاتلمعايير كلية لجودة ليست شاملة دة، ويتضمن االطار عشرة معايير الجدي وا 
 (. 3معايير االطار )أنظر الجدول رقم بطريقة أو بأخرى مع أخرى معايير فرعية يمكن أن تندرج ضمنها 
أساتذة، ) ساعد مختلف الفاعلين في التعليم العاليت مفيدة عبارة عن أداة عملورقة ه الواالطار المقدم في هذ

تقييم الكفاءات،  أهمية وفائدة معايير الجودة المقدمة في برامج تحديد مدىعلى مسؤولين، طلبة، أرباب العمل( 
 طارإيمكن أن يكون كما . لتحقيق مستويات أداء عاليةفي المستقبل طالب العلى إعداد برامج تقييم كفاءات و 

فتح مجال بحث واسع ب يمكن أن تساهم، و الكفاءاتبرامج تقييم  تقييم برامجحثين في أداة مفيدة للبا معايير الجودة
لتحديد جودة البرامج ألغراض التحسين تقييم الكفاءات إعداد وتقييم برامج تأييد صدق هذا االطار واستغالله في ل

 والتطوير في المستقبل لتحقيق الجودة المنشودة من التعليم العالي. 
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  بعمان -التعليم العالي والتنمية  مؤتــــمر

 لجودة الشاملةا

ممارسة القيادات الجامعية للعدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية وعالقتها  مدى
 بالجودة الشاملة لديهم.

 ج

 الباحثــــــان

 أ. عثمان محمد العثماني                         3عبداهلل عطية أبو شاويشد.
 ملخص الدراسة

درجة ممارســة الايادات الجامعية للعدالة التنميمية وعتهت ا إلى التعرف هدفت الدراســة 
 ، وهد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:بالجودة الشاملة بالجامعات الفلسطينية 

الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية لمجاالت  أعضاءبلغت الدرجة الكلية لتقديرات  .1
 (.%64.40العدالة التنظيمية بدرجة تقدير متوسطة وبوزن نسبي قدرة )

درجات بين متوسطات  (  α≤ 0.05) وجود عالقة ارتباطية طردية عند مستوى داللة .2
بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة للعالقة بين العدالة التنظيمية ودرجة  المبحوثينتقدير 

 .األكاديميةتقديرهم لمؤشرات الجودة 
بين متوسطات  (α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالة  .3

) ذكر  لجنسامتغير لللعدالة التنظيمية ومجاالتها بالجامعات الفلسطينية ُتعزى  المبحوثينتقديرات 
 ، أنثى(. 

درجات بين متوسطات  ( α≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالة  .4
 .بيت لحممتغير الجامعة  ولصالح جامعة لالتنظيمية ُتعزى  للعدالة ات المبحوثينتقدير 
بدرجة تقدير  الشاملةجودة للبالجامعات الفلسطينية  ات المبحوثينتقدير جاءت درجات  .5

 (.%71.00وبوزن نسبي قدره )  كبيرة،
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بين  (α≤ 0.05)دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالة  .6
ُتعزى  الشاملةجودة للبالجامعات الفلسطينية  ات المبحوثينتقدير درجات  متوسطات

 متغير الجنس ) ذكر ، أنثى(، ولصالح )اإلناث(.ل
درجات بين متوسطات  (α≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالة  .7

 متغير الجامعةلُتعزى  الشاملةجودة للبالجامعات الفلسطينية  ات المبحوثين تقدير 
 بيت لحم(.جامعة ولصالح )

 ومن أهم التوصيات التي توصلت إلي ا الدراسة:

 بين أعضاء الهيئة التدريسية حسب الخبرات  هام واألدوار اإلدارية في الجامعاتتقسيم الم
 والقدرات والمهارات بحيث يشعر العاملون بالعدالة التنظيمية.

  العمل على توظيف الطاقات البشرية من أعضاء الهيئة التدريسية وفق تقييمات منصفة
 تتضمن مراعاة التخصص والقدرات والمؤهالت الذاتية.

  يس بشكل دوري ومنتظم.ر هيئة التد أعضاء أداءأن يتم تقييم 
 .ضرورة وجود خريطة للبحوث الالزم إجراؤها دخل الجامعة تتناسب مع احتياجات المجتمع 

 اإلطار العام للدراسة

 المادمة
َغدت الجامعة مطمحًا للشعوب الناهضة لتحقيق أمانيها، وأهدافها، وباتت البوابة الرئيسة 

التقدم والرقى، الذي يوصل إلى أعلى وأسمى التي تنفذ منها المجتمعات المعاصرة إلى جسر 
 مراتب العزة و الكرامة إلى أرض خصبة بالعلم والتكنولوجيا، التي تسود عالم اليوم.

ويعد التعليم الطريق الميسر الذي يسلكه األفراد للحصول على وظائف تخصصية، ودخل 
زداد عوائده أضعاف كلفته، مرتفع ومكانة اجتماعية رفيعة، والمشروع االستثماري الفريد الذي ت

والذي تتمثل مخرجاته في تنمية الموارد البشرية علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، من علماء 
ومبدعين وباحثين متخصصين يكون لهم الدور القيادي في تسيير دفة مجتمعهم نحو التقدم 

 والتنمية.
 

الجميع  بها ويتمتع ر،غني وال فقيوال  ،والعدالة في اإلسالالالالالالالم ال تفرق بين مسالالالالالاللم ومسالالالالالاللم
َ   :، ويقول سالالالالالالالالالالالالالالبحالالالالالالانالالالالالاله وتعالالالالالالالىركالالالالالالافالمسالالالالالالالالالالالالالاللم و ال َ ُّأيا َََأ ي أ ايَََأ ن  نُوا لَََي ي أ  ُكونُوا آمأ ام  ي   قأوي   لِل 
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ا أ  ََط   ََََََََط    شََََََََُ َََأ أ َل لأ   بَََ  ََي ََُ ط  وأ ن ن مََأ رََط نَََأ  ُ  يََأ وط    شََََََََأ وا ُّألي  عََ ََ  قََأ ََُ ل دَََط   ََأ   اعَََ لََوا  ََو  ت

بُ  ى   ُّأقطنأ اتي ُوا  ل  تي طوأ أ  وأ أ  إ  ي   ّللاي ب ين   ّللاي َ خأ مأ ُو أ  ب مأ  .[8المائدة: ]  تأدط

بأنها "مدى إدراك العاملين الطرق المتبعة  ( العدالة التنظيميةم 2012 )العبيدي وقد عرفت
في منظمتهم سواء ما يخص منحهم المكافآت أو التعامل معهم وفقًا للجهود المبذولة من قبلهم 

 .  ( 80ص: 2012بشكل يسهم في تحقيق أهداف المنظمة معًا" ) العبيدي، 

 2015سمعان، وأبم( ودراسة ) 2012تايه، وأشارت العديد من األدبيات مثل دراسة ) أبو

لى إم(، والتي أظهرت أهمية العدالة التنظيمية، ودورها البناء داخل المؤسسة وخارجها، ودعت 
)عدالة التوزيع  أبعاد أربعةنساني داخل المؤسسات، وبينت أن للعدالة التنظيمية إلدراسة السلوك ا

 (.عدالة التقييم – عدالة التعامالت –عدالة االجراءات  –

بالذكر لكل مؤسسة فلسفتها وثقافتها الخاصة بها المستندة على مجموعة من القيم والجدير 
والتقاليد واالتجاهات المشتركة بين العاملين داخل المؤسسة، وتعكس الطريقة التي يتصرفون بها 
عند أدائهم لوظائفهم ومهماتهم اليومية، كما أن لثقافة الجودة دور كبير في نجاح برامج إدارة 

 (.174: 2011) القيسي،  الشاملة في المنظمة الجودة

 ملًحا مبادئها مطلًبا ونشر نظمها وتطبيق العالي التعليم مؤسسات بجودة االهتمام أصبح وقد
 الجودة معايير ضوء في العالي مؤسسات التعليم فتميز فلسطين، إستراتيجًيا اآلن في وخياًرا

 مستوى رفع إلى سيؤدى الذي أهدافها ورسالتها تحقيق على قدرتها زيادة يعنى عليها المتعارف
 بكافه العالي الفلسطيني التعليم أدى وقد .ككل العملية التعليمية جودة مستوى وتحسين األداء

 الشعب أبناء تزويد في وفعااًل  مهًما دوًرا إنشائه والمعاهد( منذ والكليات أشكاله )الجامعات
خصاب والتقنية العلمية اسةالدر  لمتابعة والمحفزات الفلسطيني بالفرص  خالل من األفكار وا 

 .واالقتصادي الفكري اإلنتاج إمكانيات وتطوير األكاديمي الدولي المجتمع مع المعلومات تبادل
 .أرضه على بقاء الشعب على المحافظة على ساعد مما الفلسطينية الهوية بترسيخ قام كما

 "القيمية" والروحية الفكرية األبعاد تكامل إلى تستند الفلسطيني العالي للتعليم العامة فاألهداف
 تقدمه التي المؤسسة عن النظر بغض فلسطيني، عالٍ  تعلٍيم أي بأن تضمن والتطبيقية بطريقة

 خريجو ليصبح التطبيقية المهارات وتنمية الروح الفكر وتنمية تنمية يستهدف الدراسة، ومستوى
 حسب مجتمعة، أو ثالثتها األبعاد، هذه إحدى وتطوير لمتابعة مؤهلين والكليات الجامعات



4 
 

 في جذرية مساهمة الفلسطيني العالي التعليم يساهم وهكذا .الخريج وقابلية المجتمع احتياجات
 الثانية )نخلة بالدرجة وكمًيا األولى، بالدرجة نوعًيا، تطويًرا الفلسطينية البشرية تطوير الموارد

 (.2005 وآخرون،

بأداء العاملين و تعزيز الجودة لديها و تنافس  االرتقاءحيث تسعى الجامعات الفلسطينية إلى 
للوصول إلى مراكز الريادة والصدارة محليًا وعالميًا ومواكبة أحدث االتجاهات العالمية، في 

لالعتماد ضوء المعايير المعتمدة من وزارة التربية و التعليم العالي الفلسطيني، و الهيئة الوطنية 
 (.3ص: 2013و الجودة النوعية ) حماد، 

ظهار درجة  انويرى الباحث أن تطبيق أبعاد العدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية، وا 
ضرورة ملحه لتطوير اإلدارات الجامعية بما ينعكس على أداء الهيئة التدريسية، وتعديل  ،تأثيرها

، والجودة الشاملة لكل مناحي الحياة في الجامعات نصافمفرداتها بما يحقق الشعور بالشفافية واإل
 . الفلسطينية

 :مشكلة الدراسة
ومن الجدير ذكره أن أهمية توافر العدالة التنظيمية لدى القيادات الجامعية في الجامعات 
الفلسطينية، تكتسب خصوصية، حيث أن الجامعة تواجه تحديات تفرض على قادتها ضرورة اتخاذ 
قرارات حاسمة وفعالة في بيئات مضطربة ومتسارعة، فقد كشفت بعض الدراسات مثل دراسة 

، أن أسباب المشكالت التي تؤثر على الجامعات ليست النقص في (م2009دي، )عميان والسعو 
نما تتمثل في األساليب اإلدارية الخاطئة التي تفتقر  الكوادر البشرية أو عدم الكفاءات لديهم، وا 
للعدالة، والقدرة على التكيف واالستجابة للمتغيرات، وقد الحظ الباحثان، أن هناك ارتباك في 

ظيمي مما يترتب عليه من قرارات لذا شعروا بأهمية تناول هذا الموضوع والمتعلق المشهد التن
، ومن هنا امعات الفلسطينيةبدرجة ممارسة القيادات الجامعية ألبعاد العدالة التنظيمية في الج

 تي: كلة الدراسة في السؤال الرئيس اآليمكن صياغة مش
  وعالقتها  التنظيمية في الجامعات الفلسطينيةعدالة لل الجامعيةما درجة ممارسة القيادات

 ؟بالجودة الشاملة لديهم

  ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
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من وجهة   عدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينيةللالجامعية ممارسة القيادات  مدىما  1.
 نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

( بين متوسطات α ≤ 0.05) داللة حصائية عند مستوىإهل توجد فروق ذات داللة . 2
في الجامعات  عدالة التنظيميةللالجامعية المبحوثين لدرجة ممارسة القيادات تقديرات 

 الجامعة(؟ اسمالجنس، ) لكل من متغير الفلسطينية 

 ؟الجامعات الفلسطينيةفي  الشاملةالجودة لمدى تحقق  سهيئة التدري أعضاءتقدير  مدىما  3.

( بين متوسطات درجات   α≤ 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة. 4
الجنس، تعزى لمتغيرات )في الجامعات الفلسطينية  الشاملةالجودة مدى تحقق ل ات المبحوثينتقدير 
 الجامعة(؟ اسم

( بين متوسطات   α≤ 0.05) هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة5. 
لدرجة ممارسة القيادات الجامعية للعدالة التنظيمية في الجامعات  المبحوثين اتدرجات تقدير 
 ؟الشاملةجودة للومتوسطات درجات تقديرهم الفلسطينية 

 فرضيات الدراسة:  
 متوسطات تقديرات بين (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 1

 عدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية تعزىللالجامعية  القيادات ممارسة لدرجة المبحوثين
 .(أنثى ،ذكر)الجنس لمتغير

بين متوسطات درجات (  α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 2.
تقديرات المبحوثين لمدى تحقق مؤشرات الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 

 (.القدس، بيت لحم) األزهر، الجنس 
درجات بين متوسطات  (α≤ 0.05)مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  3.

في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير  الشاملةمؤشرات الجودة مدى تحقق ل ات المبحوثينتقدير 
 (.القدس، بيت لحمالجامعة ) األزهر، 
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( بين متوسطات   α≤ 0.05) توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة4.  
لدرجة ممارسة القيادات الجامعية للعدالة التنظيمية في الجامعات  المبحوثين اتدرجات تقدير 
 الشاملة.جودة للت درجات تقديرهم ومتوسطاالفلسطينية 

 هداف الدراسة:أ
 ممارسة لدرجة المبحوثين اتتقدير  عن وجود عالقة دالة إحصائيًا بين متوسطات الكشف1. 

 هم.من وجهة نظر  عدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينيةللالجامعية  القيادات

من  التنظيمية في الجامعات الفلسطينيةعدالة للالجامعية  القيادات ممارسة لدرجةالتعرف إلى 2. 
 .هموجهة نظر 

 القيادات ممارسة لدرجة المبحوثينالكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات تقديرات  4.
اسم الجنس، ) اآلتيةتعزى للمتغيرات  عدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينيةللالجامعية 
 .الجامعة(

في الجامعات  الشاملةجودة لل ات المبحوثينتقدير التعرف إلى متوسطات درجات  5.
  .الفلسطينية

 للجودة الشاملة. المبحوثين الكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات. 6

 أهمية الدراسة:
تسليط الضوء على العدالة التنظيمية وأبعادها، كمتغير من المتغيرات اإلدارية األكثر احتياجًا 1.  

 للجامعات الفلسطينية.

؛ انتعد هذه الدراسة الحالية هي األولى في بيئة الجامعات الفلسطينية في حدود علم الباحث. 2
 الجامعات الفلسطينيةفي  الجامعيةمما تضفي عليها أهمية متميزة وخاصة أنها تتناول القيادات 

 .وعالقتها بالجودة الشاملة

ة في مجالها محليًا وعربيًا، في من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة إلى جانب الدراسات المحدود 3.
بأبعادها األربعة واقع البحث التربوي الفلسطيني والعربي تناولت هذه الدراسة وهي العدالة التنظيمية 

، لذلك فإن هذه الدراسة عدالة التقييم( –عدالة التفاعالت  –عدالة اإلجراءات  –) عدالة التوزيع 
 هذا الموضوع. ستشكل لبنة وأنموذجًا للدراسات اآلتية في
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لدى  الجودة الشاملة تحقيق. امكانية أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم طريقة جديدة في 4
 في الجامعات الفلسطينية. الجامعيةالقيادات 

 حدود الدراسة:
 :يأتيتشمل حدود الدراسة ما 

عدالة للالجامعية اقتصرت الدراسة على التعرف إلى درجة ممارسة القيادات  حد الموضوع:1. 
 .بالجودة الشاملة لديهموعالقتها في الجامعات الفلسطينية التنظيمية 

 فلسطين. طبقت الدراسة في الحد المكاني: 2.

 اقتصرت الدراسة على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية الحد البشري:3. 
  (.القدس بالضفة الغربيةجامعة  – لغربيةجامعة بيت لحم بالضفة ا – األزهر بغزةجامعة  )في

-م2017من العام الجامعي ) األولتطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي  تم: الحد الزماني 4.
  (.م2018

جامعة  – جامعة بيت لحم – األزهر) جامعة اقتصرت الدراسة على الحد المؤسساتي: 5. 
  (.القدس

 مصطلحات الدراسة: 
درجة  ي"ه ( بأنها399م، ص2009والسعودي)  نيعرفها العميا اصطالحًا: العدالة التنميمية1. 

تحقيق المساواة والنزاهة في الحقوق والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد بالمؤسسة، وتجسد 
، فيهامن قبل العاملين تجاه المؤسسة التي يعملون  لتزاماتالافكرة العدالة من أجل تحقيق 

 (.399، صم2009وتأكيد الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين )العميان والسعودي، 

باإلنصاف  الجامعات الفلسطينيةشعور العاملين في  ي"ه إجرائًيا: انويعرف ا الباحث 2.
، ولعدالة زوتطبيق القوانين واألنظمة دون تحي ،والمساواة، والعدل في توزيع المهام والواجبات

جحاف لحقوق أعضاء الهيئة التدريسية، وعدالة المعاملة التي يعاملون إالقرارات المتخذة دون 
وهذا  ،دراكهم لها، والشفافية والموضوعية في نظام تقييم أداء العاملينا  و  مديريهمبها من قبل 

وما يترتب  ،من جهد اتعضاء الهيئة التدريسية في الجامعيتم من خالل مقارنة ما يقدمه أ
على هذا الجهد من نتائج، وتقاس الدرجة التي سوف يحصل عليها المستجيب من خالل 

 عدالة التنظيمية".الجامعية ألبعاد الفقرات استبانة درجة مماسة القيادات 
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رسمًيا  المعينون أعضاء الهيئة التدريسية  ابأنه انالباحث ا" ويعرفهجرائيًا: إ الجامعيةالايادات 3.  
ليكون كل منهم مسئول عن قسم إداري أو اكاديمي في الجامعة  جامعة البل رئاسة من ق

بالتدريس كل  ندارية والمالية إلى جانب كونهم يقومو إلشئونه العلمية وا وتكليفهم بمتابعة
 .التابعة للجامعةحسب تخصصه في كلية من الكليات 

بأنها  اجرائياً  انويعرفها الباحثللعدالة التنميمية:"  الجامعية ألبعاددرجة ممارسة الايادات  4.
،  الفلسطينيةجامعة الفي  الجامعيونمجموعة من األنشطة والعمليات التي يستخدمها القادة 

، والتي تم قياسها من نصاف تجاه أعضاء الهيئة التدريسيةإلوا ،والمساواة ،لتحقيق العدالة
 لهذا الغرض. ناخالل أداة الدراسة التي أعدها الباحث

 : الشاملةالجودة  .5

" فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المفاهيم  ابأنهالجودة ( 2000الخطيب ) رفيع
اإلدارية الحديثة الموجهة التي تسالالالالالالتند إليها في المزج بين الوسالالالالالالائل اإلدارية األسالالالالالالاسالالالالالالية والجهود 

والتحسين والتطوير  داءبمستوى األ االرتقاءاالبتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل 
تها المسالالالالتمرين، وقد بدأت في تطبيقه العديد من المنظمات اإلدارية لتحسالالالالين وتطوير نوعية خدما

نتاجيتها والمسالالاعدة في موج  :2000) الخطيب، ة التحديات الصالالعبة، وكسالالب رضالالا الجمهور" وا 
 (.83 ص

إجرائيًا:" بأنها دالئل على مدى تحقق مؤشرات الجودة  الشاملةالجودة  انعرف الباحثوي
في مجاالت الجامعة كافًة والتي تقاس من خالل مجاالت االستبانة وهي) الفلسفة   الشاملة

 .والسياق، التدريس، البحث العلمي(
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 االطار النمري للدراسة 

 تم يد
يجب أن يكونوا متساوين كأسنان  فالبشر العدالة، االمساواة قاعدة من القواعد التي تقوم عليه عدتُ 

الصالح ال الظلم نسان هو بالتقوى، وأن الهدف من وجود اإل إالال فضل لعربي على أعجمي  المشط، وأن
  .والرسل فساد، وهذا هو هدف الشرائع السماوية، والتي صار عليها جميع األنبياءواإل

وبذلك تتبلور  ،برأيه عنهفموضوع العدالة من الموضوعات الحيوية التي يجب على كل منا التعبير 
هم أوخالصة األذهان فإنه مما الشك فيه أن العدل من  ،األفكار ونضع نصب أعيننا تصورًا للموضوع

دارية العظيمة التي ينبغي تفهمها وهو من المفاهيم اإل، سالمية التي تحقق سعادة الفرد والجماعةالمبادئ اإل
تستقيم األمم فبالعدالة غير ذلك،  أما داري سواء كان تربويً هميتها في نجاح العمل اإلأدراك معانيها و ا  و 

ْحَساِن  على العدل والمساواة، لقوله تعالى:  حث  اإلسالمكما أن الحياة،  وتزدهر َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ إِنَّ َّللاَّ

 [.90النحل:]  َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغِي يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

 العدالة التنميمية: أوالً 

 العدل لغًة: 

جاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي: الَعْدل ضدٌّ الَجْوِر، وما قاَم في الٌنفوِس أنه ُمستقيم، كالعدالة 
عدل يعدل، فهو عادل من عدول وعدل بلفظ واحد، وهذا اسم للجميع. رجل عدل، وامرأة  والمعدلة، والعدولة

 .اًل: أقامُه، وفالنًا: زكاُه، والميزان: سواُه عدل وعدلة، وعّدل الحكم تعدي

  .(20/3/2016تاريخ الزيارة  : http://shamela.ws6) (. 1030: 1997) قاموس الفيروز آبادي، 

 ومنهإفراط في طرفي الزيادة والنقصان" كما يعرف العدل بأنه عبارة عن " التوسط في األمور من غير 
ِلكَ عالىقوله  ت )البقرة:   َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  ِلَتُكوُنوا َوَسًطا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكذََٰ
143 .) 

 :اصطتحاً العدل 

 ( 81، ص 1979العدل هو أن تعطي من نفسك الواجب و تأخذه  ) األندلسي ، أبو محمد ،

http://shamela.ws6/
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من غير سرف و ال  ،و مقاديرها، ووجودها  ،و أوقاتها ا،أيضا : استعمال األمور في مواضعه وقيل عنه
 (.28ص ،  1990، الجاحظ ،أبي عثمانتقصير وال تقديم و ال تأخير ) 

التعريفات السابق ذكرها عن كبار العلماء فان للعدل معًنا واحدًا هو انصاف الغير بفعل ما يجب له و 
ما ال يجب عليه ، أو ايصال الحق الى صاحبه دون نقصان ، ووضع الشيء في  يستحق عليه و ترك

 (.5، ص 1998مكانه الالئق   ) نذير محمد ، 

 : مف وم العدالة بين النشأة والتطور

يعود االهتمام بالعدالة إلى العديد من األسباب أبرزها: الحاجة إلى التخلي عن السياسات التنظيمية 
 (.12، صم2003عواد، ر الظلم والتهديد لدى العاملين )البيروقراطية ومشاع الهدامة القائمة على

( وقد ركزت الفكرة األساسية لهذه Adams J Stacy لقد طورت نظرية العدالة من قبل المفكر)و 
النظرية على أن الفرد يتوقع أن يحصل من عمله على عوائد تنسجم مع الجهد الذي يبذله آخرون في إطار 

 (.3م، ص2009نفس المستوى من األداء المنجز) الفريجات، وآخرون، 

( نظريته تحت dms , 1963Aم آدمز ) َّوبدأ االهتمام بمفهوم العدالة في الكتابات اإلدارية عندما قد
مسمى نظرية العدالة، وقد حظَي باهتمام كبير آنذاك نظًرا لتأثيره المباشر على دوافع وجهود العاملين، 
ونظًرا لألهمية المتزايدة لموضوع العدالة التنظيمية، فمن الضروري أن تجرى الكثير من المحاوالت الجادة 

انية داخل المؤسسات، ولعل من الجدير بالذكر أن هذه المحاوالت لتطبيق نظريات العدالة االجتماعية واالنس
واجهت في بدايتها نجاًحا محدوًدا لتفسير الكثير من السلوك التنظيمي إال أن استمرار المحاوالت في السنوات 
األخيرة حول وصف دور العدالة في المؤسسات أدى إلى ظهور مفهوم العدالة التنظيمية، وبعد ذلك تطور 

( وقد تم Greenberg 1990,1987( وجرينبرج ) folger , 1977م العدالة التنظيمية على يد فولجر )مفهو 
صياغة مصطلح العدالة التنظيمية أساًسا بواسطة جرينبرج في عقد الثمانينات من القرن العشرين، فقد 

 (.52م، ص 2006وصف العدالة التنظيمية كموضوع للنزاهة واإلنصاف )المهدي، 

مالمح المفهوم تنضج لدى العديد من الباحثين كرد فعل منطقي للتطور الحادث في دراسة  ثم بدأت
 كافة العلوم اإلدارية التي استهدفت المؤسسات والعوامل المؤثرة فيها .

  مف وم العدالة التنميمية :
ن إث حي ،داري في المؤسسات بشكل عاميعد مفهوم العدالة التنظيمية أحد أبرز مفاهيم العمل اإل

العدل مطلب عام في كل المجاالت ولجميع األفراد، ويجب أن يتعامل الجميع بعدالة حتى يكون تطوير 
في المورد البشري، وأن تتسم المؤسسة بالعدالة لالرتقاء بها، ومفهوم العدالة التنظيمية من المفاهيم التي 

ولمعرفة مفهوم وبدأ الحديث فيها من سبعينيات القرن الماضي، ا وثيقًا بالموارد البشرية حديثًا، ترتبط ارتباطً 
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يعملون مع بعضهم البعض  اً تجمع أفراد" نها إ، حيث المؤسسة تعريف معنى العدالة التنظيمية يجب أواًل 
 ."وتتميز هذه العالقة بطابع االستمرارية ،نجاز أهداف محددةإطار تقسيم واضح للعمل من أجل إفي 

دراك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إمدى أنها  "العدالة التنظيمية  م(2016الفرا )  وعرفت
وحصولهم على كامل حقوقهم، ويتحدد مفهومها من خالل  ،نصاف والمساواة التي يعاملون بهالحالة اإل

تقييمية" عدالة الوالالعدالة المعلوماتية، و جرائية، العدالة التوزيعية، والعدالة اإل هيمقاييس العدالة التنظيمية، و 
 (.15 ، صم2016) الفرا، 

 أهمية العدالة التنميمية في الجامعات : 

لى زيادة في إجراءات والتوزيعات والتفاعالت يؤدي والنزاهة في اإل لإلنصاف،دراك العاملين إن إ
بالمؤسسة، وتحسين أدائهم وتطوير المؤسسة،  االرتقاء ىلإمما يؤدي  ؛رضا العاملين، وثقتهم بمؤسستهم

 : اآلتيةالنقاط في تتلخص  ،فأهمية العدالة التنظيمية

 .ارتفاع مستوى األداء الوظيفي للعاملين 

 تحسين في جودة األداء. 

 .الترابط والتعاون بين العاملين 

 المواطنة التنظيمية.ب المتعلقة زيادة في الممارسات والسلوكيات 

 قييم الكلي للمؤسسة.ارتفاع في الت 

 .ارتفاع في الرضا الوظيفي 

 ارتفاع نسبة الوالء للمؤسسة.  

 أبعاد العدالة التنميمية 
 Distributive Justice    :أواًل: العدالة التوزيعية 

(، SUDIN,2011ُتمثل العدالة التوزيعية البعد األول واألساس للعدالة التنظيمية، ألهميته ويعرفها )
أنها العدالة المدركة لتوزيع المخرجات التي تحتوي على الشروط والمنافع التي تؤثر على رفاهية الفرد، 

م( أن العدالة التوزيعية تعكس شعور العاملين بالعدالة بخصوص ما يحصلون عليه 2007ويرى ) جودة، 
في العمل، فالعاملون ال  من مخرجات، قد تكون على سبيل المثال أجور وترقية وحوافز، مقابل جهودهم

م، 2007يركزون على كمية المخرجات التي يستفيدون منها، بل يهتمون كذلك بعدالة هذه المخرجات )جودة، 
 (.133ص

 Procedural Justice      :العدالة اإلجرائية  :ثانياً 
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م بتطوير نظرية العدالة 1970( عام Thibaut & Walkerلقد تكللت الدراسات التي قام بها )
م، وقد قدما تعريفًا لها مفاده:" أنها عبارة عن إدراك األفراد للعدالة المتعلقة باستخدام 1975اإلجرائية عام 

 & Elamin األساليب، واإلجراءات، والطرائق التي يتم فيها تحديد القرارات المتعلقة بالمخرجات )

Alomaim ,2011جراءات عادلة البد من خضوعها لمجموعة محددة من المعايير (، ولكى تكون اإل
، والتي تشمل الثبات في جميع األوقات، والشمولية على جميع العاملين بالمؤسسة والدقة ةالموضوعي

والموضوعية والواقعية بالحصول على معلومات كاملة وصادقة، والحياد وذلك بوقوف متخذ القرار على 
 (.41م، ص2012اف المتأثرة باإلجراءات والنتائج المتوقعة )الغامدي، نفس المسافة تجاه األطر 

 ولكى تكون اإلجراءات عادلة فال بد أن:

 . تطبق باستمرار على اختالف األشخاص واألزمنة 

 .خالية من التحيز 

  تتضمن جمع المعلومات الدقيقة، واستخدامها في صنع القرارات، وتتضمن بعض اآلليات لتصحيح
 خاطئة أو غير الدقيقة.القرارات ال

 .أن تتفق مع المعايير األخالقية 

  ،(.46م، ص2012تأخذ بالحسبان وجهات نظر األطراف المتأثرة بالقرار كافة ) خشان 

 Intersectional Justiceثالثًا: العدالة التعاملية ) التفاعلية(      

تشير بعض الدراسات أن العدالة التعاملية في المؤسسات التربوية تظهر من خالل جودة المعاملة 
التي يتلقاها األفراد العاملون من ِقبل القيادات اإلدارية العليا بالمؤسسة أثناء تنفيذ القرارات وتطبيق اإلجراءات 

 (20م، ص2017اإلدارية عليهم ) المسماري، 

ي اإلدارة الجامعية تتضح بمدى إحساس عضو هيئة التدريس بعدالة المعاملة فالعدالة التعاملية ف
أسباب تطبيق تلك اإلجراءات  ةالتي يتحصل عليها عندما ُتطبق عليه بعض اإلجراءات الرسمية، أو معرف

 (.202م، ص2009) السعود والسلطان، 

 

 

 Evolutional Justice     العدالة التاييمية: رابعاً 

 خاللها تقييم أداء العاملين بطريقة عادلة ونزيهة لتؤمن لهم االستقرار واألمن الوظيفي،ويتم من 
المصفاة التي يمكن من خاللها معرفة تأثير بعض التغييرات في عدالة نظام التقييم،  ةوتعد العدالة التقييمي
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ظم تقييم األداء أمرًا مثل: الموضوعية والفروق الفردية واالختالفات التنظيمية، مما يجعل من عدالة ن
(، ولتحقيق العدالة 35م، ص2005ضروريًا، في نجاح المؤسسة، وبناء الثقة في عدالة التقييم ) المعايطة، 

 التقييمية ال بد من مراعاة األمور التالية عند تقييم أعضاء الهيئة التدريسية :

 .مكافأة جميع العاملين وفق أدائهم 

 ناسبة للترقية كلما تقدموا بعمل مميز.إعطاء جميع العاملين الفرص الم 

 .اطالعهم على مؤشرات تقييم األداء مسبقًا 

 إعطاء الفرصة للتظلم على نتائج التقييم غير العادلة 

  ،(.33م، ص2012إعطائهم الفرصة لتقييم أدائهم ذاتيًا )السبعي 
 فوائد تطبيق العدالة التنميمية في الجامعات:

لعديد من الفوائد اإليجابية والتنظيمية التي تنعكس اتتجلى أهمية العدالة التنظيمية من خالل تحقيقها   
الفرد والمؤسسة على حد سواء، وكذلك تجنبها للعديد من النتائج السلبية في حال تم تطبيقها وفق  ىعل

 :  فيمعايير العدالة واألسس اإلدارية، وتتلخص هذه الفوائد 

 بالمؤسسةالعاملين  تحسين أداء. 

  المؤسسةزيادة إنتاجية. 

 زيادة الوالء التنظيمي للمؤسسة. 

 لقوانين العدالة . المؤسسةتطبيق و  ،واةاترسيخ مبدأ الحقوق والمس 

 (117م، ص2014 ) الخوالدة، التركيز على مفهوم المعرفة، واالهتمام باالبتكار واإلبداع وتوليد األفكار. 

 العدالة التنميمية:سلبيات عدم تطبيق  

عدم تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالعدالة م( عددًا من اآلثار المترتبة عن 2010)روتذكر أبو جاس
 :نذكر منهاعلى حٍد سواء فراد وعلى المنظمات األعلى  وتأثيرها  التنظيمية

 للعاملين الرضا الوظيفيمستوى نخفاض ا. 

 .انخفاض التقييم الكلي للمؤسسة 

 األداء الوظيفي ومستوى اإلبداع الفردي.نخفاض ا 

 .انخفاض االلتزام الوظيفي 

  (17م، ص2010) أبو جاسر،  المؤسسي اإلنتاجانخفاض نسبة. 
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 وعاملينفإن تطبيق مبدأ العدالة التنظيمية داخل المؤسسة سوف يؤدي بالضرورة الختيار قادة 
إن كان اختيارهم على أسس من العدالة والمساواة، وبناًء عليه فإنه يستوجب قيامهم  ،أكفاء إلدارة المؤسسة

بين الرؤساء و أعضاء  وعليه فإن العدالة التنظيمية هي عالقة تبادلية ؛بتطبيق العدالة بين المرؤوسين
يؤدي إلى اختيار ، فتطبيق مبادئ العدالة التنظيمية رفي حلقة متصلة يؤدي كل منهما لآلخ الهيئة التدريسية

العادل والمنصف للقادة يؤدي لتطبيق سليم للعدالة  واالختيار ،عادل لشغل المناصب القيادية واإلدارية
 (.43م، ص2012التنظيمية من هؤالء القادة )الغامدي، 

  "لريادة واالمتياز في عمل األشياءا " هي :المحور الثاني الجودة الشاملة

مجموعة الخصائص التي تعبر بدقة وشمولية عن التربية متضمنة االبعاد " مف وم الجودة الشاملة:
المختلفة لعملية الجودة من مدخالت وعمليات ومخرجات والتي تؤدي الي تحقيق االهداف المنشودة 

 م(2017)الفرا،   للمجتمع ."

 الجودة الشاملة في التعليم 

نها:" مجموعة من الخصالالالالالالائص التي تعبر بدقة وشالالالالالالمولية أ في التعليمالجودة ( م2007فليه ) تعرف 
خرجات والتي تؤدي إلى تحقيق ملجودة من مدخالت وعمليات و لعن التربية متضالالالالالالالالالالالالالالمنة األبعاد المختلفة 

 .( 343: 2007المنشودة للمجتمع" ) فليه، ألهداف ا

ليمية يشالالمل ( بأنها أسالاللوب تطوير شالالامل مسالالتمر في أداء المؤسالالسالالة التع2008وكما يعرفها عطية )
 (.125: 2008كل مجاالت العمل التعليمي )عطية، 

 :مبادئ الجودة الشاملة في التعليم وهي

 التخطيط االستراتيجي والرؤى المستقبلية. .1
 نظرية القيادة واالدارة العلمية والنوعية. .2
دارتهما واستغاللهما بالشكل المطلوب. .3  التركيز على المعرفة والوقت وا 
 والمناخات المناسبة كافة.تهيئة الظروف  .4
 ديناميكية الجامعة. .5
 ثقافة األفراد وبيئة المنظمة. .6
 تطوير المنظمة وتوسيع قاعدة المشاركة للعاملين. .7
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 (. 24:  2014) سليم،ربط المؤسسة بالمجتمع وربط التعليم بالحياة  .8

 أواًل/ الجودة اإلدارية :

جراءات آليات إيجاد " أنهاعملية (11م، ص2011عرفها الحولي ، عليان وأبو دقة ، سناء )   داخل وا 
 عن النظر بغض ستتحقق، الجودة المرغوبة أن من للتأكد الصحيح والمناسب الوقت في تطبق المؤسسة

 (.11م، ص2011الحولي، عليان و أبو دقة ، سناء ،  ( النوعية هذه معايير تحديد كيفية

مترابطان ويعكس بعضهما اآلخر، وتطبيق الجودة  دارة التعليمية والجودة اإلدارية مفهومانإن جودة اإل
 التطبيقإن  دارية في مؤسسات التعليم العاليالشاملة في العمليات اإلدارية يرفع من مستوى الجودة اإل

 الجيد لمبادئ الجودة اإلدارية واالقتناع بها له العديد من المزايا أهمها: 

  السلبية. التأثيراتعدم إهدار الجهد والوقت والمال والموارد وتفادي 
 العمل بكفاءة عالية وفقًا للمعدالت والمعايير المطلوبة. أداء 
 لعمل بطريقة أفضل وتالفي األخطاءإنجاز ا. 
  فراد أنفسهم داخل المؤسسة.والعمالء وبين األتعزيز الثقة بين المؤسسة 
 المنتج لكسب رضا العمالء. أوالخدمة  ضمان تقديم مستوى متميز من 
 عمل .أو جزاء إ% في كل 30حوالي تقليل نسبة الجهد الضائع والذي يقدره المختصون ب 

 .(224ص: 2006)علوان،  

 الجودة األكاديمية:ثانيًا/  

ة، هو مفهوم نسبي متصل ومتأصل في المؤسسات التعليمي ن مفهوم الجودة  األكاديميةأبالرغم من 
مؤسالالالالسالالالالات التعليم الجامعي،  أداءجه عديدة فإن تحسالالالالين أو خرى بأ ىيختلف تطبيقه من مؤسالالالالسالالالالة إلحيث 

يشالكل اهتمامًا عالميًا في جميع دول العالم، ومن أهم الخصالائص التي تميز المجتمعات عن بعضالها، هو 
ابتكار، بحيث مدى قدرتها علي إدارة مؤسالالالالسالالالالاتها وبرامجها الحيوية، ليس فقط بفاعلية وكفاءة، بل بعدالة و 

في ضوء أهداف  واألكاديميةدارية ات التعليم الجامعي بالمنظومة اإليرتبط حجم جودة الخدمات في مؤسس
هيئتها  أعضالالالالالالالالالالالالالالاءن نجاح الجامعة و إة، وهنا فخالق الجامعيالمبادئ اإلرشالالالالالالالالالالالالالالادية واألورسالالالالالالالالالالالالالالالة الجامعة و 

جودة شالالالالالالاملة والتي تحتاج  ىلإجل الوصالالالالالالول أيعتمد على التحسالالالالالالن المسالالالالالالتمر والمتواصالالالالالالل من  األكاديمية
 (.4: 2005مالح، و  ونة) عال الجامعاتيع لضمان بقاء واستمرار للمشاركة من الجم
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 االعتبارات التي تس م في تطبيق مبادئ الجودة في التعليم الجامعي ما يلي:

 تحديد النتائج التي نريد التوصل إليها بدقة. -

 المؤسسة.االرتباط القوي بين األنظمة الصغيرة داخل  -

 فراد ومتطلبات النظام.مراعاة متطلبات األ -

 بناء القرارات على الواقع الفعلي, -

 ض والمشاركة في صنع القرار.او التف -

 ن.او التع -

 جل التغيير .أخطيط من تال -

 (91ص: 2009القيادة الواعية والمساندة  ) عقل،  -

 
 الدراسات الساباة

أبرز الدراسات والجهود السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، والتي استطاع  انيستعرض الباحث
الحصول عليها من مصادر عدة، وقسمت إلى محورين، وهما: محور الدراسات العربية، عن الباحثان 

ة العدالة التنظيمية واألجنبية مرتبة حسب األحدث، والمحور الثاني عن فاعلية اتخاذ القرار مقسمة إلى عربي
وأجنبية حسب األحدث، ومن خالل هذه الدراسات تم توضيح التشابه واالختالف بين وجهات النظر تم 

 استعراض هذه الدراسات مرتبة من األحدث إلى األقدم، وبعدها التعليق عليها.
 المحور األول:  

 الدراسات التي تناولت العدالة التنميمية:

وضع رؤية مقترحة لدور رؤساء األقسام اسة إلى هدفت الدر " م(2017البدوي، و   دراسة )مفرح .1
، واتبعت الدراسة لعدالة التنظيمية وأبعادها بكليات التربية جامعة الملك خالدا في تحقيق األكاديمية

عينة الدراسة من ) المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحثان االستبانة كأداة للدراسة ، وتكونت 
( عضو هيئة تدريس من الذكور، وتم تحليل البيانات 166اإلناث، و)( عضو هيئة تدريس من 75

(، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: spssباستخدام برنامج المعالجات اإلحصائية )
وضع رؤية مقترحة لدور رؤساء األقسام األكاديمية لتحقيق العدالة التنظيمية بكليات التربية جامعة 

المتوسط ، (األخالقية- التقييمية – التعاملية –جرائية اإل –ها ) العدالة التوزيعية الملك خالد، بأبعاد
العام حول واقع دور رؤساء األقسام األكاديمية بكليات التربية في جامعة الملك خالد لبعد العدالة 

تعامالت جرائية جاءت بدرجة موافقة متوسطة، وبعد الالتوزيعية جاءت بدرجة موافقة كبيرة، ولبعد اإل
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األخالقية جاءت بدرجة  بدرجة موافقة متوسطة، ولبعد التقييمية جاءت بدرجة موافقة كبيرة، ولبعد
بين متوسطات  (%0.01)حصائية عند مستوى الداللة إموافقة كبيرة، وال توجد فروق ذات داللة 

 .الدرجة العلمية ( -الجنس -لعلمي استجابات أفراد العينة طبقًا لمتغير) التخصص ا

للقيادات الجامعية في  يهدفت الدراسة التعرف إلى تطوير األداء اإلدار " م(2017. دراسة )المسماري، 2
ثة أسلوب لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباح، و في الجامعات الليبية -ضوء أبعاد العدالة التنظيمية"

( عضو هيئة تدريس 300الدراسة من)تكونت عينة  المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة للدراسة، و
(، ومن spssموزعين على الجامعات الليبية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج المعالجات اإلحصائية )

 الليبيةالدرجة الكلية لتقديرات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
لدى القيادات  يوتم بناء رؤية مقترحة لتطوير األداء اإلدار  جة تقدير متوسطة،العدالة التنظيمية بدر  للمجا

 الجامعية.

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة القيادات األكاديمية اإلدارية في  " (م2017، العثمانيدراسة ). 3
جامعة األقصى بمحافظات غزة للعدالة التنظيمية و عالقتها بفاعلية اتخاذ القرار لديهم، و لتحقيق أهداف 

سة من تكونت عينة الدرا،  المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة للدراسةالباحثان الدراسة استخدم 
، عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج المعالجات اإلحصائية( 191)

بلغت درجة ممارسة القيادات األكاديمية اإلدارية للعدالة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،وبدرجة تقدير متوسطة( %69.9التنظيمية بوزن نسبي )

بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة القيادات األكاديمية  اإلدارية ( α≤ 0.05)داللة 
في جامعة األقصى للعدالة التنظيمية بمحافظات غزة تعزى لمتغير نوع الكلية وسنوات الخدمة باستثناء 

 صالح األقل من عشر سنوات.مجال العدالة التفاعلية، ل
 المحور الثاني:

 الدراسات التي تتعلق بالجودة الشاملة:

إدارة الجودة الشاملة على كفاءة أثر تطبيق لى إالتعرف  :هدفت الدراسة( م2015دراسة الحج علي ) -
جامعة الجوف من وجه نظر منتسبيها، وتحديد أكثر  ومنهااألداء األكاديمي في الجامعات السعودية 

مبادئ الجودة تطبيقًا، وتفعيل دور المهتمين والقائمين على إدارة الجامعة، بحيث تتمثل مشكلة الدراسة 
) متطلبات الجودة في هى في استقصاء مبادئ إدارة الجودة في الجامعة من خالل أربعة مبادئ 

: عينة الدراسة (،مية، تطوير القوى البشرية، قرارات اإلدارة األكاديميةالتعليم، متابعة العملية التعلي
ة الشخصية، والمالحظة المقابلالباحثان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، منهج الدراسة: استخدم 
ضرورة تركيز اإلدارة العليا في الجامعة واالستبانة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
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توجيه عملية صناعة القرارات في الجامعات السعودية إلعداد كوادر يم الجامعي، و ام التعللتحسين نظ
ضرورة التزام فاءة واإلنتاجية لمخرجات تعليمية، و أكاديمية مؤهلة لقيادة عملية التغيير والتأثير على الك

ضرورة تبني ، و األكاديميةالجامعات السعودية بالتطوير والتحسين المستمر بما يتماشى مع سياساتها 
 الدولة نظامًا فعااًل لتحقيق ضمان تفعيل جودة التعليم الجامعي نحو مؤسساتها التعليمية.

 

: إلى التعرف على مدى تقييم  تطبيق معايير هدفت الدراسة، (2014) والزبير محمد بابكر دراسة -
 :أداة الدراسةالمنهج الوصفي التحليلي،  منهج الدراسةإدارة الجودة الشاملة بجامعة القضارف، 

: الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية مجتمع الدراسة االستبانة لجمع المعلومات وتحليلها،
 : استخدمتالبرامج اإلحصائيةعضو هيئة تدريس وطالبًا،  (310) :عينة الدراسةبالجامعة، 

بيق معايير الجودة بالجامعة بدرجة يتم تطالدراسة برنامج الحزم االحصائية، ومن أهم النتائج: 
توجد فروق  ، ووجود عالقة ذات دالة احصائيًا بين فقرات االستبانة ، ومتوسطة وفق محاورها

 .الجنس، المستوى الوظيفيدالة إحصائية بالنسبة لمتغيرات الدراسة حسب، 
هيئة التدريس  أداءلمقارنة بين التعرف إلى ا: هدفت الدراسة (2014)دراسة سيدهم والحمزة -3 -

، لضمان الجودة في قطاع التعليم العالي، داءباالعتماد على عملية تقويم معايير جودة األ
للتحسين والتطوير المستمرين للوصول إلى األهداف المتوقعة وتحقيق أعلى المستويات الممكنة 

المنهج  ستخدمت الدراسةي الممارسات والعمليات والمخرجات، منهج الدراسة االمستقبلية، ف
جه التشابه واالختالف، واقتراح الحلول المناسبة، كما أو المقارن كمنهج رئيسي، للتعرف على 
لكترونيًا،  :أداة الدراسةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،  استخدمت االستمارة وزعتها ورقيًا وا 

قصور أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، ومن أهم النتائج توصلت إليها الدراسة، : عينة الدراسة
قلة األكاديمية، في تقييم استراتيجيات التعليم والتعليم ومتابعة المخرجات التعليمية للبرامج 

ضعف الحوافز ، االهتمام باستخدام أدوات المقارنة والتي من خاللها مقارنة البرامج األكاديمية
 بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس . الخاصة

  :من ج الدراسة

 حيث اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة.

تكون مجتمع الدراسالالالالة من جميع أعضالالالالاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسالالالالطينية  :ثانيًا: مجتمع الدراســة
عددهم حسالالالالالب سالالالالالجالت دوائر شالالالالالئون الموظفين في تلك ( والبالغ القدس، بيت لحم)األزهر،  فلسالالالالالطينفي 

 ( عضو هيئة تدريس. 1552) الجامعات
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ًا، اختيروا بطريقة عشالالالوائية، وذلك لتقنين عضالالالو ( 30تكونت العينة االسالالالتطالعية من ) :العينة االســتطتعية
 أدوات الدراسالالالة عليهم من خالل حسالالالاب الصالالالدق والثبات بالطرق المناسالالالبة، ولم يحتسالالالبوا ضالالالمن عينة

 الدراسة التي تم التطبيق عليها.

 ثالثًا: العينة الميدانية للدراسة 

( 280من مجتمع الدراسة وقد بلغ عددها )عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية اختيرت 
من أداة  ان(، وقد استرجع الباحث%30.2عضوًا وفقا لقوانين العينات )ستيفن ثامبسون(، أي ما يقارب )

(، وتعّد هذه النسبة مقبولة إلجراء التحليل واإلجراءات %93.2( أي ما يقارب )250الدراسة الموزعة )
اإلحصائية بهدف الوصول على أفضل وأدق النتائج، والجدول التالي يوضح توزيع العينة حسب الجامعات 

 محل الدراسة. 

 محل الدراسة توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب الجامعات (: 1جدول )

 اإلجمالي القدس بيت لحم  األزهر الجامعة 

 1552 760 82 710 أعضاء هيئة التدريس 

 280 141 30 109 العينة المختارة

 250 137 22 91 العينة المستردة

 

 صدق وثبات االستبانة الاسم األول والثاني: البيانات الشخصية والعدالة التنميمية:

 أوال: صدق االستبانة:

(، وقد 429: 1995العساف، صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه )
 انة.فقرات االستبانة، وذلك للتأكد من صدق أداة الدراسة، وتم التأكد من صدق فقرات االستب انقنن الباحث

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي لفارات االستبانة:
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( 30على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها ) انةلفقرات االستبتم حساب االتساق الداخلي 
 مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له. 

 (: 2: صدق االتساق البنائي: جدول رهم )

 ستبانة.كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لاليوضح معامل االرتباط بين  

 معامل االرتباط المجال  #
الايمة االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 0.889 العدالة التوزيعية .1

 0.000* 0.917 العدالة اإلجرائية .2

 0.000* 0.919 العدالة التفاعلية .3

 0.000* 0.887 العدالة التقييمية .4

 (05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) *

يبين معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة  ( 2 جدول رقم )
(، حيث إن 0.05الكلية لفقرات االستبانة ككل، ويبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 ذلك تعّد مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.(، وب0.05مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )

 ثالثًا: ثبات فارات االستبانة

أما ثبات أداة الدراسالالالة فيعني التأكد من أن اإلجابة سالالالتكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشالالالخاص 
خطوات الثبات على العينة االسالالالتطالعية  انالباحث ى(. وقد أجر 430: 1995ذاتهم في أوقات )العسالالالاف، 

 نفسها بطريقتين هما: معامل ألفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية.

 :Cronbach's Alphaطرياة ألفا كرونباخ   .1
 طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة أولى لقياس الثبات.  اناستخدم الباحث

 اة ألفا كرونباخ( لتستبانة.(:  معامل الثبات ) طري3جدول رهم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفارات المجال  #
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 0.924 10 العدالة التوزيعية .1

 0.943 7 العدالة اإلجرائية .2

 0.878 8 العدالة التفاعلية .3

 0.866 8 العدالة التقييمية .4

 0.964 33 الدرجة الكلية لتستبانة 

( ومعامل 0.924 -0.866أن قيمة معامل الثبات تتراوح ما بين )(: 3رهم )يتضح من الجدول       
( وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وأن معامالت 0.964الثبات الكلي تساوي )

 .االرتباط مرتفعة

 : Split-Half Coefficientطرياة التجزئة النصفية  .2

 على وحصل الزوجية، والفقرات الفردية الفقرات نتائج بين االرتباط معامل بحساب انالباحث قام
 للتصحيح براون سبيرمان ارتباط معامل باستخدام االرتباط معامالت صححت وقد الثبات، معامالت

(Spearman-Brown Coefficient )اآلتية  المعادلة حسب: 

معامل الثبات =
r

r

1

 التالي يبين النتائج:والجدول معامل االرتباط  r، حيث 2

 الزوجية والعبارات الفردية العبارات نتائج بين االرتباط معامل(: 4) جدول

 المجال  #
 التجزئة النصفية

 الايمة االحتمالية معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط عدد الفارات

 0.000* 0.873 0.775 10 العدالة التوزيعية .1

 0.000* 0.898 0.815 7 العدالة اإلجرائية .2

 0.000* 0.815 0.688 8 العدالة التفاعلية .3

 0.000* 0.871 0.771 8 العدالة التقييمية .4

 0.000* 0.934 0.877 33 الدرجة الكلية لتستبانة 

 ( 05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة) 
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قيمة معامل االرتباط المعدل )سبيرمان براون(  ( أن4واضٌح من النتائج الموضحة في جدول )
(Spearman Brownمرتفع ودال إحصائيًا، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية ) ، كون يوبذلك

صدق وثبات استبانة الدراسة، مما يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة، وصالحيتها  لهم قد تأكد انالباحث
 .عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها لتحليل النتائج، واإلجابة

 (الشاملةصدق وثبات االستبانة: )الجودة 

 أوال: صدق االستبانة:

(، كما يقصد بالصدق 429: 1995يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه )العساف، 
" شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من 

 .(179، 2001ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها )عبيدات وآخرون 

 صدق االتساق البنائي:

 مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لتستبانة.كل مجال من يوضح معامل االرتباط بين (: 5جدول رهم )

 .(Sigالايمة االحتمالية ) معامل االرتباط المجال  #

 0.000* 0.876 الفلسفة والسياق  .1

 0.000* 0.878 التدريس .2

 0.000* 0.900 البحث العلمي .3

 (05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) *

يبين معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة  (5رهم )جدول 
(، 0.05الكلية لفقرات االستبانة ككل، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

صادقة لما وضعت  (، وبذلك تعّد مجاالت االستبانة0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من )
 لقياسه.

 :اآلتيةاإلحصائية  ساليباأل الباحثان استخدم
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معرفة تكرار يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض : والوزن النسبي ،والتكرارات ،النسب المئوية -
  .منها في وصف عينة الدراسة المبحوثة وُيستفادفئات متغير ما، 

لمعرفة ثبات فقرات ؛ وكذلك اختبار التجزئة النصفية  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  -
 .اإلستبانة

يقوم و لقياس درجة االرتباط، ؛  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -
والصدق البنائي  ،تخدام لحساب االتساق الداخلياسهذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين، و 

 .المتغيرات والعالقة بين ،لالستبانة

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل  (T-Test) في حالة عينة واحدة (  T)اختبار -
واستخدام للتأكد من داللة المتوسط لكل ، قل عن ذلك أو، أم زاد (3و )الدرجة المتوسطة وه ىإل

 .فقرة من فقرات االستبانة 

لمعرفة ما إذا كان هناك   (Independent Samples T-Test)في حالة عينتين (  T )اختبار -
 .كمتغير) الجنس( فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة

لمعرفة ما    ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي -
كمتغير  أكثر من البيانات أو ،جموعاتإذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث م

 .)سنوات الخدمة(

  كمتغير) الرتبة العلمية( . للمقارنات الثنائية LSD Testاختبار  -
 االجابة عن نتائج الدراسة:

 االحصائية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية: تأجرى الباحثان اإلجراءا

 :المحك المعتمد في الدراسة 

 خالل الخماسي من مقياس ليكرت في الخاليا طول حدد فقد الدراسة، في المعتمد المحك لتحديد
 للحصول المقياس في أكبر قيمة على تقسيمه ثم (، ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب
 بداية) المقياس في قيمة أقلهذه القيمة إلى  تفيضأ(، وبعد ذلك 0.80=4/5أي ) الخلية طول على

 هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وهي المقياس
 .(2004:42) التميمي، :اآلتي الجدول في موضح

 

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة(  1-5) جدول
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 درجة الموافاة الوزن النسبي الماابل له طول الخلية

 قليلة جدا 20% -36% من 1 – 1.80 من

 قليلة 36% - 52% أكبر من 1.80 - 2.60  أكبر من

 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40 أكبر من

 كبيرة 68%- 84% أكبر من 3.40 – 4.20 أكبر من

 كبيرة جدا 84 %-100%  أكبر من 5 -  4.20 أكبر من
 

 :الرئيسالسؤال اإلجابة عن 

الجامعات الفلسطينية وعالقتها بالجودة الشاملة  ما درجة ممارسة القيادات الجامعية للعدالة التنظيمية في
 لديهم؟

 ويتفرع منه العديد من التساؤالت وهي كالتالي: 

 األول: السؤال اإلجابة عن 

من وجهة نظر أعضاء   الجامعية للعدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينيةما درجة ممارسة القيادات 
 الهيئة التدريسية؟

 كما هو موضح بالجدو اآلتي: عينة واحدةلل One Sample T Testاختبار الباحثان  ماستخد

 تحليل مجاالت االستبانة. (6جدول رهم )

 المجال #
 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 

 النسبي

 هيمة
 االختبار

(T) 

الايمة 
 االحتمالية

(Sig). 
 الترتيب

1. 
 4 0.409 0.827 60.80 0.802 3.04 العدالة التوزيعية

 3 0.017 2.412 62.40 0.786 3.12 العدالة اإلجرائية .2

 1 0.000 6.050 66.00 0.800 3.30 العدالة التفاعلية .3
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 المجال #
 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 

 النسبي

 هيمة
 االختبار

(T) 

الايمة 
 االحتمالية

(Sig). 
 الترتيب

 2 0.000 4.795 65.20 0.888 3.26 العدالة التاييمية .4

  0.000 5.000 63.40 0.786 3.18 الدرجة الكلية لتستبانة 

  1.96ي و ا" تس249ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة  *     

 :اآلتيةفرضيات المن  انالباحثتحاق  السؤالولإلجابة عن هذا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  اسة الذي ينص على:من فروض الدر الفرض األول 
(0.05 ≥α   ) عدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات لل ات المبحوثين درجات تقدير متوسطات بين

 غزة تعزى لمتغير الجنس ) ذكر، أنثى(.
بين متوسطات الفروق الختبار ن المستقلتين للعينتيT استخدام اختبار  تم وللتحقق من صحة هذا الفرض

 في  والنتائج مبينة ،متغير الجنس إلى عزىللعدالة التنظيمية تُ تقديرات أفراد عينة الدراسة 
 لمتغير الجنس.عزى ت   للعينتين المستالتينT اختبار  نتائج يبين :(7)جدول رهم
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 العدد الجنس العدالة التنميمية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 هيمة
 (T) االختبار

الايمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 العدالة التوزيعية
 0.755 3.04 185 ذكر

0.167 0.868 

 0.929 3.02 65 أنثى

االجرائيةالعدالة   

 0.771 3.08 185 ذكر

1.111 0.268 

 0.827 3.21 65 أنثى

 العدالة التفاعلية
 0.811 3.28 185 ذكر

0.823 0.411 

 0.771 3.37 65 أنثى

 العدالة التاييمية
 0.875 3.28 185 ذكر

0.570 0.569 

 0.929 3.21 65 أنثى

 الدرجة الكلية لتستبانة
 0.695 3.23 185 ذكر

0.032 0.975 

 0.770 3.22 65 أنثى

  1.96تسأوي  0.05" ومستوى داللة 248الجدولية عند درجة حرية " Tقيمة 

مستوى الداللة من  أكبر( وهي 0.975ي )و اتسللدرجة الكلية جدول أن القيمة االحتمالية تبين من ال
( 1.96ي )و االجدولية والتي تس tمن قيمة  أقل( وهي 0.032ي  )و االمحسوبة تس t (  وقيمة0.05)

 بين متوسطات (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم مما يدل على 
  الجنس.متغير  إلىعزى للعدالة التنظيمية تُ  المبحوثينتقديرات  درجات

  إن العاملين بالجامعات الفلسطينية من كال الجنسين تبعًا لمتغير ويعزو الباحثان ذلك لألسباب التالية
الجنس يخضعون لذات المعايير واألنظمة والضوابط بغض النظر عن الجنس إلى جانب االهتمام 
تاحة الفرصة لها لمنافسة أقرانها من الرجال في العمل، وأخذ  الملحوظ من إدارة الجامعات بالمرأة وا 

 دورها. 

الذين  (2012)والزيدي عبود (،2012(، دراسة  الطبولي)2011دراسة شطناوي وعقلة )مع وتتفق 
واختلفت مع دراسة البوق)  افادوا بعدم وجود فروق دالة احصائيًا بين المتغيرات تعزى لمتغير الجنس.
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( وكشفت 2012( حيث انها طبقت علي الموظفات فقط ) اإلناث(. كما اختلفت مع دراسة الداية)  2014
  عن وجود فروق عند تقديرات افراد العينة تعزى لمتغير النوع ولصالح اإلناث.

 من فروض الدراسة الذي ينص على: الثانيالفرض 

 ات المبحوثينمتوسطات درجات تقدير بين (   α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
، بيت لحم) األزهر، عدالة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير اسم الجامعة لل

  (.القدس
بين متوسطات استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق  وللتحقق من صحة هذا الفرض

    والنتائج مبينة في  الجامعة،متغير  إلىعزى تُ  للعدالة التنظيميةتقديرات أفراد عينة الدراسة 
 
 
   

  :(One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي ( 8جدول رهم )
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 مصدر التباين العدالة التنميمية
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 هيمة
 االختبار

(F) 

الايمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 العدالة التوزيعية

بين المجموعات   37.701 2 18.851 

داخل المجموعات  0.000 37.951  122.688 247 .497 

المجموع   160.389 249  

 العدالة اإلجرائية

بين المجموعات   40.630 2 20.315 

داخل المجموعات  0.000 44.248  113.403 247 .459 

المجموع   154.033 249  

 العدالة التفاعلية

بين المجموعات   28.165 2 14.082 

داخل المجموعات  0.000 26.434  131.584 247 .533 

المجموع   159.749 249  

 العدالة التاييمية

بين المجموعات   18.882 2 9.441 

داخل المجموعات  0.000 13.121  177.726 247 .720 

المجموع   196.608 249  

 الدرجة الكلية 

 لتستبانة

بين المجموعات   26.394 2 13.197 

داخل المجموعات  0.000 32.400  100.607 247 .407 

المجموع   127.002 249  

 3.03ي و اتس 0.05داللة  " ومستوى247، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 

جدول رقم للمقارنات المتعددة كانت النتائج حسب  LSDوللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار
(9): 

 
 للمقارنات المتعددة LSD نتائج اختبار
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 فلسطين األزهر الجامعة المجال

العدالة 
 التوزيعية

   األزهر

  *0.60353 بيت لحم

 *0.28600 *0.88953 القدس

العدالة 
 اإلجرائية

   األزهر

  *0.43723 بيت لحم

 *0.47672 *0.91395 القدس

عدالة 
 المعلومات

   األزهر

  0.16852 بيت لحم

 *0.37573 *0.54426 القدس

العدالة 
 التفاعلية

   األزهر

  0.11888 بيت لحم

 *0.59323 *0.71210 القدس

العدالة 
 التاييمية

   األزهر

  0.16562 بيت لحم 

 *0.43474 *0.60036 القدس

 الدرجة الكلية 

 لتستبانة

   األزهر

  *0.30733 بيت لحم

 *0.42341 *0.73074 القدس

  (05.0)عند مستوى داللة  لفروق دالةا  *

مجال العدالة التوزيعية بين الذين من جامعة األزهر  في اً تبين أن هناك فروق  LSDومن خالل نتائج اختبار
 بيت لحمولصالح الذين في جامعة األزهر وكذلك بين الذين من جامعة  القدسوجامعة  بيت لحموجامعة 
 .بيت لحمولصالح الذين في جامعة  القدسوجامعة 
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ذلك إلى طبيعة الجامعة التي تصنف ضمن الجامعات الخاصة وذلك لعراقة الجامعة عزو الباحثان: يو  
، وسعيها إلى التنافسية بين الجامعات العريقة، وكبر حجم التمويل الذي وخبرتها العميقة في العمل اإلداري

 .الخبرات و الرتب العلمية العالية التي تحتويها الجامعةتحظى به الجامعة و تنوع 

 الثالث: السؤال اإلجابة عن 

 ؟الجامعات الفلسطينيةفي  الشاملةالجودة لمدى تحقق  سهيئة التدري أعضاءتقدير درجة ما 

للتعرف على ما  عينة واحدةلل One Sample T Testاختبار  استخدام لإلجابة على هذا التساؤل،و 
إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عن الدرجة المتوسطة 

للمجاالت وترتيبها  والوزن النسبي المتوسط الحسابي( وفقًا للمقياس المستخدم، واحتسب 3)المحايدة( وهي )
       .تبعًا لذلك

 االستبانة.تحليل مجاالت (: 10جدول )

 المجال #
 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن 

 النسبي

 هيمة
 االختبار

(T) 

الايمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 الترتيب

1. 
 1 0.000 15.688 74.80 0.750 3.74 الفلسفة والسياق 

 2 0.000 13.313 74.60 0.876 3.73 التدريس .2

 3 0.000 6.215 66.00 0.778 3.30 البحث العلمي .3

  0.000 12.352 71.00 0.714 3.55 الدرجة الكلية لتستبانة 

  1.96ي و ا" تس249ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة  *     

من حيث أوزانها  متقاربةكانت  متوسطات المجاالت المختلفة( أن جميع 10) الجدول رقمويتضح من خالل 
مما يدلل على أن ( %71.00، أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على وزن نسبي قدره )النسبية

 جاءت بدرجة )كبيرة(. الشاملةهيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية لمؤشرات الجودة  أعضاءدرجة تقدير 

 ايير الجودة األكاديمية المنشالالالودة،اشالالالتداد المنافسالالالة بين الجامعات في تحقيق مع :إلى ذلك انالباحث عزويو 
 سائدة في الجامعات وأسهمت في تحقيق مستوى من الجودة األكاديمية. الالثورة التكنولوجية  
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(، ودراسة االغا، 2012، ودراسة المزين وسكيك)(2014المعمر)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
 (.2012(، ودراسة  بني مصطفى وآخرون)2014(، ودراسة ماضي)2010واالغا)

 من فروض الدراسة الذي ينص على:ل والفرض األ 
 اتتقدير بين متوسطات درجات (   α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ) ذكر، أنثى(. المبحوثين لتحقيق الجودة الشاملة
 لمتغير الجنسعزى تُ  (Independent Samples T Test) للعينتين المستقلتينT اختبار  نتائج(: يبين 11جدول رقم )

الشاملةالجودة   العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االختبار هيمة
(T) 

 الايمة االحتمالية
(Sig). 

 الفلسفة والسياق العام 
 0.717 3.78 185 ذكر

1.594 0.112 

 0.829 3.61 65 أنثى

 التدريس
 0.900 3.69 185 ذكر

1.414 0.159 

 0.797 3.87 65 أنثى

 البحث العلمي
 0.791 3.26 185 ذكر

1.551 0.122 

 0.732 3.43 65 أنثى

 الدرجة الكلية لتستبانة
 0.709 3.54 185 ذكر

0.664 0.507 

 0.728 3.60 65 أنثى

  1.96ي و اتس 0.05" ومستوى داللة 248الجدولية عند درجة حرية " Tقيمة 

مستوى الداللة من  أكبر( وهي 0.507ي )و اتسلدرجة الكلية جدول أن القيمة االحتمالية تبين من ال 
( مما 1.96ي )و االجدولية والتي تس tمن قيمة  أقل( وهي 0.664ي )و االمحسوبة تس t (  وقيمة0.05)

 بين متوسطات تقديرات (05.0)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم يدل على 
 .متغير الجنس إلىعزى تُ  لتحقيق الجودة الشاملة المبحوثين

 لصالح اإلناث.وللتعرف على الفروق لصالح من تكون من خالل المتوسطات تبين أنها  
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هتمام اإلناث من عضوات الهيئة التدريسية بتنمية ذواتهن مقارنة بأقرانهم من ذلك ال ويعزو الباحثان
والعلمية، إلى الرجال، بحثًا عن مستوى من التعويض لبلوغ مبالغ الرجال في الدور والمكانة االجتماعية 

 جانب تأثر اإلناث واستجابتهم ألدوات الرقابة والمتابعة.
 من فروض الدراسة الذي ينص على: الثانيالفرض 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند( 0.05مستوى داللة ≥α بين متوسطات ) ات تقدير درجات
لمتغير الجامعة ) األزهر، بيت لحم، الشاملة في الجامعات الفلسطينية تعزى الجودة تحقيق  المبحوثين
 القدس(.

 لمتغير الجامعة.عزى تُ  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي (: 12جدول رقم )

الشاملةالجودة   مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 هيمة
 االختبار

(F) 

الايمة 
 االحتمالية

(Sig). 

 الفلسفة والسياق العام 

 

بين المجموعات   15.230 2 7.615 

داخل المجموعات  0.000 15.051  124.965 247 0.506 

المجموع   140.196 249  

 التدريس

 

بين المجموعات   34.462 2 17.231 

داخل المجموعات  0.000 27.111  156.986 247 0.636 

المجموع   191.448 249  

العلميالبحث   

بين المجموعات   18.303 2 9.152 

داخل المجموعات  0.000 17.039  132.667 247 0.537 

المجموع   150.971 249  

 الدرجة الكلية 

 لتستبانة

بين المجموعات   20.636 2 10.318 

داخل المجموعات  0.000 24.023  106.087 247 0.430 

المجموع   126.723 249  

 3.03ي و اتس 0.05داللة  " ومستوى247، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 مستوى الداللة من أقل( وهي 0.000ي )و اتسلدرجة الكلية جدول أن القيمة االحتمالية تبين من ال
( مما 3.03ي )و االجدولية والتي تس fمن قيمة  أكبروهي  (24.023) وياالمحسوبة تس f(  وقيمة 0.05)

المبحوثين بين متوسطات تقديرات  (α≤ 0.05)يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .الجامعةإلى متغير عزى تُ  الشاملةالجودة  تحقيق

 : نتائج( 13جدول رهم )للماارنات المتعددة كانت النتائج حسب  LSDوللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار 
 للماارنات المتعددة LSD اختبار

 بيت لحم األزهر الجامعة المجال

الفلسفة 
 والسياق العام

   األزهر

  0.05826- بيت لحم

 *0.53214 *0.47388 القدس

 التدريس

   األزهر

  *0.31614- بيت لحم

 *0.92174 *0.60560 القدس

البحث 
 العلمي

   األزهر

  0.05448 بيت لحم

 *0.50733 *0.56182 القدس

 الدرجة الكلية 

 لتستبانة

   األزهر

  0.08000- بيت لحم

 *0.62660 *0.54660 القدس

  (α≤ 0.05)عند مستوى داللة  لفروق دالةا  *

تبين أن هناك فروقًا في مجال الفلسفة والسياق العام للجامعة بين الذين هم   LSDومن خالل نتائج اختبار
 بيت لحمولصالح الذين في جامعة األزهر وكذلك بين الذين من جامعة  القدسمن جامعة األزهر وجامعة 

 .بيت لحمولصالح الذين في جامعة  القدسوجامعة 
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ولصالح الذين من  بيت لحموتبين أن هناك فروقًا في مجال التدريس بين الذين من جامعة األزهر وجامعة 
ولصالح الذين في جامعة األزهر  القدسوكذلك بين الذين من جامعة األزهر وجامعة  بيت لحمجامعة 

 .مبيت لحولصالح الذين في جامعة  القدسوجامعة  بيت لحموكذلك بين الذين من جامعة 
ولصالح الذين  القدسوتبين أن هناك فروقا في مجال البحث العلمي بين الذين من جامعة األزهر وجامعة 

بيت ولصالح الذين في جامعة  القدسوجامعة  بيت لحمفي جامعة األزهر وكذلك بين الذين من جامعة 
ولصالح  القدسوجامعة  وتبين أن هناك فروقًا في مجال البحث العلمي بين الذين من جامعة األزهر، لحم

ولصالح الذين في جامعة  القدسوجامعة  بيت لحمالذين في جامعة األزهر وكذلك بين الذين من جامعة 
 القدسوتبين أن هناك فروقًا في الدرجة الكلية لالستبانة بين الذين من جامعة األزهر وجامعة ، بيت لحم

 ولصالح الذين في القدسوجامعة  بيت لحمولصالح الذين في جامعة األزهر وكذلك بين الذين من جامعة 
 .بيت لحمجامعة 

استقطاب الرتب العلمية ة تسعى إلى االرتقاء بالعاملين و الجامعات الفلسطينيأن  ذلك إلى: يعزو الباحثان
 يل لدى جامعة بيت لحم.العالية لتحسين الجودة األكاديمية للجامعة، وحجم التمو 

 االجابة عن السؤال الثالث:

 من  الفرض التالي: انالباحثتحقق  السؤالولإلجابة عن هذا 

 ات المبحوثين تقدير  بين درجات( (α≤ 0.05عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد ال 
 .الشاملةجودة للللعدالة التنظيمية ودرجة تقديرهم 

بين درجة تقدير أفراد عينة الدراسة للعدالة التنظيمية ودرجة تقديرهم معامل االرتباط نتائج (: يبين 14جدول رقم )
 لمؤشرات الجودة األكاديمية

 العدالة التنميمية
 الجودة الشاملة

 اإلحصاءات
الفلسفة 
 والسياق

 الدرجة الكلية البحث العلمي التدريس

 العدالة التوزيعية
 0.650 0.657 0.426 0.626 االرتباطمعامل 

 0.000 0.000 0.000 0.000 (sig) الايمة االحتمالية
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 العدالة اإلجرائية
 0.762 0.763 0.545 0.708 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 (sig) الايمة االحتمالية

 العدالة التفاعلية
 0.848 0.839 0.646 0.763 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 (sig) الايمة االحتمالية

 العدالة التاييمية
 0.858 0.813 0.646 0.831 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 (sig) الايمة االحتمالية

 الدرجة الكلية
 0.866 0842 0.640 0.818 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 (sig) الايمة االحتمالية

  0.05داللة  عند مستوىإحصائيًا  دالمعامل االرتباط 

( ، 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000تبين من خالل الجدول أن القيمة االحتمالية تساوي )
بين ( 05.0مما يدل على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة إحصائية )

ومن النتائج فإن قيمة معامل  الشاملة للجودةتقديرهم للعدالة التنظيمية ودرجات  ات المبحوثينتقدير  درجات
 ( وهذا يدلل على ان العالقة بينهما عالقة إيجابية )طردية(. 0.866االرتباط تساوي )

أن تحقيق العدالة التنظيمية بأبعادها يوفر جوًا إداريًا سليمًا وصحيحًا من أبرز ذلك إلى:  يعزو الباحثانو 
التي تساهم في إحداث تغييرًا إيجابيًا في تحسين مستوى الجودة اإلدارية المتعلقة  المؤسسةمعالمها صحة 

على تحسين بخصائص الهيئة اإلدارية القائمة على المؤسسات الجامعية، والتي بدورها تنعكس إيجابيًا 
 مستوى الجودة األكاديمية في الجامعات الفلسطينية.

( التي اكدت على دور العدالة في تحسين 2011وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ودراسة شطناوي وعقلة )
العمل من خالل تحسن نظام الحوافز وتوزيع االعباء بعدالة، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية لتنويع 

م التكنولوجيا في عملهم، وتوفير حوافز تشجع البحث العلمي وربطه بحاجات المجتمع. أساليبهم، واستخدا
( على أهمية األداء المتميز من خالل زيادة االهتمام بالبحث العلمي بما 2010وكما تأكد دراسة شعبان)

لى تحقيق األداء الجامعي المتميز والتفوق التنافسي  .يخدم المجتمع المحلي وا 

 التوصيات:
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 بين أعضاء الهيئة التدريسية حسب الخبرات والقدرات  هام واألدوار اإلدارية في الجامعاتتقسيم الم
 والمهارات بحيث يشعر العاملون بالعدالة التنظيمية.

  العمل على توظيف الطاقات البشرية من أعضاء الهيئة التدريسية وفق تقييمات منصفة تتضمن مراعاة
 لذاتية.التخصص والقدرات والمؤهالت ا

  العدل والنزاهة في توزيع األعباء الوظيفية بما يكفل شعور العاملين بالعدالة تجاه ما يكلفون به من
 أعمال.

 .االهتمام بجانب تنمية الجوانب اإلنسانية واالجتماعية في المؤسسة واالبتعاد عن المركزية والبيروقراطية 

 في البعثات واأليام إشراكهم  ألعضاء الهيئة التدريسية من خالل كاديميرفع مستوى األداء األ
تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الكادر العلمية المميزة، و  لوية لألبحاثأو عطاء الدراسية وا  

 المجتمع المحلي.تطوير وتنمية التدريسي التي تسهم في 
  يس بشكل دوري ومنتظم.ر هيئة التد أعضاء أداءأن يتم تقييم 
  امعة تتناسب مع احتياجات المجتمعها دخل الجؤ خريطة للبحوث الالزم إجرا رة وجودضرو. 

 قائمة المصادر و المراجع:
يهاب وفيق، االغا)  (، " اسالالالالالالالالالالالالالتراتيجيات مقترحة لمعايير ضالالالالالالالالالالالالالمن جودة األداء الجامعي" جامعة االزهر، غزة ، 2010االغا، وفيق وا 

 فلسطين.

 . )د.ط(. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية االدارية.التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشريةالعدالة م(.  2006زايد، عادل. )

 "، اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر.الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية(، "2003)أحمد، أحمد إبراهيم

تقييم تطبيق معايير الجودة الشالالالاملة بجامعة القضالالالارف من وجهة نظر الطالب (،" 2014)  بابكر محمد،  محمد والزبير، نجوى محمد
 " ، ورقة بحثية ، كلية الدراسات العليا، جامعة القضارف، السعودية.واألساتذة

أثر العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز الوزارات الحكومية في األردن: دراسة  .م(2012تايه، بندر كريم. )
 .186- 145(،2) 20مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية، ميدانية. 

" دراسة تطبيقية على موظفي وزارات السلطة أثر إدراك العدالة التنظيمية على أبعاد األداء السياقيم(. " 2010أبو جاسر، صابرين. )
 الفلسطينية )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

 

، 162 – 127(،69: دراسة ميدانية على شركات األدوية والتأمين، ع)أثر العدالة التنظيمية على االبداعم(. 2007جودة، محفوظ. )
 -لية التجارةك –مج المحاسبة واإلدارة والتأمين 
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مســتوى تحايق متطلبات معايير الجودة الشــاملة في التعليم عن بعد للمشــرف األكاديمي بجامعة الادس (،"  2013حماد، شالالالريف) 
 " رسالة علمية، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين.المفتوحة

 في الجودة ضالالالالالمان فى ودورهما االسالالالالالتراتيجي والتخطيط المؤسالالالالالسالالالالالي الذاتي التقييم : "م(2011الحولي ، عليان وأبو دقة ، سالالالالالناء ) 
 الزرقاء جامعة/"العالي التعليم جودة لضالالالالمان الدولي العربي المؤتمر،)حالة كدراسالالالالة بغزة اإلسالالالالالمية الجامعة( الفلسالالالالطينية الجامعات
 .األردن-األهلية

 122-83ص ص  3امعات العربية، العدد "  تطبيقات في اإلدارة الجامعية، اتحاد الجإدارة الجودة الشاملة(،" 2000الخطيب، أحمد)

م(. العدالة التنظيمية واسهامها في تحقيق اإلبداع اإلداري لدى األفراد العاملين 2014الخوالدة، رياض، والعفيف، أمجد، والشبلي، فراس. )
 .144- 101(، 138) 36مجلة اإلداري األردنية، في مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية. 

العدالة التنظيمية وعالقتها بالصراع التنظيمي لدي القادة التربويين بمكاتب التربية والتعليم بمدينة مكة م(.  2012السبعي، سعيد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية المكرمة من وجهة نظر المشرفين

"، واالعتماد االكاديمي على تسويق مخرجات التعليم في الجامعات السعودية اثر تطبيق معايير الجودة(،"2012السرحان، عطا اهلل )
 المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية.

تعليم من وج ة ،" درجة تطبيق معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية لمعايير الجودة الشاملة في ال( 2014سليم، تيسير ) 
"، دراسة علمية منشورة، بالمؤتمر العربي الدولي الخامس نمر المشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم في منطاة اربد

 .37 -22لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الشارقة ، االمارات ص ص

لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية درجة العدالة التنظيمية م(. 2009السعود، راتب والسلطان، سوزان. )
 -191(،  2+1) 25مجلة جامعة دمشق، سوريا، : دراسة ميدانية.  وعالقتها بالوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها

231. 

" نموذج مقترح لضالالالالمان الجودة  العربيةاســـتراتيجية تحســـين وتطوير األداء المؤســـســـي للجامعات (،" 2011الشالالالالبلي، هيثم وآخرون) 
 .  96 – 37،  ص 2011، جوران 35اإلدارية، مجلة العلوم االنسانية، الجزائر، عدد

اإلحساس بالعدالة التنظيمية وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الهيئة  .م(2015آخرون. ) و الطبولي، محمد عبدالحميد
 .100-65(، 2، )مجلة نقد وتنويدراسة علمية، التدريسية في جامعة بنغازي. 

 . )د.ط(. القاهرة:  المنظمة العربية للتنمية العدالة التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشريةم(. 2006عادل،  محمد زايد. )

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، العراق، المجلد  (." أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي: دراسة ميدانية"،2012العبيدي، نماء)
 107-74، ص ص  24، العدد 8

م(، " درجة ممارسة القيادات األكاديمية اإلدارية في جامعة األقصى بمحافظات غزة للعدالة التنظيمية 2017العثماني، عثمان محمد )
 غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة فلسطين. ) رسالة ماجستير و عالقتها بفاعلية اتخاذ القرار لديهم.".

 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن.البحث العلمي في التربية مناهجه . أدواته وسائله اإلحصائية(، 2009عطية، محسن ) 
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 لنشر، االردن.، المنهل ل( : تطوير معايير التميز في التعليم الجامعي العالي، األردن نموذجاً  2009عقل، أمل ) 

واهع نمام التعليم في الجامعات الفلســطينية في ضــوء معايير إدارة الجودة الشــاملة من (، " 2005عالونه، معزوز ومالح، منتهى) 
 "، رسالة ماجستير، فلسطين.وج ة نمر أعضاء هيئة التدريس

مكانية تطبيا ا"،(،"  2006علوان، قاسالالالالالالالالم )  المؤتمر التربوي الخامس، جودة التعليم الجامعي كلية التربية ،  إدارة الجودة الشـــــاملة واي
 ابريل، جامعة البحرين. 13 -11في الفترة من 

المجلة م(. أثر العدالة التنظيمية في األداء الوظيفي لدى العاملين في الوزارات األردنية:  2009العميان، مصطفى، والسعودي، موسى. )
 .454 – 593(، 1) 33ر، المصرية للدراسات التجارية بمص

(، 1) 21مجلة البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم االدارية،م(.  تحليل أبعاد العدالة التنظيمية. 2003عواد، عمرو محمد. )
12 – 46. 

)رسالة ماجستير تنظيمية مدى االلتزام بمعايير اختيار القيادات اإلدارية الوسطى وعالقته بواقع العدالة الم(.  2012الغامدي، سعيد. )
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من وجهة نظر أعضاء هيئة  بالجامعات الفلسطينية في ضوء معايير الجودة في التعليم العالي جودة الكتاب الجامعي ومواصفاته
 التدريس

 أستاذ مساعد /د. علي لطفي علي قشمر

alilutfe@gmail.com 

 جامعة االستقالل -كلية العلوم اإلنسانية 

 فلسطين -أريحا 

 

 الملخص

يعتبر الكتاب الجامعي عماد العملية التعليمية وأساس تكوين شخصية الطالب المثقف. حيث أن تربية الطالب على ثقافة اقتناء الكتب 
 واالعتماد عليها كمرجع يساعد على نمو شخصية الطالب ثقافيًا وعلميًا.

لى الرقي لألجود وانتقاء النوعية األفضل، والعمل على وانطالقًا من أهمية الكتاب الجامعي كأحد ركائز التعليم الجامعي، وحرصًا ع
أن يكون الكتاب الجامعي ملبيًا لقدر جيد من المعايير الدولية المتعلقة بجودة الكتاب الجامعي، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية بعض 

 المساقات في بعض الكليات.

جودة الكتاب الجامعي ومواصفاته بالجامعات الفلسطينية في ضوء  ما هي معاييرلي: "وتتحدد مشكلة البحث بالسؤال الرئيسي التا
 ".؟معايير الجودة في التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 تحقيق ما يأتي: إلىتهدف الدراسية 

 إبراز أهمية الكتاب الجامعي.  -
 الكشف عن الخصائص العامة الواجب توافرها في الكتاب الجامعي. -
 المواصفات التربوية الواجب توافرها في الكتاب الجامعي.الوقوف على  -
 التعرف على المعايير الالزمة لتقويم وتحليل الكتاب الجامعي.  -
 تقديم أنموذج لمعايير يمكن االستفادة منها في تقويم الكتاب الجامعي. -

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها:

  الدراسية، طبقًا للمعايير األكاديمية.توصيف البرامج األكاديمية والمقررات 

  الجامعية، والعمل على تطويرها، وتحديث مفرداتها. للكتبإجراء تقويم شامل 

 تكليف أساتذة المقرر الواحد في األقسام العلمية المتماثلة في جميع الجامعات، بتأليف المرجع العلمي للمقرر الذي قاموا بتدريسه لمدة 
 ال يقل عن عشر سنوات.

 

 الكلمات المفتاحية

، تقويم الكتاب تطوير الكتاب الجامعيالكتاب الجامعي، جودة الكتاب الجامعي، مواصفات الكتاب الجامعي، معايير جودة الكتاب الجامعي، 
 الجامعي.
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Quality of the university book and its specifications in the Palestinian universities in light of quality 
standards in higher education 

Dr. Ali Lutfe Ali Qashmar/ Al-istiqlal University - Palestine 

Abstract 

The university publication is the foundation of the educational process and the basis that build-up 
the educated student. As the education of the student on the culture of acquisition of books and relying on 
reference to help the growth of the character of the student culturally and scientifically. 

The university publication is considered as one of the pillars of undergraduate education, in order to 
promote excellence and selection of the best quality, and to ensure that the university publication complies 
with international standards related to the quality of the university publication, taking into account the 
specificity of some courses in some colleges. 

 The research problem is determined by the following main question: "What are the quality standards 
of the university book and its specifications in Palestinian universities in light of quality standards in higher 
education from the point of view of faculty members?" 

The study aims to achieve the following: 

- To highlight the importance of the university book. 

- Disclosure of the general characteristics to be available in the university book. 

- To identify the educational specifications that must be available in the university book. 

- Identify the necessary standards for the evaluation and analysis of the university book. 

- Provide a model for criteria that can be used in the evaluation of the university book. 

The study concluded with a number of recommendations, including: 

 Description of academic programs and courses, according to academic standards. 
 Conducting a comprehensive assessment of university textbooks, working on developing them, and 

updating their vocabulary. 
 Assign the professors of the same course in the corresponding scientific departments in all 

universities, by authorizing the scientific reference for the course they have taught for at least ten 
years. 

 

Key Words 

University publication, Quality of the university book, Specifications of the university book, Quality 
standards for university publication, Development of the university book, Calendar of the university 
publication. 
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 مقدمة:

شخصية الطالب المثقف. حيث أن تربية الطالب على ثقافة اقتناء الكتب  يعتبر الكتاب الجامعي عماد العملية التعليمية وأساس تكوين
 واالعتماد عليها كمرجع يساعد على نمو شخصية الطالب ثقافيًا وعلميًا.

يعد التقويم العلمي للكتاب الجامعي جزءًاً  مهما من النقد العلمي المنهجي في التعليم الجامعي، نظرًا للمكانة المرموقة التي يحظى 
بينهما. ها، فهو الرافعة الرئيسة للمنهاج ومصدر المعرفة األساسي للطالب كونه الوسيط بين األستاذ والطالب وبديال للتفاعل والتواصل المباشر ب

ة لتأليف وعليه فال بد من أن يكون الكتاب الجامعي مسايرًا في محتواه للمستحدث في مجال نظريات التعلم، ومحققا للمواصفات والمعايير العالمي
خراجه.  الكتاب الجامعي وتنظيمه وتسميمه وا 

من المؤكد أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد بشكل كبير على التزامه بمعايير جودة متفق عليها عالميا. يشير تقرير البرنامج اإلنمائي 
ونوعيته ليست رهنًا بتوافر الموارد المادية أو اإلنجاز  لألمم المتحدة للتنمية اإلنسانية والموسوم بـ "نحو إقامة مجتمع المعرفة" أن جودة التعليم

نما تعود إلى خصائص أخرى لصيقة، مثل تنظيم العملية التعليمية وطرق ايصالها وأساليب التعليم والتقويم )تقر  ير الكمي في نشر التعليم، وا 
ومنطقية تسلسله وتقويم اشتقاق األهداف التربوية ومقاصدها  (. وتشمل ايضًا تقويم المحتوى المعرفي55م، ص 2003التنمية اإلنسانية العربية: 

ت المجتمع التعليمية، ومعايير تنظيمه، وكذلك يشمل على تقويم النشاطات التعليمية وتقويم ادوات التقويم والشكل العام للكتاب ومدى تلبيته لحاجا
  م(.2013وحاجات الطالب )حكيم: 

، مؤشرًا لجودة التعليم، ويقدم الكتاب المقرر إطارًاً  مرجعيا للمحتوى العلمي (Text Book)ويعد الكتاب الجامعي أو ما يعرف بـ 
لكترونية المتخصصة في المجال والمرتبطة  األساسي، إضافة الحتوائه على أسماء وعناوين مجموعة من مصادر التعلم والمراجع العلمية وا 

 (Belawati: 2007) باالحتياجات المجتمعية.

الكتاب فاعاًل في تحقيق أهدافه، يجب أن تنظم المادة التعليمية وتحدد أهداف التعليم واألنشطة والتدريبات، وتصاغ بشكل  ولكي يكون
 (Bates: 2006)لخصائص المجتمعات والمتعلمين المستفيدين من الكتاب.  جذاب للمتعلمين، وتتوافق مع استراتيجيات التعلم المالئمة

، الوضع الحالي لكتب الرياضيات التعليمية في 2011في عام  (CCSSO)و(NGA)منها وصفت بعض الجمعيات األمريكية 
الجامعات والمدارس االمريكية بغير المرضي، وأن المحتوى العلمي والتدريبات ضعيفة وهشة، وطالبت بوضع معايير تجعل تعليم الرياضيات 

ت، وأن تؤلف بحيث تضمن التشويق، وحداثة المحتوى والدقة والوضوح، مع ضمان ربط معقول بالتطورات خطًا متصاًل بين المدارس والجامعا
 العصرية.

( Syllabusكما يؤكد التربويون على ضرورة أن يلبي الكتاب الجامعي متطلبات المجتمع واحتياجاته، وأن يوفر خطة تفصيلية للمقرر )
تمكن الطالب من السير في ضوئها. في حال غياب األستاذ الجامعي كمال الحال في عجز عجزت المكتبات الجامعية عن توفير المطلوب. 

(Gerald: 1999) 

ومع زيادة التوجه في فلسطين نحو االستثمار في التعليم الجامعي، فقد أصبحت الجامعة عنصرًا مهما ال يمكن تجاهله أو التقليل من 
ضوع سهامها في تعزيز االقتصاد الفلسطيني، واستقطاب األعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، ومن اجل ذلك أخذ مو ا

 تطوير التعليم الجامعي، وضمنا الجودة في عناصره تلقي اهتمامًا رسميًا وشعبيًا واسعًا.

 

 مشكلة الدراسة:

تمام واسع في الجامعات العربية المختلفة ويعتبر أحد أهم ركائز جودة العملية التعليمية. وفي الوقت يحظى جودة الكتاب الجامعي باه
 الذي بدأ الحديث عن الكتاب اإللكتروني ما زال الكتاب الورقي في الكليات المختلفة غائب إال بشكل ضعيف جدا. انتشرت ظاهرة التأليف أو

الدراسية في السنوات األخيرة بشكل ملموس نسبيًا. وال توجد في الوقت الحالي أي معلومات عن جودة إعداد كتب جامعية للمقررات بالمساقات 
ية هذه الكتب ودقة محتوياتها إال من بعض االنتقادات الخاصة والتي ال تعتمد على معايير معتمدة. وحتى نضمن لهذه الجهود استمرارية ايجاب
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للتقييم من قبل لجان متخصصة تعطي التغذية الراجعة بهدف تطوير هذه الكتب ورفع جودتها وفي  وانتشار واسع يجب أن تخضع هذه المؤلفات
يات نفس الوقت تحد من انتشار الكتب التي لم ُتعد وفقا للمعايير الخاصة بجودة الكتاب الجامعي. وعلى أي حال يبقى الكتاب الجامعي في الكل

نطاق ضيق وال نجد له وجود ملموس في المكتبات المحلية وال في المكتبات  حبيسوبالتالي  طالب المدرس معد الكتاب حكرًا علىالجامعية 
 ومعارض الكتب العربية.

وانطالقًا من أهمية الكتاب الجامعي كأحد ركائز التعليم الجامعي، وحرصًا على الرقي لألجود وانتقاء النوعية األفضل، والعمل على 
قدر جيد من المعايير الدولية المتعلقة بجودة الكتاب الجامعي، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية بعض أن يكون الكتاب الجامعي ملبيًا ل

 المساقات في بعض الكليات.

جودة الكتاب الجامعي ومواصفاته بالجامعات الفلسطينية في ضوء ما هي معايير وتتحدد مشكلة البحث بالسؤال الرئيسي التالي: "
 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التعليم العاليمعايير الجودة في 

 

 أهداف الدراسة:

 :ما يأتيتحقيق  إلىتهدف الدراسية الحالية 

 إبراز أهمية الكتاب الجامعي.  .1
 الكشف عن الخصائص العامة الواجب توافرها في الكتاب الجامعي. .2
 الوقوف على المواصفات التربوية الواجب توافرها في الكتاب الجامعي. .3
 لتعرف على المعايير الالزمة لتقويم وتحليل الكتاب الجامعي. ا .4
 تقديم أنموذج لمعايير يمكن االستفادة منها في تقويم الكتاب الجامعي. .5

 

 أهمية الدراسة:

أهدافه الكتاب الجامعي يمثل الوجه التطبيقي للمنهاج التربوي، وهو اإلطار المكاني المتحرك الذي يحمل صورة للمنهاج التربوي بكل 
ومات دقيقة ومحتواه، وأنشطته، وأساليب تقويمه. جاءت هذه الدراسة لتقدم. أنموذجًا لمعايير يمكن األخذ بها عند تقويم الكتاب الجامعي لتقديم معل

معي الذي يعد أداة للقيادات التربوية حتى تتمكن من إصدار قراراتها من تحديد استراتيجيتها الخاصة بالتحسين والتجديد والتطوير للكتاب الجا
 تعليمية هامة في يد المدرس والطالب.

 ن، والتربويين في وضع أسس لتحسين وتطوير الكتاب الجامعي.الجامعيتؤكد هذه الدراسة ضرورة إشراك االختصاصيين، و 

 

 حدود الدراسة: 

بالجامعات الفلسطينية في ضوء معايير الجودة اقتصرت الدراسة الحالية على تحديد معايير رئيسة لجودة الكتاب الجامعي ومواصفاته  -
 في التعليم العالي.

 استطالع بعض من المعايير المصممة لتقويم وتحليل الكتاب الجامعي بالرجوع إلى االدب التربوي والدراسات السابقة للدراسة. -
ل من العام األكاديمي األو  تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية خالل الفصل الدراسي -

 م(.2016/2017)
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 مصطلحات الدراسة

: هو أحد اهم مكونات المناج للمادة الدراسية، ويقصد به في هذه الدراسية الكتاب المؤلف أو المترجم والمعتمد لتغطية كامل الكتاب الجامعي
 مفردات مقرر تدريسي واحد أو أكثر أو جزء منه.

الجودة بشكل عام، الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها بحيث تنال رضى المستفيد، ويكون المنتج ذا جودة عالية : تعني جودة الكتاب الجامعي
 (2006وتكلفة اقتصادية. )فراج: 

عايير ويتبنى الباحث التعريف اإلجرائي لجودة الكتاب الجامعي بأنه: "توافق الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الكتاب الجامعي مع الم
 المتعارف عليها التي تجعله ذا كفاءة وفاعلية جيده".

: بقصد به التأكد من تحقق المواصفات والشروط واالسس، التي يجب على مؤلفي الكتاب الجامعي أخذها بعين االعتبار، تقويم الكتاب الجامعي
 (2007ديمية المناسبة. )سعيد: من خالل وجودها او استخدامها، وتضمن مواءمة ما جاء بالكتاب مع المعايير االكا

: مجموعة من الشروط واالحكام التي تعد أساسًا للحكم الكمي أو الكيفي من خالل مقارنة هذه الشروط بما هو قائم وصواًل إلى جوانب المعيار
المتحدة بأنه: "وصف لما هو ( وجاء في الوثيقة الوطنية لمنهج الرياضيات في دول اإلمارات العربية Carter, 1973: p153القوة والضعف. )

متوقع تحققه لدى المستهدف )التلميذ( من مهارات، او معارف، أو مهمات، أو مواقف، او قيم، أو اتجاهات وانماط تفكير، أو قدرة على حل 
 (.2003المشكالت" )وزارة التربية والتعليم في دولة االمارات: 

المضبوطة علميًا التي تستخدم كقاعدة أو أساسي للمقارنة والحكم على النوعية أو ويعرفه الباحث بأنه: "مجموعة من الشروط واالحكام 
 الكمية بهدف تعزيز مواطن القوة، وتشخيص مواطن الضعف وعالجها".

طالبه  عرفه خليفة: "الذي يدرب طالبه على استخدام اآللة العلمية وليس الذي يتعلم بالنيابة عنهم، وهو الذي يشترك مععضو هيئة التدريس: 
 (.197م، ص 1989في تحقيق نمو ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية ويمتد إلى أسلوب الحياة". )خليفة، 

 عرفه دياب ورزق: "أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية باعتبارها نظامًا، فهو الميسر والمنظم والمطور لعملية التعليم والتعلم، وهو
المواد والمساقات الدراسية من أجل إحداث التغير المرغوب فيه في أي نمط من أنماط السلوك لدى القائم مباشرة على تنفيذ مهمة تدريس 

 (.4م، ص 2005المتعلمين." )ذياب ورزق، 

تعريف دبلة: "تعريف األستاذ الجامعي على انه مدرس أي ناقل للمعرفة هو تصور خطا يجب أن يعيه األساتذة، فاألستاذ الجامعي هو في 
ناشر للمعرفة وثانيًا منشط علمي وثالثًا باحثًا علمي هذا هو التصور الحقيقي له فهو مصدر للبحث أساس كل التطورات العلمية نفس الوقت 

 (.16م، ص 2008والتكنولوجية ". )دبلة، 

شرة على تنفيذ مهمة التعريف اإلجرائي لعضو هيئة التدريس: "أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية فهو المسير والمنظم والقائم مبا
تدريس المواد والمساقات الدراسية من أجل إحداث التغير المرغوب فيه في أي نمط من أنماط السلوك لدى المتعلمين. إضافة لمهمته كباحث 

لمهامه.  ومساهم في خدمة المجتمع، له سمات شخصية وفنية ويمتلك كفايات ومؤهالت علمية أكاديمية ومهنية اجتماعية ضرورية ألداء جيد
 ناميًا ومتطورًا تماشيًا ومتطلبات مهنته ومستجداتها".

تعريف العريقى: "المؤسسة التربوية التعليمية العليا التي تهدف لتحقيق األهداف المرسومة لها، والتي تزود خطط التنمية القومية الجامعة: 
الثقافية واالجتماعية والفنية من خالل منهاجها وبرامجها المقررة التي بالعناصر البشرية الالزمة لها، وتنهض بالمجتمع في المجاالت العلمية و 

 (.163م، ص 2004من ستراك،  101م، ص 1996تقدمها لكلياتها". )العريقي، 

س وعرفها عبد التواب أنها: "تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها من خالل هيئة التدري
سانية وتزويد والطلبة الباحثين في سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريًا، متوخية بذلك المساهمة في ترقية الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلن

عداد اإلنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة" )زيلمجالبالد بالمختصين والفنيين والخبراء في مختلف ا  2004ن الدين، االت، وا 
 (.266م، ص
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تقوم بتحقيق هدف أو أهداف محددة  نهاتنظيم مكون من عدة عناصر أساسية، هي الكليات والمعاهد التابعة لها وأنها وعرفها السلمي: "بأ
 (.415ص م، 2004تعد إحدى المؤسسات الرائدة في المجتمع". )ستراك،  نهاباستخدام مجموعة من الموارد واإلمكانات المتاحة كما أ

مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين، وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة، وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس، والبحث 
 العلمي، وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة من الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية المتخصصة. وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات
ن مختلفة، منها ما هو على مستوى البكالوريوس، ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا، ويمنح بموجبها درجات علمية للطالب. وللجامعة أ

 م(. 2004تقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم )فليه والزكي، 

ز إشعاع حضاري وفكري، تتمثل وظائفها األساسية في التدريس، البحث العلمي وخدمة التعريف اإلجرائي للجامعة: "مؤسسة علمية، ومرك
مسايرة المجتمع، تتكون من ثالث عناصر أساسية وهي الطالب وعضو هيئة التدريس والقوانين واالنظمة. هدفها إعداد اإلطارات الالزمة للتنمية وال

 للمستجدات ونشر المعرفة".

مجموعة من المواصفات ومالمح وخواص المنتج أو الخدمة British Standard Institution :“تعريف هيئة المواصفات البريطانية : الجودة
 (Greaffery.D. D,1994, p260التي تحمل نفسها عبء إرضاء االحتياجات الملحة والضرورية. )

جهد  نهاي هدف يمكن قياسه، وليس إحساسًا مهما بالصالحية، إتعريف بون وجريجز: "معيار أو هدف أو مجموعة متطلبات، والجودة ه
متواصل من أجل التطوير، وليست درجة من االمتياز، فالجودة معيار للكمال نقرر عن طريقه ما إذا كنا قد أدينا ما عزمنا عليه في الوقت 

الخدمات واألعمال فيمكن القول إننا حققنا  بهااء بالطريقة التي قدمت تالئم احتياجات عمالئنا أم ال فإذا كانوا سعد نهاالمحدد بالكيفية التي قررنا أ
 (.15م، ص 1995أهداف الجودة الشاملة. )بون وجريجز، 

عريف طعيمة: "مجموعة الخصائص والسمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية بما في ذلك كل أبعادها: مدخالت، عمليات 
معين وعلى قدر  لمجتمعراجعة، وكذا التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة والمناسبة  مخرجات قريبة أو بعيدة، تغذية

 (.21م، ص 2006سالمة جوهر التربية وحالتها تتفاوت مستويات الجودة". )طعيمة، 

قومي له مدخالته ومخرجاته، فان جودته تعني أن  عريف عليمات: "إيجابية النظام التعليمي، بمعني أنه إذا نظرنا للتعليم على أنه استثمار
اء تكون هذه المخرجات بشكل جيد ومتفقة مع أهداف النظام من حيث احتياجات المجتمع ككل في تطوره ونموه واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بن

 (.93م، ص 2004المجتمع. )عليمات، 

ل التعليمي والتي تظهر جودة للنتائج المراد لمجاكافة السمات والخواص التي تتعلق باويعرفه الرشيد: "مفهوم الجودة في التعليم فهو يتعلق ب
ي تحقيقها، وهي ترجمة احتياجات توقعات الطالب إلى خصائص محددة تكون أساسًا في تعليمهم وتدريبهم، لتعميم الخدمة التعليمية وصياغتها ف

 (.4م، ص 1995أهداف بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقع". )الرشيد، 

ويعرفها الشهراني: بأنها "أداء العمل بطريقة صحيحة وفق مجموعة من المعايير والمواصفات التربوية الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة 
 (.20م، ص 2005المنتج التعليمي بأقل جهد وتكلفة" )الشهراني، 

الجامعي في مخرجاته بما يحقق رضا المستفيدين، وقد حددت تلك األهداف "جودة التعليم الجامعي هي تحقق أهداف البرنامج الجودة في التعليم: 
 م(. 1996بالبحث عن مواصفات التعليم بأبعاده المتعددة" )تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين، 

ية متطلبات الطالب، وسوق العمل والمجتمع جودة التعليم العالي تعني: "مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلب
ظم والمناهج وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة، إننا نعرف جيدًا أن تحقيق جودة التعليم يتطلب توجيه كل الموارد البشرية والسياسات والن

ئ الطالب لبلوغ تهيالمنتج التعليمي للمتطلبات التي  والعمليات والبنية التحتية من أجل خلق ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع في ضمان تلبية
 (.4م، ص 2004المستوي الذي نسعى جميعًا لبلوغه" )الجسر، 

ويعرفه مينا: "هي تحقيق رضا أطراف العملية التعليمية واألهداف الموضوعة كاملة في ضوء مجموعة من المؤشرات المعايير والتي 
 (.241م، ص 2005توضع لها". )مينا، 
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جل مكونات العملية  بهاعريف اإلجرائي للجودة في التعليم: هي مجموع المواصفات والسمات الدقيقة والمتميزة التي يجب أن تتسم الت
ف التعليمية في التعليم العالي من مدخالت ومخرجات وعمليات لتلبية مختلف الحاجات، وهي أسلوب وعملية متكاملة ودرجة تسمح بتحقيق األهدا

 ف والمجهودات.بأقل التكالي

هي مجموعة من المواصفات التي تؤسس المتطلبات الخاصة بأنظمة الجودة في المؤسسات المختلفة، ومن الضروري وضعها  :دةولجا رمعايي
فات لن في بداية مراحل تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة، وذلك لمساعدة اإلدارة في قياس النتائج الفعلية على أساسها، فبدون هذه المواص

نجازها، سواء أكان ذلك أثناء مرح  م(.2004لة التطبيق أم بعدها )جودة، تتمكن المؤسسة من الحكم على أدائها وا 

 

 األدب التربوي

 أهداف معايير تقويم جودة الكتاب الجامعي:

لتقويم جودة الكتاب أهدافًا متعددة، لعل من أهمها الكشف عن مدى ترجمة الكتاب لألهداف المطروحة  معاييرإن لوضع 
وقدرته على خدمة الناحية العلمية والسيكولوجية المتعلقة بالسنة الدراسية التي وضعت لها، تجسيد صورة واضحة عن جوانب القوة 

ن يؤثرون في العملية التعليمية ويتأثرون بها، واإلسهام في تطوير محتوى والضعف في الكتاب ووضعها بين يدي صانعي القرار مم
الكتاب وتحسينه من خالل التعديل أو الحذف أو اإلضافة، وتحسين عملية التدريس، والكشف عن الصعوبات التي تواجه الطالب 

نهجية للبحث في تقويم الكتاب، يمكن االقتداء والعمل على مواجهتها من أجل الوصول إلى عملية تعليم فعالة، والمساهمة في تقديم م
 م(2011بها عند التأليف أو التطوير. )حماد: 

 م( إلى أن الغاية من عملية تقويم جودة الكتاب الجامعي، هي اإلسهام في2007يشير سعيد )

 تطوير التعليم العالي عبر تحديث منهاجه، وذلك من خالل ما يأتي:

o  االساتذة والطالب.نشر ثقافة التقويم لدى 

o .التعرف على معايير جودة الكتاب الجامعي ومراقبة جودته وضبطها 

o .توظيف نتائج التقويم في تطوير الكتاب الجامعي وتحسين جودته باستمرار 

o .استخدام نتائج التقويم في عملية التقويم األكاديمي، تمهيدًا للحصول على االعتماد العام والخاص 

o كتب الجامعية في الجامعات، من حيث حداثة المادة العلمية، وجدة معلوماتها، باإلضافة إلى مدى التعرف على كفاءة ال
 توافقها مع السياسة التعليمية وثقافة المجتمع وخصوصياته.

o تحديد الجوانب اإليجابية )نقاط القوة( والسلبية )نقاط الضعف( في الكتب الجامعية، لغرس اتخاذ القرارات الفاعلة لمعالجة 
 المعوقات ورفع كفاية استخدام الموارد وتحقيق األهداف المرجوة.

o .عداد الخطط الدراسية وتصميم المقررات التدريسية  تطوير الممارسات، وبناء القدرات في مجاالت التأليف والتوصيف وا 

o .زيادة درجة الثقة في مضمون الكتاب الجامعي، ومدى مالءمته ألهداف المنهاج 
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 دة الكتاب الجامعي:معايير تقويم جو 

 (Hatoss: 2004)تعتمد جودة الكتاب الجامعي على ركائز ذكرها دليل تقويم جودة الكتب الجامعية في سلوفاكيا منها: 

 دقة االسلوب المنهجي المتبع ووضوح األهداف التعليمية التعلمية العامة. -

 حداثة المادة العلمية، وتلبيتها لالحتياجات االجتماعية. -

 على النظريات التعلمية والنفسية المعاصرة.ارتكازه  -

 التشويق في طريقة عرض المحتوى، لحث الطالب على التعلم النشط. -

 دعم مستويات التفكير العليا لدى الطالب، وتفاعله مع المادة العلمية. -

قال الطلبة بين ما يحتويه الكتاب الجامعي من مؤشرات جودة مع معايير الجودة العالمية، يسهل عملية انت تطابقإن 
 (م2012مؤسسات التعليم العالي في الوطن وخارجه )نجدي: 

وتنقسم معايير تقويم الكتاب الجامعي إلى قسمين رئيسيين فصلتهما دراسة حول معايير الكتاب الجامعي هو: )مجيد: 
2012) 

 معايير عامة تتناول فلسفة البرنامج ومكوناته وثقافة المجتمع:-أوال   

: يفترض أن يعكس الكتاب المقرر بوضوح فلسفة البرنامج، بحيث تشتمل على ما يزيد على البرنامج ومكوناتهفلسفة  -
( من المفاهيم والمعلومات والمهارات األساسية الالزمة لتحقيق أهدافه. مما يساعد على تحقيق تكامل أفقي بين 60%)

 إضافة إلى تكامل رأسي بين أجزاء السلسلة.المقررات الجامعية المختلفة في ضوء رؤية شمولية للكلية، 

: تتماشى المادة العلمية مع واقع المجتمع وحاجاته ومشكالته، وتراعى ثقافة المجتمع وقيمه العربية القيم وثقافة المجتمع -
 واإلسالمية، وتراعى الجوانب األخالقية الالزمة، كما تحترم ثقافة المجتمع.

 نب العلمية والفنية في إعداد الكتاب الجامعي:معايير خاصة تتناول الجوا-ثانيا   

: تشتمل على معلومات صحيحة علميًا وتواكب الجديد في ميدان التخصص، وتنسجم طبيعة المادة العلمية المادة العلمية -
 مع منهجية دراستها.

المادة العلمية )من : أي منهجية التأليف ومنطقية عرض المادة العلمية وترتيب الوحدات، ويتدرج عرض تنظيم المحتوى -
البسيط إلى المعقد ومن الكل إلى الجزء ومن المحسوسات إلى المجردات من المألوف لغير المألوف.. إلخ(، إضافة إلى 
التنويع في أساليب عرض المادة العلمية )رسوم وخرائط وجداول... الخ(، مما يساعد على مواجهة الفروق الفردية بين 

 الطالب.

: وتعني أن يوظف الكتاب المقرر أحدث أساليب واستراتيجيات التدريس، وعرض وجهات نظر التدريسطرق واستراتيجيات  -
مختلفة للقضايا، تاركا بعض القضايا مفتوحة النهاية، حتى يشجع على االبتكار في حل المشكالت والتفكير في البدائل، 

وسوعات ودوائر المعارف والقواميس والرجوع إلى وينمي قدرات الطالب على تملك مهارات التعلم الذاتي: )استخدام الم
 بات العلمية بشكل واضح.ر المكتبة وتكليفات. إلخ( موظفًا المراجع والدو 
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: أن يناسب المحتوى العلمي مستوى الطالب في السنة الجامعية التي يدرسونها )اهتماماتهم خصائص الطالب الجامعي -
لخ(، ويسهم في تنمية حاجات الطالب االجتماعية والنفسية والثقافية، وينمي إ…. وخلفياتهم المعرفية ومستوياتهم العقلية 

المهارات العقلية العليا لديهم، ويبنى على الخبرات السابقة للطالب ويهيئ للجديد منها، كما يتبنى إطارًا مرجعيا لتقويم 
 الطالب.

ن توظف التقنيات الحديثة بكفاءة )مختبرات : في حال اشتمال الكتاب على وسائل تعليمية، يجب أالوسائل التعليمية -
 وكمبيوتر وانترنت وقنوات فضائية( وتستخدم الوسائل التعليمية في موقعها مما يشعر بأهميتها.

: ان تفي التدريبات واألسئلة بحاجة األستاذ والطالب، وتتنوع ما بين مقالي وموضوعي. إلخ، وتكون قادرة على التدريبات -
يا من التفكير، وتتكامل مع أهداف المقرر، ويتناسب توزيعها مع أهمية فصول الكتاب وفقراته، وتستثير عالج المستويات العل

 تفكير الطالب وتحفزه على المزيد من بذل الجهد مع تعدد مستويات الصعوبة فيها بما يالئم تفاوت قدرات الطالب.

خراجه - الزمن المخصص للمقرر، ومع المادة العلمية التي : يتناسب حجم الكتاب مع مستوى الطالب، ومع شكل الكتاب وا 
يشتمل عليها المقرر، وتتميز الطباعة بالوضوح ووحدة شكل الحروف المستخدم في الكتابة وخلوه من األخطاء المطبعية، 
على أن يتصف الغالف بالجاذبية. ويجب أن تشمل مقدمة الكتاب توضيحا ألهدافه وخطته وبعض توجيهات استخدامه، 

دًا في آخر الكتاب جدول للمصطلحات الجديدة، كما يجب أن ينتهي كل فصل بخالصة للمفاهيم والمعلومات الجديدة ومسر 
على أن تناسب عناوين الفصول محتواها، وفهرسًا تفصيلياً  دقيقًا )للموضوعات والجداول والرسوم واألشكال. إلخ( ويصدر 

 في شكل الئق مناسب للجامعة.

 

 الدراسات السابقة

بسبب االهتمام الواسع لموضوع جودة الكتاب الجامعي، توجد كثير من الدراسات العلمية واألبحاث والتقارير التي تناقش أهمية جودة 
 الكتاب الجامعي في مسيرة جودة العملية العلمية.

عية أو من المالزم التي تحتل ولكن في مجال الكتاب الجامعي الفلسطيني لم يتوفر اال مواضيع قليلة وشكاوى من ندرة الكتب الجام
 مكان الكتاب الجامعي سواء كانت تصوير من بعض الكتب أو محاضرات بخط اليد.

بدور المناهج في خلق الشخصيات القيادية لدي الطالب حيث قال "تعد المناهج الدراسية عمومًا  م(2012الجادعي ) أشار
نها تعتبر جوهر العملية التربوية والتعليمية، لما تحتوي عليه من القيم والجامعية خصوصًا وسيلة هامة من وسائل التربية، كما أ

الطالب عمومًا والشخصيات القيادية  جميعوالمبادئ والخبرات والمهارات والعلوم والمعارف، والتي هي أساس بناء وتنمية وصقل 
 –وة منها، فإنه يصبح بدور الشخصيات القيادية خصوصًا، فمتى تم بناء المناهج أو تطوير الموجود منها بما يحقق األهداف المرج

الطالب التي تبرز عليهم سمات الشخصيات  تهيئةاإلمساك بدفة القيادة في مجاالت الحياة المختلفة، كما أن  –مخرجات تلك المناهج 
يم البرامج التي تؤدي إلى تتدرج من نقطة اكتشافهم وانتقائهم، وتقد رصينةالقيادية وتنميتهم ال بد أن تستند على أسس موضوعية 

تنمية قدراتهم ومهاراتهم إلى نهاياتها القصوى وبعد ذلك تحفيزهم وتشجيعهم على حسب ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم 
 وحاجات المجتمع لهم."

معي عن معايير جودة الكتاب الجا م(2012مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أسيوط بعمل دراسة )قام 
وآلية التشجيع على التأليف الجماعي. تبين من خالل الدراسة أن هناك جوانب قصور كبيرة منها عدم التحديث والتطوير واالبتعاد 
عن البيئة المحيطة. كما خلصت الدراسة الى ضرورة ربط التوصيف للمقررات بالكتاب الجامعي وضرورة تشكيل لجان لذلك وتخصيص 

ت آلية التشجيع على تغيير الفكرة العامة من الكتاب الجامعي وعالقته بالمحاضرة التدريسية واعتبار جائزة ألفضل كتاب. وركز 
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المراجع العلمية هي اساس التحصيل وعدم االعتماد على مصدر وحيد للمعرفة وتنمية روح البحث العلمي لدى الطالب وكذلك 
  وكيفيًا وهيكليًا، واآللية هي: تصحيح العالقة بين التأليف والترجمة وضبطها زمنيًا وكمياً 

 الشوائب من بعض الكتب. جميعإزالة  .1

 دعوة المؤلفين لتأليف المقرر الواحد. .2

 ترجمة البحوث والمجالت والدوريات. .3

 تشكيل لجنة عليا للمراجعة والتقييم. .4

 إنشاء وحدة متخصصة تهتم بجودة الكتاب الجامعي. .5

بعنوان "تقويم جودة التعلم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة في ضوء المعايير العالمية  م(2012نجدي )دراسة 
حيث اعتمد الباحث في دراسته هذه، على بناء أداة وظفها في تقويم جودة التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة. « للجودة،

( طالبا وعضو 1638الب يتعاملون مع التعلم اإللكتروني، بلغ حجمها )معتمدًا على وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس وط
هيئة تدريس، وتضمنت األداة مصفوفة معايير، لها ثالثة جوانب أساسية وهي الجانب التربوي والجانب اإلداري والجانب الفني، وبينت 

 نتائج الدراسة توافر تلك المعايير بدرجة مقبولة.

ن "تقويم جودة كتب إدارة األعمال الجامعية الصادرة باللغة العربية" هدفت هذه الدراسة إلى بعنوا م(2011السالم )دراسة 
في الجامعات  (Management Education)تقويم جودة كتب إدارة األعمال، ودورها كعنصر أساسي في نشر الثقافة اإلدارية 

إدارة األعمال في الجامعات العربية وهي: )اإلدارة واإلدارة العربية. اختيرت أربعة تخصصات في إدارة األعمال التي تدرس لطالب 
الدولية والتسويق الدولي(. وتم ذلك بناء على نموذج تقويم للكتاب الجامعي يتكون من عناصر عدة متفاعلة هي: التعريف 

لمهمة في كل من المجال بالمصطلحات الرئيسة للداللة على المفهوم والمعنى الخاص للموضوع، ومدى شمول الكتاب للموضوعات ا
النظري والتطبيق اإلداري، وأسلوب المؤلف من حيث احتواؤه على عناصر مهمة محددة لتفعيل جودة الكتاب الجامعي، ومدى احتواء 
الكتاب الجامعي على وسائل إيضاح مناسبة لنقل المعلومة وغرسها في عقول الدارسين، التمارين واألنشطة ووسائل االيضاح. وبينت 

ائج التقويم المنهجية أن كتب إدارة األعمال تعد ذات جودة محدودة، إذ أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفكر اإلداري الغربي مقارنة نت
إلى بالفكر اإلداري المالئم للبيئة العربية والخليجية، مما اً  أثر سلبًا على تطوير نظريات اإلدارة العربية من الناحية العلمية، وأدى 

جمة الحرفية للمصطلحات، واألفكار، والنظريات من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية. واقترحت الدراسة أن توحد ترجمة النظريات التر 
والمصطلحات الرئيسةُ  في الفكر اإلداري، وُيطور أسلوب إنشائي موحد على غرار ذلك الموجود في الدول الغربية. والهدف من كل 

 ألستاذ بكتاب فعال ودقيق ومشوق في الوقت نفسه، مما يمنح الطالب مادة تعلم ذات جودة عالية.ذلك تزويد الطالب وا

بان هناك عدد قليل من الدراسات في مجال معايير وجودة الكتاب المنهجي وتقييمها في الباكستان م( 2009خالد )أوضح 
عليمية وقد قامت الدراسة التي أعدها بتطوير مؤشرات لها وبقبة دول العالم رغم أهمية الكتاب ضمن عناصر مكونات المنظومة الت
التطابق، االستدامة، المالئمة، الجمالية  ،نسبة الثقة مقبولة عالقة بتألف وتطوير الكتاب الجامعي. ومن أهم المؤشرات: المميزات،

 والقيمة.

الجودة كأحد أهم الوسائل واألساليب لتحسين بنية النظام التعليمي بمكوناته المادية والبشرية  م(2009الدهشان )حدد 
واالرتقاء بمستوى أدائه في العصر الحاضر الذي يطلق عليه بعض المفكرين بأنه "عصر الجودة "، وأكدت الدراسة أن جودة العمل 

إليه المؤسسات التعليمية أو بدياًل تأخذ به أو تتركه األنظمة التعليمية، بل انه التعليمي لم يعد امرًا نظريًا او نوعًا من الترف ترنو 
االن واقعًا ملموسًا ال يمكن ألي مؤسسة ان تتخلى عنه او تقف بعيد عن الدخول فيه، فهو ضرورة ملحة تمليها حركة الحياة 
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في الوقت الحاضر. إن االهتمام بضبط الجودة في المؤسسات المعاصرة، وخيارًا استراتيجيًا تمليه طبيعة الحراك التعليمي والتربوي 
ال بد له أن ينافس، وأن يسعى إلى إرضاء مستهلكي تلك السلعة -كغيره من السلع-التعليمية نبع من النظر إلى التعليم باعتباره سلعة 

الفرص الوظيفية التي تزداد شحًا  من الطالب والمجتمع والدولة. فالطالب ترغبون في الحصول على أفضل المؤهالت للحصول على
بازدياد عدد الخريجين وقلة فرص العمل، وأولياء أمور الطالب يتطلعون إلى أفضل تأهيل ألبنائهم، أما الدولة فترنو إلى مخرجات 

 تعليمية متميزة تمكنها من تحقيق أهداف خططها التنموية. تطرقت الدراسة إلى األسباب التي تقف وراء

تحول دون تحقيق الجودة في كلية التربية بجامعة المنوفية، ومنها مشكالت خاصة بالمناهج والكتب الجامعية.  المعوقات التي
 م( مشكالت خاصة بالمناهج والكتب الجامعية على النحو التالي:2009وقد حدد الباحث )الدهشان، 

o .معظم المقررات التي تدرس بالكلية ليس لها توصيف محدد 

o دراسية غير واضحة أو محددة.أهداف المقررات ال 

o .محتوى المقررات قديم ويندرج تحت ما يسمى بتاريخ العلم 

o .ال توجد مواصفات محددة لنظام اعداد الكتب والمذكرات 

o .اعتماد معظم اعضاء هيئة التدريس على المذكرات غير المنشورة 

o عة منه.ال تتضمن المذكرات والكتب المقررة اهداف المقرر ومخرجات التعلم المتوق 

o  معظم الكتب والمذكرات المقررة على الطالب بالكلية ال تشتمل على فهرس شامل لجميع الفصول والموضوعات التي
 لالستزادة. ليهاإيتناولها، وال على المراجع او المصادر التي يمكن للطالب الرجوع 

( وبمشاركة مع سويسرا محدد Kosovoاستبان لعينة كتب مراحل ما قبل الجامعة في كوسوفو ) م(2008شادير )وضع 
 عناصر الكتاب الجامعي المنهجي وخلصت النتائج الى:

 ضرورة تقييم الكتاب المنهجي ومعرفة نقاط الضعف والقوة. .1

 ايجاد محددات البدء في تطوير المنهج وتنقيحه. .2

 ضرورة اعتماد المنهج من جهة مختصة. .3

بعنوان "جودة الكتاب الجامعي وآفاق تطويره" أجريت الدراسة في سوريا، وقدمت عرضاً تاريخيًا  م(2007سعيـد )دراسة 
لمسيرة الكتاب الجامعي منذ نشأة التعليم العالي السوري وحتى الوقت الحاضر، تضمن العرض المحطات المهمة التي مر بها الكتاب 

لت الدراسة أهم األغراض التي حققها مشروع الكتاب الجامعي، وأهم الثغرات الجامعي، والمحاوالت العديدة لتطويره وتحسينه. كما حل
التي رافقته. وشرحت معايير ضمان جودة الكتاب الجامعي وسبل توكيدها وأدوات تقويمه. كما طرحت مجموعة من األفكار التطويرية 

 والتوصيات اإلجرائية القابلة للتنفيذ.

بعنوان "جودة الكتب المدرسية بمرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي دراسة  م(:2007خليفة وشبالق )دراسة 
هذه المرحلة" أجريت الدراسة في فلسطين، االعتماد على أداة قياس وتقويم تتضمن أسس معايير الجودة للحكم على كتب المنهاج 

كتاب وتأليفه واألساس السيكولوجي، والتربوي ( حيث تناولت األداة ستة محاور هي: إعداد ال4-1الفلسطيني الجديد للصفوف من )
خراجه. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في محتوى  للكتاب، والمحتوى العلمي للكتاب، واألنشطة وطرائق التقويم، ولغة الكتاب وا 

 الكتب المدرسية المقررة لعدم التوافق بين المحتوى وعدد الحصص المقررة.



12 
 

 منهجية الدراسة:

 :الدراسةمنهج 

 اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف وتفسير وتحليل الظاهرة المدروسة، بمعنى الدراسة الكمية والكيفية
 وقد تم اعتماده للقيام: وذلك الستخالص دالالت وجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات بتطبيق مختلف األدوات الضرورية لجمع البيانات.

 معايير الجودة في التعليم العالي. في ضوءالجامعات الفلسطينية  شروط الكتاب الجامعي في تحديد ووصف -
 تحديد ووصف معايير الجودة للكتاب الجامعي. -
 في ضوء معايير الجودة في التعليم العالي. أهمية تقويم الكتاب الجامعي توضيح -

 

 مجتمع الدراسة:

التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في الجامعات الفلسطينية حملة شهادة تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة 
)وزارة م(. 2016/2017ل من العام األكاديمي )( عضو هيئة تدريس خالل الفصل الدراسي األو 4045الدكتوراه والماجستير والبالغ عددهم )

 (2017التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 

 

 :عينة الدراسة

( عضو هيئة 235، حيث كان حجم العينة )الجامعات الفلسطينيةمن أعضاء هيئة التدريس في  عشوائية بسيطة تم اختيار عينة
( 216( بسبب عدم صالحيتها ليكون حجم العينة النهائي هو )6استبانة، حيث استبعد ) (222)تدريس وزعت عليهم أداة الدراسة، جمع منها 

 تبين توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها المستقلة. (5و) (4( و)3( و)2( و)1عضو هيئة تدريس، والجداول )

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير النوع االجتماعي: (1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النوع االجتماعي
 % 59.1 112 ذكر
 % 48.1 104 أنثى

 % 100 216 المجموع
 

 توزيع عينة الدراسة وفق المسمى الوظيفي: (2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 % 77.8 168 عضو هيئة تدريس

 % 16.7 036 رئيس قسم
 % 05.6 012 عميد كلية

 % 100 216 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة وفق متغير مكان العمل )الجامعة(: (3رقم )جدول 

 النسبة المئوية العدد الرتبة العلمية
 % 28.2 061 محاضر

 % 62.0 134 أستاذ مساعد
 % 07.4 016 أستاذ مشارك

 % 02.3 005 استاذ
 % 100 216 المجموع

 

 بها يعمل التي الجامعةتوزيع عينة الدراسة وفق متغير : (4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجامعة التي يعمل بها
 % 13.0 28 جامعة النجاح الوطنية

 12.5 % 27 جامعة بيرزيت
 % 10.6 23 جامعة القدس

 % 09.3 20 جامعة بيت لحم
 % 17.6 38 جامعة االستقالل

 % 16.2 35 جامعة فلسطين التقنية )خضوري(
 % 10.6 23 جامعة القدس المفتوحة

 % 10.2 22 جامعة الخليل
 % 100 216 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير سنوات خدمة التدريس الجامعي: (5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد سنوات خدمة التدريس الجامعي
 % 05.6 12 أقل من سنة. 

1-5 18 08.3 % 
6-10 89 41.2 % 

11-15 63 29.2 % 
16-20 24 11.1 % 
 % 04.6 10 سنة. 20من  أكثر

 % 100 216 المجموع
 

 أداة الدراسة:

ي بعد االطالع على اإلطار النظري للدراسة وتحديدًا الدراسات التي تناولت الجودة في التعليم العالي ومتطلباتها بالنسبة للكتاب الجامع
تحديد المعايير والشروط الالزمة للكتاب الجامعي والتي من خاللها وما تم بناؤه من معايير تقيم، تم تحديد خمسة مجاالت رئيسية وتم في ضوئها 

 تم بناء االستبيان النهائي الذي ضم قائمة الكفايات الالزمة للكتاب الجامعي في ضوء معايير الجودة في التعليم العالي.
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 (:6في الجدول رقم )( فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وفق ما هو موضح 90تكونت أداة الدراسة )االستبيان( من )

 محاور االستبيان وتوزيع الفقرات: (6جدول رقم )

 عدد الفقرات المجال الترتيب
 20 الشكل العام واإلخراج الفني. 1
 23 المحتوى. 2
 12 الصور والرسومات والجداول. 3
 20 التقويم. 4
 15 لغة الكتاب وأسلوب عرضه. 5

 90 المجموع
 

 وصف أداة الدراسة:

أداة البحث في استبانة نهائية قام الباحث بإعداد فقراتها من واقع فقرات قائمة معايير الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية بعد تمثلت 
(، وبذلك تأكد الباحث من أن فقرات الكفايات ممثلة لمعايير 0.82عرضها على قائمة من المحكمين الذين توصلوا لنسبة قبول الفقرات مقدراها )

( مجاالت، واعتمد الباحث مقياس "ليكرت" ذي الدرجات الخمسة حيث 6( فقرة صنفت في )90الكتاب الجامعي، حيث بلغ عدد فقراتها )جودة 
 يتم على أساس تقدير درجة االحتياج التدريبي وفقا ألوزانه الخمسة فتعطي:

 ( درجة رضى ممتاز.5درجة ) -
 ( درجة رضى جيد جدًا.4درجة ) -
 جيد.( درجة رضى 3درجة ) -
 ( درجة رضى مقبول.2درجة ) -
 ( درجة رضى ضعيف.1درجة ) -

 

 تقنين أداة الدراسة:

 صدق األداة:

 وابصالحيتها بعد إجراء تعديالت أشار  ( وأوصوا12مجموعة من المحكمين في الجامعات الفلسطينية وعددهم )تم عرض أداة الدراسة على 
خراج االستبانة بصورتها النهائية.  إليها، وقد تم إجراء التعديالت وا 

 األداة:ثبات 

( وهي نسبة ثبات 0.87للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية على فقرات االستبانة )
 تؤكد إمكانية استخدام األداة.

 

 ائية:أساليب المعالجة اإلحص

دام بعد استرجاع االستبانات تم تفريغ البيانات وترميزها تمهيداً إلدخالها بالحاسب اآللي، لتصبح لدينا متغيرات رقمية يمكن قياسها باستخ
 . (SPSS)برنامج التحليل اإلحصائي 
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 :مناقشة النتائج

ومن ثم تفسيرها في ضوء هدفه الرامي الى التعرف على )معايير جودة الكتاب  ةللنتائج التي توصل اليها الدراسة الحالي عرضاً  يلي فيما
 (.التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة منالجامعي ومواصفاته بالجامعات الفلسطينية في ضوء معايير الجودة في التعليم العالي 

الصور معايير ، المحتوىمعايير ، واإلخراج الفنيالشكل العام  معايير ، وهيالخمسةعلى وفق مجاالتها  المعايير الباحث عرض  
 .لغة الكتاب وأسلوب عرضه، معايير التقويممعايير ، والرسومات والجداول

التي وردت ضمن  اييرمعال الباحثوسيفسر  أهميةأقلها  إلىأهمية من أكثرها  تنازلياً  لكل مجال ترتيباً  اييرمعال الباحث رتبوقد 
 .ةمجاالتها ألنها تمثل أهمها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الحالي ( بحسب%33.3) األعلى الثلث

 :الشكل العام واإلخراج الفني مجال اييرمعأوال : 

( مثلت منها % 92.8-% 60.0( ونسبتها المئوية )03.0-04.64بين ) أهميتها، وتنحصر درجة ة( فقر 20هذا المجال ) يتضمن
 أهميتهاانحصرت درجة  ضمن الثلث األعلى كونها تمثل أهمها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الحاليةتمثل المعايير التي وردت  اتر فق (06)

 .(7) رقم جدولال موضحة فيوهي  (،% 92.8-% 80.0بين ) ةمئوي نسبة( و 04.0-04.64بين )

 الشكل العام واإلخراج الفني على االهمية من مجال بناء   األعلىالثلث  اييرمع: (7) جدول

 التعليق على النتائج النسبة المئوية أهميتها الفقرات #
 % 92.8 04.64 .يتوافر عنصر الجذب والتشويق في غالف الكتاب 1

 :وهذا يتفق مع كل من
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 

، م(2012في جامعة أسيوط )
 ودراسة ،(م2007سعيـد )ودراسة 

 .م(2007خليفة وشبالق )

 92.0 % 04.60 الرئيسية والفرعية بحروف بارزة.تظهر العناوين  2
 % 90.0 04.50 .يتوافر عنصر الجذب والتشويق في الصور واألشكال 3
 % 88.8 04.44 .تتضح الطباعة بجالء ووضوح 4
 % 84.0 04.20 .يشمل فهرس يوضح محتوياته 5
 % 80.0 4.000 .يخلو من األخطاء المطبعية 6

 

 :المحتوى مجال اييرمعثانيا : 

( مثلت منها % 90.4-% 62.0( ونسبتها المئوية )03.1-04.52بين ) أهميتها، وتنحصر درجة ة( فقر 23المجال )هذا  يتضمن
تمثل المعايير التي وردت ضمن الثلث األعلى كونها تمثل أهمها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الحالية انحصرت درجة أهميتها  راتفق (07)

 (.8%(، وهي موضحة في الجدول رقم ) 90.4-% 85.0( ونسبة مئوية بين )04.25-04.52)بين 

 المحتوى على االهمية من مجال بناء   األعلىالثلث  اييرمع: (8) جدول

 التعليق على النتائج النسبة المئوية أهميتها الفقرات #
 % 90.4 04.52 .يلبي المحتوى حاجات الطلبة وميولهم 1

 كل من: وهذا يتفق مع
ودراسة  ،م(2012) دراسة الجادعي

 الدهشانودراسة  م(،2012نجدي )
 شادير ودراسة ،(م2009)
 .م(2008)

 90.0 % 04.50 يلبي المحتوى حاجات المجتمع ومشكالته. 2
 89.2 % 04.46 .يتالءم المحتوى والبيئة المحلية للطلبة 3
 % 88.0 04.40 يراعي المحتوى الفروق الفردية بين الطلبة. 4
 % 86.4 04.32 .ينمي المحتوى المهارات الحياتية اليومية لدى الطلبة 5
 % 86.2 04.31 .يتناسب المحتوى مع عدد المحاضرات المقررة لتدريسه 6
 % 85.0 04.25 .يتكامل المحتوى مع مقررات التخصص األخرى 7
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 :الصور والرسومات والجداول مجال اييرمعثالثا : 

( مثلت منها % 84.0-% 61.0( ونسبتها المئوية )03.5-04.2بين ) أهميتها، وتنحصر درجة ة( فقر 12هذا المجال ) يتضمن
 أهميتهاانحصرت درجة  تمثل المعايير التي وردت ضمن الثلث األعلى كونها تمثل أهمها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الحالية راتفق (04)

 .(9)رقم  جدولال موضحة فيوهي  (،% 84.0-% 76.0بين ) ةمئوي نسبة( و 03.8-04.2بين )

 

 الصور والرسومات والجداول على االهمية من مجال بناء   األعلىالثلث  اييرمع: (9) جدول

 التعليق على النتائج النسبة المئوية أهميتها الفقرات #
 مع كل من:وهذا يتفق  % 84.0 4.200 .يتوافر عنصر الجذب والتشويق في غالف الكتاب 1

مجموعة من أعضاء هيئة دراسة 
 لتدريس في جامعة أسيوطا
 .م(2012)

 % 80.0 04.00 تظهر العناوين الرئيسية والفرعية بحروف بارزة. 2
 % 76.2 03.81 .يتوافر عنصر الجذب والتشويق في الصور واألشكال 3
 % 76.0 03.80 .يخلو من األخطاء المطبعية 4

 

 :التقييم مجالايير معرابعا : 

 (06)( مثلت منها 90.0%-% 61.0( ونسبتها المئوية )03.5-04.5بين ) أهميتها، وتنحصر درجة ة( فقر 20هذا المجال ) يتضمن
بين  أهميتهاانحصرت درجة  تمثل المعايير التي وردت ضمن الثلث األعلى كونها تمثل أهمها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الحالية راتفق
 .(10)رقم  جدولال موضحة فيوهي  (،% 90.0-% 86.0بين ) ةمئوي نسبة( و 04.5-04.3)

 التقييم على االهمية من مجال بناء   األعلىالثلث  اييرمع: (10) جدول

 التعليق على النتائج النسبة المئوية أهميتها الفقرات #
 % 90.0 04.50 .تراعي التدريبات الفروق الفردية بين الطلبة 1

 مع كل من: وهذا يتفق
 ، ودراسةم(2011دراسة السالم )

دراسة المنظمة ، م(2009خالد )
 .م(1999العربية للثقافة والعلوم )

 % 88.4 04.42 .تمتاز التدريبات بالدقة والوضوح في صياغتها 2
 88.0 % 04.40 .يركز السؤال على مسألة واحدة 3
 % 86.4 04.32 .تتوافر تدريبات تنشيطية إلدراك الطلبة 4
 % 86.2 04.31 .تساعد التدريبات على التقييم الذاتي للطلبة 5
 % 86.0 04.30 .تتجنب التدريبات العبء المبالغ فيه على الطلبة 6

 

 :لغة الكتاب وأسلوب عرضه مجال اييرمعخامسا : 

( مثلت منها % 92.0-% 60.0المئوية )( ونسبتها 03.0-04.60بين ) أهميتها، وتنحصر درجة ة( فقر 15هذا المجال ) يتضمن
 أهميتهاانحصرت درجة  تمثل المعايير التي وردت ضمن الثلث األعلى كونها تمثل أهمها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الحالية راتفق (05)

 .(11)رقم  جدولال موضحة فيوهي  (،% 92.0-% 84.4بين ) ةمئوي نسبة( و 04.22-04.60بين )
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 لغة الكتاب وأسلوب عرضه بناء  على االهمية من مجال الثلث األعلى اييرمع: (11) جدول

 التعليق على النتائج النسبة المئوية أهميتها الفقرات #

يشتمل الكتاب مقدمة تعرف الطالب بتنظيم الكتاب  1
 % 92.0 04.60 وموضوعاته.

 وهذا يتفق مع كل من:
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 

، م(2012أسيوط )في جامعة 
 ودراسة ،(م2007سعيـد )ودراسة 

 .م(2007خليفة وشبالق )

تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب في  2
 91.0 % 04.55 فهم المادة واستيعابها.

 % 89.6 04.48 يخلو الكتاب من األخطاء النحوية اللغوية. 3
 % 89.0 04.45 يلتزم الكتاب بقواعد عالمات الترقيم. 4
 % 84.4 04.22 يساعد أسلوب عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي. 5

 

 التوصيات:

 .توصيف البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية، طبقًا للمعايير األكاديمية 

  الجامعية، والعمل على تطويرها، وتحديث مفرداتها. للكتبإجراء تقويم شامل 

  األقسام العلمية المتماثلة في جميع الجامعات، بتأليف المرجع العلمي للمقرر الذي قاموا بتدريسه لمدة تكليف أساتذة المقرر الواحد في
 ال يقل عن عشر سنوات.

  اعتماد وترجمة الكتب الجامعية المقررة في إحدى الجامعات العالمية من إحدى الدول المتقدمة، وتكليف خريجي تلك الدول بهذه
 نوات على األقل في تدريس ذلك المقرر.الترجمة، ممن أمضوا خمس س

  تشكيل لجان تدقيق علمي للمراجع العلمية، وللكتب الجامعية، على أن تتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء، يقومون بتقديم تقارير التدقيق
 انفراديًا وسريًا. 

 ينية يرفعان تقريريهما انفراديًا وسريًا.تدقيق الترجمة من قبل ُأستاذين اثنين من أقسام اللغات األجنبية في الجامعات الفلسط 

 ًا تدقيق نحوي ولغوي للغة العربية بالنسبة للمرجع أو الكتاب الجامعيين، وتكليف مدققين اثنين على األقل، يرفع كل منهما تقريره انفرادي
 وسريًا. 

  الجودة واالعتماد في الجامعات بذلك، أسوةً بأنواع  جودة الكتاب الجامعي، وفقًا للمعايير العالمية المتعارف بها، وتكليف مديرياتتدقيق
 التدقيق األخرى.

  تشكيل لجنة عليا في كل جامعة، ُتسمى "اللجنة العليا للمرجع والكتاب الجامعيين" يمكن أن تكون برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون
االعتماد، ومدير الكتب والمطبوعات الجامعية، ومدير األكاديمية وعضوية رؤساء األقسام في الكليات، باإلضافة إلى مدير الجودة و 

 العربيةدائرة المنهاج. تقوم هذه اللجنة بتنسيق أعمال التأليف والترجمة والتدقيق ومتابعتها، باإلضافة إلى دراسة تجارب الجامعات 
 والعالمية في هذا المجال وتعميمها.

  التعليم النظامي والتعليم المفتوح في مختلف الكليات. تحويل المناهج الدراسية إلى مقررات الكترونية لطالب 

 .إتاحة المقررات الدراسية على االنترنت، والسيما في مختلف االختصاصات النظرية باعتبارها إحدى تقنيات التعليم المتقدم 

  المتقدم.الحصول على أحدث مناهج وبرامج التعلم الذاتي في مختلف االختصاصات، باعتباره أحد أنماط التعليم 
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  ،دون المساس بحصص تسعير المرجع الجامعي باعتباره أحد الموارد الذاتية للجامعة، وتسعير الكتاب الجامعي بسعر التكلفة الفعلية
 . الطالب المحتاجين

 .إنشاء مطبعة حديثة في الجامعات التي ال تتوفر فيها 

 أوزان المشاركة سواء في الترقية  معيين إلى حيز النور وتثقيلإجزال العطاء لجميع المساهمين في إخراج الكتاب أو المرجع الجا
 األكاديمية أو الترفيع الوظيفي أو نظامي تقويم األداء ومعايير االعارة بأنواعه، باإلضافة إلى األجور واألتعاب والتعويضات المجزية.

 .تخصيص جائزة ألفضل كتاب ُمَؤلَّف، وألفضل مرجع مترجم، ضمن كل اختصاص 

 لسات حوار وعصف ذهني، لمناقشة جوانب التطوير قبل قولبتها وتمكين جميع المهتمين من المشاركة في مناقشة محتويات عقد ج
الكتاب الجامعي، قبل طباعته كأن ينشر الكترونيًا لمدة محددة على موقع الجامعة باإلضافة إلى تنظيم نقاش علمي يجمع بين المؤلفين 

 ن وممثلي المجتمع المدني.يالجامعوالمترجمين والمدققين و 

 .وضع دليل ضمان جودة الكتاب الجامعي، والعمل على تطويره بصورة دورية 

 .عقد العديد من اللقاءات والمحاضرات العامة لنشر وشرح جودة الكتاب الجامعي 

 نسختين على األقل من كل  توفير خمسة عناوين مختلفة على األقل من الكتب الجامعية لكل مادة من مواد الخطة الدراسية، وبواقع
 عنوان.

 .توفير خمسين عنوانًا على األقل من الكتب المتقدمة في مجاالت كل اختصاص 

 .توفير العدد الكافي من المعاجم والموسوعات والمراجع والسالسل الالزمة لكل تخصص 

 مجال كل تخصص يضمه القسم، ويكون  توفير عشر دوريات بنوعيها الورقي واإللكتروني في مجال القسم الواحد وخمس دوريات في
 ذلك لخمس سنوات سابقة.

  يراعى في اختيار الكتب والمراجع والدوريات توفير عدد مناسب من العناوين باللغات األجنبية الضرورية للتخصص، مع مالحظة
 اللغات األجنبية التي يتقنها أعضاء الهيئات التدريسية.

 

 الخاتمة:

البد من القول إنه ال يمكن تغطية كافة القضايا المتعلقة بالكتاب الجامعي دون دراسات متعمقة ومتخصصة، في ختام هذه الدراسة،   
 واألمل توسيع هذه التغطية في المستقبل لتشمل الموضوعات التالية:

o .العالقة بين الكتاب الجامعي واستراتيجية التدريس 

o .العالقة بين الكتاب الجامعي وأسلوب التقويم 

o ل بين الكتاب الجامعي وتقنيات التعليم والتعلم.التكام 

o .المالءمة بين الكتاب الجامعي والبيئة التربوية التعلمية / التعليمية 

o .العالقة بين جودة الكتاب الجامعي وكفاءات المؤلف 
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 المراجع والمصادر:

 أوال  المراجع العربية:

 تشرين.م(. جامعة 2007يم المؤسسي الجامعي الذاتي )أعمال التقو  -
نحو : تقرير التنمية اإلنسانية العربيةم(. "2003نماء االقتصادي واالجتماعي )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإل -

 "، نيويورك: المكتب اإلقليمي للدول العربية.إقامة مجتمع المعرفة
 جامعة دمشق. ، منشوراتالمناهج التربويةم( 2004جبرائيل ود. الياس، أسماء ) بشارة، -
"، الرابط المنـــــاهج الجامعية ودورهــــا فــــي تكــــوين وتنمية الشخصية القياديــــةم(. 2012الجـــــادعي، يحيـــــى ) -

/0/38157http://www.alukah.net/publications_ competitions 
 ، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية.تقويم المنهجم(. 2013حكيم، شرين ) -
 ، ايار، رام اهلل، فلسطين.المؤتمر الوطني للتقويم التربويم(. 2011حماد، شريف ) -
 ، الباكستان.تقيــيم الكتــاب المنهجــي من خالل مؤشرات الجودةم(. 2009خالــد محمــود ) -
تقويم جودة الكتب الجامعية بمرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر مشرفي م(. 2007عبد ربه، ووائل صبحي شبالق )ة، علي خليف -

، بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الثالث )الجودة في التعليم الفلسطيني مدخل للتميز( الذي تعقده الجامعة اإلسالمية في هذه المرحلة
 ، غزة، فلسطين.أكتوبر 31 – 30الفترة من 

ورقــة عمــل مقدمة إلــى الندوة  مشكالت ومعوقات تحقيق الجودة في كلية التربية جامعــة المنوفية،م(. 2009الدهشان، جمال على ) -
تحت عنوان "نماذج عربية وعالمية في ضمان -جامعة طنطا  –العلمية الثانية لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية بكليــــة التربية 

 الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي.
 /25/1-24سنوي الواحد والعشرون، المملكة العربية السعودية، ، المؤتمر الإدارة الجودة الشاملةم(. 2007رشاد البنا، رياض ) -
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 تقديم الدراسة: 

لتحديات، التي تساهم الخصوص عدد يصعب حصره من اتواجه المتجمعات العربية على 
وغير مباشر في إبقائه ضمن قائمة المجتمعات المغلوبة على أمرها. تحديات سياسية بشكل مباشر 

وأخرى اقتصادية، وثالثة اجتماعية، ورابعة  خلقية ..الخ، وهي تحديات تكبل أفرادها، وتحد من 
تتعلق بأهم مجال فيها، المجال التربوي و التعليمي،  التي  ولعل أهمها تلك التي .اإلبداعيةقدراتهم 

راهنت عليه كبريات المجتمعات ، وجعلته أولى المعطيات التي بنت عليه استراتيجياتها القريبة 
وهذا ليس بحاجة إلى أدلة و براهين، بل  .إلحداث النقالت النوعية المرتقبةوالبعيدة المدى، الرامية 

ط إلى قراءة عابرة لما تبذله المجتمعات الغالبة من إنفاقات سخية على قطاع الواحد منا بحاجة فق
والتحديات في مجال التربية والتعليم عموما والتعليم العالي على الخصوص من . التربية والتعليم

أكبر التحديات التي تكبل حركية النمو الحضاري في المجتمعات العربية، يقول بن باديس)عليه 
"لن يصلح آخر هذه األمة إال إذا صلح تعليمها، ولن يصلح التعليم إال إذا صلح رحمة اهلل( 

العلماء"، إن المهتمين بدراسة الوضع الراهن للتعليم العالي في الوطن العربي، يقررون بأنه اليوم 
ال يفي بالتزاماته التي وجد من أجلها ، أي أنه ال يتوفر على  الحد الكافي من مقومات الجودة، 

كون السبب في ذلك كما يوضح العديد من الباحثين، أن هذا القطاع  تحدوه الكثير  من وي
(،  في قوله "إن كل المهتمين يتفقون على أن التعليم العالي 2013المشكالت، منهم  بوشبكة )

 بالجامعات العربية، يعيش تحديات عصيبة في الوقت الراهن". 
( مفهوم ذو تسعة مؤشرات على األقل 2008ذكره )خالد، جودة التعليم العالي كما يستنتج مما 

التـدريس، البرامج األكاديمية، البحث العلمي، العاملين بالمؤسسة، الطـالب، المبـاني، التجهيزات  )
المادية، الخدمات المصاحبة للعملية التعليمية، والخـدمات المجتمعيـة(، وهذه المؤشرات على ما 

هيئة التدريس، الذي يعول عليه في الرفع من جودة التعليم الجامعي،  يبدو أنها تمس جميعا بعضو
فقد حرصت الجهات المعنية بتطوير أداء ن مسئولية تحقيقها، لذلك أو يعود إليه الجزء األكبر م

(  فكفاءة 2008كما يقول )عماد و عيسى ،  الجامعات علـى تقـويم وتطوير أعضاء هيئة التدريس،
لتطوير الجامعة  االستراتيجيجب أن يحظى باألولوية ضمن مسار التخطيط مؤشر هام، ي األستاذ

 أوال، والنمو الحضاري للمجتمع أوال وأخيرا. 



التعليم العالي، باالنشغال بجودة  حياة المجتمع إذن، ال تكون له فعالية ما لم يكن هناك انشغال 
وهذا األخير لن يكون أمر ذا فائدة إذا ما غيب االهتمام بتحسين ظروف األستاذ الجامعي  وتمهيد 
السبل أمامه حتى ال يكون بينه  وبين المساهمة في تطوير جامعته ومجتمعه إال العطاء  واإلبداع، 

مشكالت التي يعاني منها جاءت الدراسة الحالية محاولة للكشف عن مختلف الالمسلمات من هذه 
 األستاذ الجامعي في الجزائر و التي تحد من قدرته على المساهمة في تحقيق جودة التعليم العالي.  

 :أهمية الموضوع
  : تستمد  الدراسة أهميتها ممايلي 

من أهمية  التعليم بصورة عامة  والتعليم العالي بصورة أخص، كآلية يعول عليها في قيادة  .1
 يجابي تطمح إلى تحقيقه سائر األمم.كل حراك إ

من أهمية األستاذ الجامعي باعتباره أهم مدخل من مدخالت  الجامعة، يضطلع  بالعديد  .2
من األدوار بدايتها تكوين إطارات المجتمع ونهايتها قيادة وتيرة البحث العلمي الذي هو ضرورة 

 .مسبوق تبعة أمتنا العربيةتقتضيها مختلف التحديات التكنولوجية التي عمقت بشكل غير 
 أهداف الدراسة : 

إلى التعرف على  مختلف التحديات التي تواجه  األستاذ الحالية تهدف هذه الدراسة 
والتي تحد من فعالية دوره في تحقيق جودة التعليم العالي، كما تهدف إلى بالجزائر، الجامعي 

 .، الكلية العلمية الرتبة، لفروق بينهم تبعا لمتغيرات الجنسالتعرف على ا
 تتمحور إشكالية البحث الحالي حول أربعة أسئلة رئيسة  وهي : اإلشكالية:  

ترتيب تقديرات أساتذة الجامعة عينة الدراسة للتحديات التي تواجههم وتحد من فعالية  وماه
 مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي؟. 

للتحديات التي تواجههم وتحد من فعالية  عينة الدراسةفي تقديرات  هل هناك فروق 
  ؟.(الكليةالرتبة العلمية، الجنس، )مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي تعزي لمتغيرات 

 

 

 مصطلحات الدراسة : 



إيفاء  بما يطلب منه المجتمع ليس فقط على مستوى الطلبة، ولكن جودة التعليم العالي :   .1
 كل ما يطلبه المجتمع من مهمات، كالبحث العلمي و إنتاج المعرفة . 

وتعرف إجرائيا لغرض الدراسة الحالية وهي الدرجة  تمنح الستجابات عينة التحديات :  .2
 الدراسة على استبيان تقدير التحديات التي تواجه األستاذ الجامعية .  

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة 
I.   :اإلطار النظري 

تلف ظهور مفهوم الجودة بمخلعلى الرغم مما قيل أو سيقال بخصوص البدايات األولى 
في مسمياتها، أو ظهور مؤشراتها، أو البداية في وضع معاييرها حيز التطبيق، في اليابان أو 

، فإنه من الجدير بالذكر والتأكيد أن الجودة كهدف  آخر بلدأي الواليات المتحدة األمريكية أو في 
يخ، فهي وكفعل ليست وليده العصر الحديث، وال العصور الوسطى، ولكنها ممتدة في عمق التار 

وجوده  منذ قرون كثيرة تعاقبت الظهور ، وطموحه الواعي إلى فرض رغبة اإلنسان  في التفوق و 
ال تزال البشرية إلى  على بني اإلنسان، وال أدل على ذلك مما نقلته الشواهد التاريخية من إبداعات 

دعوة الدين اإلسالمي تستمد منها أسباب تقدمها ورقيها، و يكفينا داللة على ذلك ، و ترجع إليها
أتباعه، من خالل آيات الذكر الحكيم، وأحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم،  إلى العمل والتفاني 
تقانه، فقد بصر  الدين اإلسالمي البشرية جمعاء إلى سنن األنفس و اآلفاق، التي تمنحهم  فيه وا 

عيش بكفاءة، وتسييره نيابة عن اهلل قوة التواجد في هذا الكون، والسيطرة عليه سيطرة تمكنهم من ال
سبحانه وتعالى كونه خليفته على أرضه، ومن أهم السنن التي تحفظ لإلنسان هذا التواجد وتقوي 
شوكة هذه سيادته ، جودة ما يقوم به  من أداء، حيث أن العمل هو قوام الحياة كلها، فعمل اإلنسان 

 رسته وفي كل مكان تواجد فيه.هو سلوكه، في معبده، في بيته، في مصنعه، في  مد
فالتعليم والتعلم هي أولى األعمال التي أفتتح بها الدين اإلسالمي الرسالة المحمدية، كونها 

الحاجة  التطورية للمجتمع، وعليه فإن تغييبها وعدم أخذها بعين االعتبار  ضيهتتقمطلب أساس 
مكين، هو مسعى يحمل بذور فشله فيه، ستراتيجيات الرامية إلى  التإلمن ا استراتيجيةفي إطار أي 

وبطبيعة الحال لسنا بحاجة إلى البرهنة على أن جودة التعليم الجامعي، تتصدر جودة التعليم بصورة 
عامة، وأن االهتمام بهذا األخير هو الطريق الصحيح  لتحقيق جودة التعليم ككل، وتحقيقها  أي 

(، لكنها هدف،  2008بعينها كما يذكر )خالد،  تحقيق جودة التعليم العالي ليس مقصورا على جهة
 .تقع مسئولية تحقيقه على كامل الفاعلين، من خالل تنفيذ  مختلف وظائف وأنشطة التعليم العـالي



( في دراسته الموسومة بـــــ)جودة التعليم العالي 2013تتخذ جودة التعليم العالي كما يشير لقدري)
شرات )مستوى خريج الجامعة، إنتاجية هيئة التدريس في النشر دراسة تحليلية(على األقل  عشرة مؤ 

و البحوث، عدد الطلبة في المؤسسة الجامعية، معدل هيئات التدريس في الجامعة، قبول وانتقاء 
الطلبة، سمعة وشهرة أعضاء التدريس، التموين و اإلنفاق على البحث العلمي، انفتاح الجامعة 

راسية، وأخيرا الموارد والتجهيزات بالمؤسسة الجامعة( والمالحظ على محيطها، تقنين المناهج الد
(  على األقل منها تعني األستاذ، مما يعني أن %50من خالل هذا اإلحصاء أن ما نسبته  )

 (  من جودة التعليم العالي. %50توفير الشروط الضرورية لألستاذ، سوف يساهم  بما مقداره )
رصت الجهات المعنية بتطوير أداء الجامعات علـى تقـويم في تقدير الباحث، حو لهذا السبب 

مؤشرا  (، فكفاءة األستاذ تعد2008وتطوير أعضاء هيئة التدريس، كما يشير )عماد و عيسى ، 
الكشف  فيبب أيضا جند الباحثون امكاناهم ،  ولهذا الستهاما لضبط  مؤشرات جودة المخرجا

دراسة   منها نذكر ، ذلك عن مختف ما يواجه هذا األخير من تحديات، وقد كشفت عديد منها
 انه بشكل عام هناك صعوبات تواجه أساتذة .  التي أقرت ب (2008فرات )

وبحسب وجهة نظر الباحث، تميل  مختلف تلك التحديات إلى أن تنقسم على نفسها قسمان ، 
أحدهما داخلي  ويتعلق األمر بمختلف التحديات المفروضة عليه داخل منظومة التعليم العالي 
ككل، ومن ضمنها المناخ الجامعي، أما الثاني فيتعلق بالتحديات ذات الطابع الخارجي، أي تلك 

ن كان هذا األخير هو نتيجة حتمية للتحديات الداخلية.  يعيشها   ضمن محيطه االجتماعي، حتى وا 
أما التحديات الداخلية فتتخذ أربعة أبعاد ، البعد المتعلق بمجال التدريس و إرشاد الطالب  

( بأن األستاذ ينبغي أن يكون البوابة إلى فهم قضايا كثيرة تهم الطالب 2013يشير )العابد، 
معة و المجتمع، ويجب أن تقترن كلمة أستاذ بالعطاء. و على األستاذ الذي يلعب دورا رئيسيا والجا

من أجل إيصال رسالته للطالب، وهذه  جهدمن في العملية التعليمية، ببذل ما يجب أن يبذل 
(ال تقتصر على  تلقين الطالب مجموعة من المعلومات 1989محمد )المهمة حسب وجهة  نظر 

لدهر عليها وشرب، والمتواجدة أصال في الكتب و األسفار، وكثير من المواقع  اإللكترونية التي أكل ا
وغيرها، أو حتى تزويدهم بما توصلت إليه الخبرة  األجنبية في مجال تخصصهم، لكن األستاذ 

عادة يتعاون معهم على اكتشاف الطر  الجامعي مطالب بأن  ق المثلى الستخدام تلك المعلومات، وا 
تها و تطويرها وفق معطيات الواقع، األمر الذي يسهم في  تحقيق نموهم الذاتي، مما ينعكس صياغ

 إيجابا على واقع حياتهم حاضرا و مستقبال .



وتشتمل عملية التدريس بهذا المفهوم، إضافة إلى المهمات الخمسة  التي نص عليها التشريع 
التقييم الدورية وما يلحق بها من مهمات الجزائري، مهمة تحضير الدروس و تحديثها، ومهمة  

، و مهمة المشاركة في  مختلف أشغال المداوالت، مهمات أخرى غير معلنة تصحيحكالمراقبة وال
(من أجل تنمية 2012كممارسته لعملية اإلرشاد و التوجيه، التي تقوم أساسا  كما يشير سناني )

 الميول واالهتمامات. 
ر في وجه األستاذ الجامعي في ظل العديد من المعطيات وتصبح  مهمة التدريس تحد كبي

( و 2012( و سناني )86: 2006غيات ) ما أشار إليهال ال الحصر ثمنها على سبيل  الم
وغيرهما، عدم وضوح  األهداف، وقلة الوسائل التعليمة، وعدم وضوح المقررات، وغياب هيئات 
متخصصة في إعداد البرامج، وعدم مواكبة المناهج للعصرنة، والهوة بين البرامج و واقع الحياة 

، و ضعف مستوى الطالب، وفي هذا العامة للمجتمع..الخ، التركيز على الكم على حساب الكيف
(، إلى 2012المذكورة في سناني )  :( 1998 ) والمقدادي محافظة من كل دراسةاإلطار أفادت 

 تواجههم مشكالت متعلقة بمجال التدريس، كاعتماد اليرموك، جامعةب التدريس هيئة أن أعضاء
 من أكثر بالعالمة الطلبة واهتمام المحاضرة، األستاذ في ما يلقيه على أساسي بشكل الطلبة

ة بماد المتعلقة والتقارير األبحاث كتابة في منهم رغبة الكثير وعدم ، التعليمية ةداهتمامهم بالما
 الفكري الطلبة مستوى وضعف ، تدريس كطريقة التلقين في الكثير منهم أيضا  ورغبة ، المساق
 .والثقافي

الرغم  من أن له ما يبرره لدى عدد مهم من هذا الوضع الذي آل إليه الطالب بالجامعة وعلى 
الطلبة، ولكن ما يهمنا منه ما يحدثه على مستوى األستاذ الذي تتملكه نية تقديم خدمات ترمي إلى 
الرفع من مستوى الطالب ومساعدته على إبراز قدراته وتنميتها بالقدر الذي يرفع من مستوى 

رتقبة، الشك فإن مفي إحداث النقالت  النوعية ال مخرجات ينظرها المجتمع، من أجل االستعانة بها
هذا النوع من األساتذة يجعله يضاعف من جهودة بالقدر الذي يجعله يضحي بمسؤوليات ال تقل 

رشاد الطالب.   أهمية عن أهمية التدريس وا 
دارة البحوث، و  ة يعتبر اإلشراف و إدار أما النوع الثاني من التحديات فيتعلق بعملية اإلشراف وا 

رشاد الطالب، إذ أن مهمة األستاذ الجامعي في هذا اإلطار  البحوث العلمية الوجه الثاني للتدريس وا 
تنحصر كما تم ذكره في الفقرات السابقة ، ولكن وبشكل متواز، يقوم وبصورة إلزامية حتى ولو 

ة،  كما تمتد تطلبها إنتاج بحوث جيديالطلبة الكثير من الحيثيات التي كانت غير معلنة ، بتعليم 



، من المرحلة الجنينية إلى مرحلة التمخض إلى همختلف مراحل بحثفي إلى مرافقة الطالب الباحث 
أن يخرج البحث إلى الوجود وهو في غاية الجودة، وتزاد هذه المهمة خطورة و أهمية إذا ما راجعنا 

لى الدكتوراه، وهم يعانون واقع الطالب الباحث من مرحلة الليسانس مرورا بالماجستير أو الماستر إ
كثيرا من الصعوبات، بسبب مما يكون عليه هؤالء من حوج لمختلف أساسيات البحث العلمي ، 
كالميل الفطري للتعلم، وقوة المالحظة و قوة تحمل مشقات البحث الذاتية منها والموضوعية ، وعدم 

لمجال تخصصهم ، و ضعف تعودهم أو تمرنهم على القراءات المتواصلة للمواضيع التي تنتمي 
ملكات التمحيص و انتقاء األفكار، وهي من األمور التي يفترض أن يحوزها  الطالب في مرحلة 
متقدمة من حياته الدراسية، إضافة إلى إرهاصات الواقع االجتماعي و االقتصادي و اإلداري 

بسالم  قد تكون  نتائجها للمجتمع ، لذلك فهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى المرور بهذه المحطة 
  .سندات يعتمد عليها

( يؤدي إلـى غيــاب 2011إن غياب اإلشراف العلمي الواعي والفاعل كما يذكر الطاهر)
 ىالعقل العلمي ، بحيث ال يبقى بعد ذلك إال النقل والتقليد وتمثل النموذج السائد الذي يعمل عل

تعميق التبعية والخضوع ، بحيث يفقد إنتاج العلم والفكر وظائفه اإلبداعية الحقيقيـة ويصـبح مجرد 
 غطاء للعجز العلمي ، تمتد جذوره إلى بيئة خارجية بعيدة عن مجتمعـه الـواقعي.   

إن اإلشراف و إدارة البحوث العلمية هو مهمة  تختلف اختالفا كبيرا عن مهمة التدريس، 
تسير بالتوازي معه ، ولطالما أنها بهذه المواصفات فهي تتطلب تصورا مغايرا وجهودا   ولكنها

إضافية كما أنها بحاجة إلى برنامج خاص، قد تكون لألستاذ المشرف الحرية المطلقة في وضعه، 
ولكنه بحاجة إلى إمكانات مضافة من طرف اإلدارة أو من طرف الطالب و حتى من طرف  

على التعليم العالي ، ونظرا ألنها كذلك، وأن األستاذ يبقى يواجه المهمة بالمعطيات الهيئات الوصية 
الكالسيكية فإن ذلك يؤدي إلى الكثير من المشكالت أو الصعوبات التي تعتبر تحديات تميل إلى 

  الستراتيجيةأن تعوق األستاذ الجامعي عن مهمات تكاد تكون جوهرية بالنسبة إليه وحتى بالنسبة 
ظومة التعليم العالي ككل، التي تراهن كما ذكرنا على األستاذ الجامعي كشريك فعال في تحقيق من

الجودة الشاملة في المجتمع . فماهي  هذه التحديات التي تواجه األستاذ الجامعي والتي مصدرها 
 اإلشراف و إدارة البحوث؟. 

ن شئنا قلنا مه متين تم دمجهما في أوال، نالحظ بأن المصطلح مركب من مصطلحين وا 
حيث التعريف،  مر هنا مقصود، فالمهمتان تلتقيان في كثير من حيثياتهما، منمهمة واحدة، واأل



ن كانا يختلفان من حيث المحتوى، لذلك و األساليب، وحتى من حيث  الدور، األهداف ، الطرق و  ا 
تاذ الجامعي لى األسسوف نتعامل مع المهمتين وكأنهما مهمة واحدة، فهاتان المهمتان تطرحان ع

ذ الجامعي يقوم نلقي اهتماما للمشكالت المادية ألن األستاأن ، دون تالتحديا عديد المشكالت  أو
اه أو إن شئنا  سمين )حسب ماهو معمول به في التشريع الجزائري(دون مقابلبهاتين المهمتين 

الجامعي العديد من التحديات  قلنا أن هاتان المهمتان تطرحان على األستاذ .مقابل يؤول إلى الصفر
ومنها ، انعدام الهياكل التي حددها المشرع لعملية األشراف و إدارة البحوث، عدم تكفل اإلدارة  

المؤسسات  التي يقترحها الطلبة إلجراء دراساتهم، و عدم تمكين  الطالب من مع بإبرام اتفاقيات 
عمل البحثي  نفسيا و منهجيا وعلميا، لالب لعدم جاهزية الطوغيرها..  كاألنترنيتمصادر المعلومة 

د إضافة إلى األعداد الكبيرة من الطالب الباحثين، وبذلك يتعين على األستاذ أن يشرف على أعدا
وهذا ، طالبا( 15، فقد يصل اإلشراف لدى بعض األساتذة إلى أكثر من )تفوق القدر الذي يتحمله

بالجانب المعرفي،  اآلخر بعضالطرح تحديات كبيرة يتعلق بعضها بالجانب النفسي و ي الوضع 
هل األستاذ من الناحية النفسي قادر على دخول عملية اإلشراف عن وهنا يمكن أن نتساءل 

أم هو عمل تطوعي يكتسي طابع اإلجبار؟. هل األستاذ المشرف رجل موسوعي يمكن  ؟.طواعية
قادر على اقتراح عدد ال نهاية له من هو ع يطرحه الطالب؟. أو له أن يشرف في أي موضو 

 ؟.   البحثيةالمواضيع 
أما النوع الثالث من التحديات الداخلية فيتعلق بمسألة تمثل القطب الثاني الذي من خالله 

هو البحث العلمي و إنتاج المعرفية، يشير في تحقيق النمو الحضاري لألمة و  تساهم الجامعة
( إلى أن التعليم العالي ال يقتصر على نشر العلم فقط بين طالبه، ولكنه يهدف كذلك 1990تركي)

إلى ترقيته و النهوض به، وتقوم هذه الترقية و النهوض على البحوث و الدراسات العلمية التي 
ة في مختلف الحقول بغية المساهم، الدكتوراهيجريها األساتذة وطلبة الدراسات العليا في الماجستير و 

في تعزيز التراث الثقافي لألمة، والحضارة اإلنسانية، هكذا فاألستاذ الجامعي  الذي يهمل أمر 
يلبث أن يتحجر  البحث العلمي بحجة أنه مشغول عنها بشؤون التدريس يعتبر أستاذا فاشال ال

ثير ويصبح عاجزا عن إعداد قادة أكفاء لألمة. إهمال البحث العلمي إذن وحسب ما يذهب إليه الك
( سمة الفشل، كما هو ترسيخ لرداءة مخرجات الجامعة ، كما أنه 1990من الباحثين منهم تركي )

 تقاعس عن أداء الواجب تجاه المجتمع ككل.



 كالوقت، يقول فضال على التحديات سابقة الذكر يمكن أن تشكل بعض التحديات اإلضافية 
ئة التدريس في الجامعات الرصينة (،  فإذا نظرنا إلى الوقت المخصص لعضو هي2008فرات )

توافر المستلزمات المادية عدم  عن لوجدناه يشكل ضعف الوقت المخصص للتدريس، فضال
، قلة مضاف إلى ذلكتسهل عمل الباحث التي  متنوعة المكتبية ومستلزمات قرطاسية الدوات كاأل

ضافة إلى ذلك غياب سياسة واضحة للبحث العلمي الجاد ، باإلالتحفيزات من أجل البحث العلمي
، األستاذ الجامعي تحدوه العديد من (2008(  في) فرات ، 2006الجهالني )وهو ما أشار إليه 

أن غياب التشريعات والسياسات للبحث العلمي من أبرز المعوقات التي تواجه  :لمعوقات منهاا
عايير لجودة البحث العلمي وبعد الباحثين عن متخذي األساتذة الباحثين إضافة إلى عدم توافر م

 القرار، وهو ما يؤدي إلى عدم اعتبار البحث العلمي ذا أولوية في البالد.
و أخيرا التحديات المتعلقة بالعالقات المهنية و التبادل المعرفي، إن العالقات المهنية و التبادل 

س األستاذ لوحده ولكن تمتد آثاره إلى الطلبة، المعرفي وحسب وجهة نظرنا، الهواء الذي يتنفسه لي
يسهم بفعالية في صناعة سلوك األستاذ المعرفي و الوجداني، المفضي إلى متانة تكوينه، حيث أنه 

ففي ظل غياب عالقات العمل الطيبة، وغياب االحتكاك  بين األساتذة وترشيد اتجاهات وميوله، 
أشق ،  اللذان يعتبران أساسين هامين لممارسة هاال يمكن الكالم عن حب المهنة ، وحب موضوع

العطاء لها، فبالقدر الذي تكون فيه و التفاني  فيها  ننة، و بالتالي ال يمكن الحديث عوأنبل مه
عالقات األساتذة فيما بينهم متسمة بالشحناء، أو في أسوء التقديرات عالقات سالبة، تكون فعالية 
دور األستاذ  في تحقيق جودة التعليم ضعيفة، وهو ما أكدت عليه البحوث المتخصصة في علم 

ا بحاجة إلى تضمين هذا البحث خالصة ما النفس المهني. أما فيما يتعلق بالتبادل المعرفي فلسن
جاءت به مختلف نظريات النمو المعرفي بهذا الشأن و لكن ما يجب ذكره، بأن مهمة األستاذ 
الجامعي تفرض عليه أكثر من أي فرد أن يواكب مستجدات الفكر في  مجال تخصصه، ويتابعها 

 .   في كل مجال تتواجد فيه، ومن أهم تلك المجاالت األستاذ نفسه

فهي القاضية بحسب وجهة نظرنا!. ربما يستحي الواحد منا حين  أما التحديات الخارجية
ينوي الحديث على أن األستاذ الجامعي يشكو ضعف قوته وقلة حيلته و هوانه على الناس؟؟؟. 
األستاذ الجامعي إال من كان محضوضا، يعيش وضعا اقتصاديا و اجتماعيا ال يحسد عليه.  فهل 

المعقول أن يكون  أكثر الناس بذال وعطاء، وأكثرهم تضحية بشبابه من أجل تحصيل  يكون من



العلم، أن  يركز تفكيره في تلبية حاجاته البيولوجية؟. فهو بحاجة إلى ارتياد محالت البيع بالتقسيط 
  المريح، وهو  بحاجة إلى التحايل على ولده من أجل عدم اإليفاء بمتطلباته العادية، وهو بحاجة

إلى بعض المالليم يسخرها إلى تزويد مكتبته بما يستجد من كتب هي باألساس حاجة طالبه إليها،  
(، بأن طبيعة مهمة األستاذ الجامعي يضعه في موضع من المفروض أن 2008، فراتيشير )

اء تهيأ له كامل مستلزمات الحياة الحرة الكريمة، والحقوق المتميزة حتى يستطيع التفرغ لمهامه وأد
  مسؤولياته والتزاماته العلمية والتربوية، بشكل يحقق أهداف التعليم الجامعي. 

إن النظر إلى الواقع الذي يعيشه األستاذ الجامعي منذ سنوات طوال، ( 2008ويضيف فرات)
إذ أثقلته األعباء المعيشية والمهنية مما حجمت نشاطه وأضعفت قدرته، واختل عطاؤه إن لم يكن 

يشير هذا ما شكل حاجزا ومانعا بينه وبين قيامه بأداء واجباته ورسالته، وفي قد اختفى، م
(، بأن األستاذ الجامعي  يعاني من العديد من التحديات المادية و المعنوية و 2006غيات)

االجتماعية، ومنها على سبيل الذكر ال الحصر، عجزه على المداومة على اقتناء صحيفة يومية، 
 ه االجتماعية منحطة. وهذا ما جعل مكانت

بدون شك فإن ما تم ذكره من معطيات تتعلق بالجانب االجتماعي و االقتصادي هي في غاية 
األهمية، وهي بالفعل تشكل ضربات موجعة لجودة التعليم العالي في الجزائر وفي الوطن العربي 

ر مية ما جعل أكاببرمته، ولكن ماذا لو علمنا بأن المجتمعات العربية تملك من الكفاءات العل
تهبها مقام االستشارة و التنظير لبلدانها، في الوقت الذي  تتجاهلهم المجتمعات المصنعة تستقطبها و 

بلدانهم، وتستنجد باألجانب حتى في إلقاء محاضرات حول مواضيع أكل عليها الدهر وشرب وتمنح 
 لهم العطايا بسخاء. 

 

 إجراءات الدراسة: 

هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم  االعتماد إلجراءتم منهج الدراسة :  .أ
جمع بياناتها من مكان تواجدها، ثم تحليلها  كميا استعانة بعض األساليب اإلحصائية المناسبة، 

  ومنه القيام بالتحليل الكيفي.     



  /2016راسي أجريت الدراسة خالل العام الداإلطار الزماني والمكاني والبشري للدراسة:   .ب
 .  )الجزائر(بجامعة المسيلة 2017

( أستاذا وأستاذة  أختيرت بطريقة المعاينة 89يتكون عينة الدراسة من )عينته الدراسة :   .ت
المبينة تم استرجاع العدد المذكور و  ة( أستاذا و أستاذ300العشوائية حيث وزع االستبيان على )

 . 3و 2و  1مواصفاته في الجداول 
 يبين توزيع عينة الدراسة بحسب الجنس 01جدول 

  العدد النسبة
 ذكور 53 59,6

 إناث 36 40,4

 مجموع 89 100,0
 يبين توزيع عين الدراسة بحسب رتبة األستاذ 02جدول 

  العدد النسبة
 ذكور 61 68,5

 إناث 28 31,5

 مجموع 89 100,0

 يبين توزيع عينة الدراسة بحسب الكلية03جدول 
  العدد النسبة

 العلوم اإلنسانية  18 20,2

 معهد تقنيات الرياضة البدنية  34 38,2

 العلوم االجتماعية  37 41,6

 المجموع  89 100,0

تم االعتماد  لجمع البيانات التي تتطلبها الدراسة على  االستبيان الذي أدوات الدراسة :  .ث
 أعده الباحث  لغرض الدراسة الحالية .

 وصف المقياس: 
 أربع على المقياس فقرات لكل محور، يعتمد(10(  محاور بواقع )05)االستبيان من  يتكون 

(ال 1 -2 -3 -4) القيم تعطى معارض بشدة،  -معارض  -موافق - موافق جدا :هي بدائل
  .01يتضمن االستبيان أي فقرة سالبة أنظر الملحق 

 
 طريقة بناء االستبيان: 

  مرت عملية بناء أداة الدراسة بالخطوات التالية:  
 على التراث  والدراسات السابقة للموضوع .  االطالع .أ

 على بعض أدوات القياس .  االطالع .ب



استشارات أساتذة جامعيين ، حيث عرض استبيان في صورته األولية على أساتذة في علم  .ت
 ( أساتذة.05النفس وعددهم )

أجريت الدراسة السيكومترية لالستبيان الدراسة على عينة الدراسة السيكومترية للمقياس:  .1
   أسفرت نتائجها على مايلي:، ( أستاذا و أستاذة29من أساتذة جامعة المسيلة عدد أفرادها)

: إضافة إلى مختلف اإلجراءات التي تم اعتمادها في بناء االستبيان و  بالنسبة الصدق
التي هي أساسا تضمن صدق االختبار تم اعتماد طريقتين للتأكد من صدق االستبيان األولى وهي 

(، 0,917طريقة الصدق المستخرج من الثبات، حيث كان الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ هو )
ة الثانية فهي صدق االتساق الداخلي حيث تم حساب معامالت االرتباط بين أما بالنسبة للطريق

يبين معامالت  04جدول .   04وقد رصدت النتائج بالجدول االستبيان ككل و مختلف المحاور المكونة له 

 االرتباط بين االستبيان ككل و مختلف محاوره .
 5محور 4محور 3محور 2محور  1محور االستبيان 

 **701, **659, **768, **736, **781, 1 معامل االرتباط  بيرسون  االستبيان
 000, 000, 000, 000, 000,  الداللة

 29 29 29 29 29 29 ن
 **396, **324, **501, **589, 1 **781, معامل االرتباط بيرسون 1محور

 000, 002, 000, 000,  000, الداللة
 29 29 29 29 29 29 ن

 *262, **293, **559, 1 **589, **736, االرتباط بيرسون معامل 2محور
 013, 005, 000,  000, 000, الداللة

 29 29 29 29 29 29 ن
 **405, **389, 1 **559, **501, **768, معامل االرتباط بيرسون 3محور

 000, 000,  000, 000, 000, الداللة
 29 29 29 29 29 29 ن

 **434, 1 **389, **293, **324, **659, بيرسون معامل االرتباط 4محور
 000,  000, 005, 002, 000, الداللة

 29 29 29 29 29 29 ن
 1 **434, **405, *262, **396, **701, معامل اإلرتباط  5المحور 

  000, 000, 013, 000, 000, الداللة
 29 29 29 29 29 29 ن

 0,05دالة عند مستوى                    *.   0,01. دالة عند مستوى  **

أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا مما يعطينا الثقة  بان المقياس  04نالحظ من الجدول رقم
 يحوز على قدر من الصدق و بالتالي يمكن الوثوق بالنتائج التي نحصل عليها من خالله. 

ت االستبيان ، األولى طريقة كرونباخ تم اعتماد طريقتين للتأكد من ثبا بالنسبة للثبات:
ونتائجها ، انية فهي طريقة التجزئة النصفية(، أما الطريقة الث0,841وكان  هذا المعامل مساو إلى )



( وبعد إجراء عليه عملية التصحيح بواسطة 0,483كانت أن معامل االرتباط بين النصفين هو )
( وهو معامل مرتفع يدل بان 0,651معادلة رولون أصبح معامل االرتباط لالستبيان ككل هو )

 االستبيان يتمتع بقدر من الثبات . 

 ألساليب اإلحصائية التالية : األساليب  اإلحصائية المعتمدة : تم االعتماد على ا .ج
 لتباين المتوسط الحسابي ، النسب المئوية ، معامل االرتباط ، اختبار ت ، تحليل ا

 عرض ومناقشة النتائج : 

  عرض ومناقشة نتائج السؤال األول. 

ما هو ترتيب تقديرات أساتذة الجامعة عينة الدراسة للتحديات ينص السؤال على ما يلي: 
 التي تواجههم وتحد من فعالية مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي ؟. 

لإلجابة السؤال المذكور تم استخدام المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة على 
 . 05االستبيان وقد رصدت النتائج بالجدول 

 فعالية مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي دونتحول التي  التحدياتاستجابات عينة الدراسة ترتيب يبين  05جدول

 المحاور
الحد  العدد

 األدنى
الحد  
 األعلى

 توسطالم
 الحسابي

 الخطأ
 المعياري

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب
 

 4 43029, 04561, 2,3910 3,80 1,00 89 التدريس و إرشاد الطالب 

دارة البحوث  1 44683, 04736, 2,5618 3,60 1,00 89 اإلشراف وا 

نتاج المعرفة   2 52511, 05566, 2,4247 3,50 1,00 89 البحوث وا 

 5 47002, 04982, 2,3899 3,90 1,00 89 العالقات المهنية  و التبادل المعرفي 

 3 51442, 05453, 2,3944 3,88 1,00 89 التحديات االجتماعية و االقتصادية  

  34814, 03690, 2,4324 3,36 1,00 89 االستبيان ككل

 2,561أن متوسطات استجابات عينة الدراسة هي على التوالي) 05نالحظ من الجدول 
(، باستخدام المتوسط المرجح ، يمكن الحكم على المحور 2,389،  2,391، 2,394، 2,424،

، أما من حيث الترتيب متوسطمن المستوى البقية التحديات تعتبر األول فقط بأنه تحد مرتفع ، بينما 
دارة البحوثفإن محور التحديات المتعلق قد احتل  المرتبة األولى بمتوسط حسابي ، فة باإلشراف وا 

نتاج المعرفة المرتبة الثانية  بمتوسط )2,561قدره ) (، 2,424(،  بينما احتل  محور البحوث وا 
(، وعادت المرتبة 2,394عية و االقتصادية المرتبة الثالثة بمتوسط )واحتل محور التحديات االجتما

رشاد الطالب بمتوسط ) (، وأخيرا 2,391ما قبل األخيرة لمحور التحديات المتعلقة بالتدريس وا 
 (. 2,389المرتبة الخامسة لمحور العالقات المهنية  والتبادل المعرفي بمتوسط )



، هي أن جميع المتوسطات مرتفعة 05النتيجة األولى التي يمكن استخالصها  من الجدول 
نسبيا، وهذا يعني أن األستاذ الجامعي ال تواجه  تحديات من جهة واحدة، ولكنها تحديات مختلفة 
األبعاد، وتعتبر هذه النتائج بحسب وجهة نظر الباحث منطقية، على اعتبار أن ما هو مطالب به 

األخير، يفوق ما يتوفر لديه من إمكانات مادية بيداغوجية وحتى في بعض األحيان العلمية، هذا 
 وسيكون تفسير ذلك خالل المناقشة التفصيلية  للنتائج. 

بالنسبة للنتائج  في محتواها التفصيلي، وكما ذكرنا فهي منطقية،  حيث وكما نقرأ من 
مختلف المحاور إذ أنها تراوحت بين متوسط أيضا، ليس هناك تفوق كبير بين  05الجدول 

( كأدنى متوسط وهذا  يؤكد ما خلصنا إليه قي القراءة 2,3899( كأعلى متوسط و  )2,5618)
الكلية للنتائج، فاحتالل محور اإلشراف و إدارة البحوث المرتبة األولى، يدل بأن خدمة اإلشراف 

دارة البحوث، فعال تشكل عائقا، في ظل التعداد ا لكبير للطلبة، عجزهم في الكثير من األحيان وا 
للتجاوب مع خريطة العمل التي يصممها األستاذ، لعدة أسباب منها عجزهم المعرفي و المنهجي 
، إضافة إلى تزامن عملية إنجاز بحوث التخرج مع الدراسة وفي بعض األحيان حتى مع 

لة المراجع و عزوف بعض االمتحانات، إضافة بعض المشكالت التي تطرح على األستاذ كق
المؤسسات التي ينوي الطلبة إجراء بحوثهم بها، وأيضا تجرؤ الطلبة في كثير من األحيان لطلب 
المساعدة أثناء وقت التدريس ووقت الراحة ، كلها مشكالت تجعل من عملية اإلشراف تشكل تحد 

يفوق في بعض األحيان كبير أما األستاذ خاصة لدى بعض األساتذة الذين يقبلون بعدد الطلبة 
( طلبة، مضاف إلى ذلك فإن األستاذ المشرف يقبل اإلشراف على بعض البحوث التي ليس 10)

له بها اهتمام ، وربما يكون مشكل آخر وهو عدم تحفيز األستاذ على عملية اإلشراف ...الخ من 
 القضايا التي بالفعل تجعل من اإلشراف تحد كبير. 

ي بينا من خاللها تحد اإلشراف باعتباره المحور الذي حاز على غير أن هذه المناقشة الت
األسبقية من الترتيب، ال يعفي من القول بأن التحديات األخرى نالت قسطا ضعيفا بل على العكس 
من ذلك، لقد حازت على متوسطات متقاربة جدا ، وهذا كما ذكرنا يدل على أن التحديات التي 

 ومتعددة.  تواجه األستاذ الجامعي كبيرة 
وهذه النتائج  في مجملها جاءت لتؤكد ما توصلت إليه جميع الدراسات التي وصلت إليها 

أنه  بالفعل تواجه هذا األخير مشكالت متعددة على  ( 1996 )دراسة الغامدي يد الباحث، أكدت 
بة كذلك الشأن بالنس ، ، مع األخذ بعين االعتبار بعض االختالف الذي مس الترتيب األنماط
ثالثة   إلى إقرار والتي انتهت نتائجها  ( 2012كرت في سناني)التي ذ(1991) الهاديلدراسة 

 أعداد ،  المشكالت المتعلقة بالطالب )زيادةالمشكالت المتعلقة باألستاذ .أنواع من المشكالت 
التعليمية(،  العلمي(، المشكالت المتعلقة بمناهج التدريس)المقررات،  الوسائل  مستواهم هم، وضعف

 تلك لشاغلي اإلدارية المهنية الكفاءة نقص المشكالت المادية ، و أخيرا المشكالت اإلدارية)



أيضا، حيث أشارت ( 2008المذكورة في سناني ) ( 1989 ) محمد الوظائف( وهذا أيضا ما أكده
 اإلمكانيات ورالواجبات، قص كثرة دراسته إلى أن االستاذ الجامعي يعاني من عديد المشكالت منها

  .المتاحة المالية و البشرية و المادية
 االجابة عن السؤال الثاني : 

هل هناك فروق بين عينة الدراسة في تقديراتهم للتحديات التي تواجههم ينص السؤال على مايلي: 
وتحد من فعالية مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي تعزي لمتغير )الجنس(. لإلجابة على 
السؤال تم استخدام اختبار )ت(  للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على االستبيان ، 

 06والنتائج مبينة بالجدول 

 يبين نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين  لمتغير  الجنس 06جدول 

 

 إختبار ت للمقارنة بين المتوسطات

 ف
م.الدال

 لة
 درجة الحرية ت

مستوى 
 الداللة

في الفرق 
 االنحراف

الفرق 
في  

المتوس
 ط

 مجال الثقة
 أعلى أدنى

ور 
مح
ال

ول
األ

 

 001,- 295,- 073, 148,- 048, 87 2,003- 907, 014, التجانس
 008,- 287,- 070, 148,- 038, 85,974 2,112-   عدم التجانس

ور 
مح
ال

ني
الثا

 

 012, 423,- 109, 205,- 064, 87 1,874- 878, 024, التجانس
 008, 418,- 107, 205,- 059, 80,504 1,915-   عدم التجانس

ور 
مح
ال

ثال
الث

 

 072, 329,- 101, 128,- 206, 87 1,275- 033, 4,701 التجانس
 057, 315,- 093, 128,- 172, 86,920 1,377-   عدم التجانس

ور 
مح
ال

رابع
ال

 

 042, 324,- 092, 141,- 130, 87 1,529- 697, 152, التجانس
 034, 316,- 088, 141,- 114, 84,710 1,597-   عدم التجانس

ور 
مح
ال

مس
لخا

ا
 

 151, 233,- 096, 040,- 675, 87 421,- 404, 703, التجانس
 146, 228,- 094, 040,- 666, 81,788 433,-   عدم التجانس

، أن الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بتقديراتهما للتحديات 06نالحظ من خالل الجدول 
التي تواجههم وتحد من فعاليتهم في تحقيق جودة التعليم العالي منعدمة ، ما فيما يتعلق بالبعد 

رشاد الطالب، وهو لصالح اإلناث، حيث أن متوسط اإلناث قدر بـــــــ   2,5167األول وهو التدريس وا 
، وهذا بحسب وجهة نظرنا، غير منطقي على اعتبار أن . 2,2823بينما قدر متوسط الذكور بـــــــ

الفروق بين الجنسين تؤيدها الكثير من الدراسات، وأن الشعور بالتحدي  من كال الجنسين يختلف 
باختالف وضعية المرأة والرجل، خاصة في مجاالت عمل األستاذ الجامعي، أين تحتاج بعض 

إضافية قد تجد األستاذة بعض العراقيل، ومع ذلك المهام كاإلشراف مثال جهود إضافية وعالقات  



التي أكدت على انعدام   ،( 1996 )فإن النتائج المحصل عليها في هذه تتفق مع دراسة الغامدي 
 الفروق بين الجنسين في الشعور بالتحديات التي تواجه كالهما. 

لمذكورة في ا(2003)  غسان حلو إليه لحالية مع ما توصلاوقد اختلفت نتائج الدراسة 
ـة. وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الـذكور واإلنـاث تدراسبينت نتائج التي و ( 2012سناني )

 فـي مجـال المشكالت المتعلقة بنظام الترقيـة ولـصالح الـذكور. 
  :اإلجابة على السؤال الثالث

تقديراتهم للتحديات التي تواجههم هل هناك فروق بين عينة الدراسة في ينص السؤال على مايلي: 
(. لإلجابة العلمية وتحد من فعالية مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي تعزي لمتغير )الرتبة

)ت(  للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على  اختبارعلى السؤال تم استخدام 
 .08االستبيان ، والنتائج مبينة بالجدول 

نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين  لمتغير رتبة األستاذيبين  08جدول   

 
ت للمقارنة بين المتوسطات اختبار  

دم. قيمة.ف  تقيمة.    م. د ريةح.الد  
 ف. 
 انحر

ف. 
 توم

 مجال الثقة
 أعلى  أدنى 

عد 
الب ول
 األ

 011,- 321,- 077, 077, 035, 87 2,136- 616, 253, التجانس 
 029,- 303,- 068, 068, 018, 72,121 2,423-   عدم التجانس 

عد 
الب اني
 035,- 491,- 114, 114, 024, 87 2,298- 263, 1,267 التجانس  الث

 053,- 473,- 105, 105, 015, 65,254 2,505-   عدم التجانس 

عد 
الب لث
الثا

 018, 402,- 105, 105, 073, 87 1,812- 033, 4,705 التجانس  
 015,- 368,- 088, 088, 033, 80,948 2,168-   عدم التجانس 

عد 
الب رابع
 030,- 412,- 095, 095, 023, 87 2,310- 765, 090, التجانس  ال

 043,- 399,- 089, 089, 016, 63,165 2,486-   عدم التجانس 
عد 

الب مس
لخا

 221, 186,- 102, 102, 867, 87 168, 410, 686, التجانس  ا
 209, 174,- 096, 096, 858, 61,815 179,   عدم التجانس 

أن مستوى الداللة في ج األبعاد  األول والثاني والرابع أقل من ر  08نالحظ من الجدول 
مما يعني أن هناك فرق في تقدير األساتذة للتحديات التي تواجههم  تعود لمتغير الرتبة   0,05من 

 . ولصالح  األساتذة المساعدين، حيث أن متوسطات  استجابات األساتذة المساعدين على االستبيان

 يبين الفرق متوسطات استجابات األساتذة في المحاور التي سجلت فيها الفروق بينها. 09جدول رقم 

 األساتذة المحاضرين  األساتذة المساعدين  
رشاد الطالب   1,8337 2,5464 محور التدريس وا 
دارة البحوث  2,0154 2,5750 محور اإلشراف وا 

 2,2258   2,5429 محور العالقات المهنية والتبادل المعرفي 



أما بالنسبة لبعدي التحديات المعلقة بالبحوث و إنتاج المعرفة و بعد التحديات االجتماعية 
 .0,05و االقتصادية فليس هناك فروق وهذا تدل عليه مستوى الداللة إلي فاق 

بين األساتذة تبعا لمتغير الرتبة تؤول نالحظ بان الفروق المسجلة  09من خالل الجدول 
لصالح األساتذة المحاضرين، ويمكن أن تفسر النتائج على وجهين ، األول  أنها غير منطقية 
اعتبارا من أن  المحاور المسجلة فيها الفروق وهي التدريس و إرشاد الطالب و محور اإلشراف و 

معرفي وهذه المحاور ال تمثل تحديات أكثر إدارة البحوث و محور العالقات المهنية و التبادل ال
من األساتذة المساعدين خاصة في الجامعة الجزائرية ، حيث أن األساتذة المساعدين مكلفون بأداء 
واجبات تجاه وظيفتهم مضاف إليها واجبات تتعلق بأعمال تتطلبها عملية الترقية، أما من جهة 

ساتذة المحاضرين وبفعل تكبدهم للتحديات لمدة ثانية يمكن أن تفسر بالمنطقية على اعتبار األ
أطول مما يجعل من المجاالت المذكورة تعد فعال تحد كبير على اختالف األساتذة المساعدين 

هم من عملية الذين اليزالون يمتلكون قدرا من المقاومة تجعلهم ال يشعرون بدرجة كبيرة بما يتعب
في الموضوع متناقضة حيث أثبتت  بعض الدراسات  وهكذا فإن نتائج البحوث، التدريس و االشراف

الفروق في حين لم تثبت أخرى ذلك ومن الدراسات التي اقرت الفروق وعلى الرغم من ذلك فالقراءة 
المذكورة في سناني  (1994دراسة أحمد مروى )العامة للنتائج هناك من الدراسات من تؤيدها 

بكل  الشعور مدى حول إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم هانتائجو التي أظهرت ( 2012)
 إلى تعزى إحصائية ذات داللة ق فرو وجدت بينما التدريسية، والخبرة الجامعة، إلى تعزى مشكلة
 العلمية. الرتبة

المذكورة في :( 1999 )  عبداهللدراسة أما الدراسات التي أسفرت على  انعدام الفروق 
 الرتبة المتغيرات  إحصائية تبعا داللة ذات فروق توجد الالى أنه،  توصلتوالتي  (2012سناني )

 المشكالت و التدريس هيئة عضو بتأهيل تتصل التي المشكالت في األكاديمية، ال توجد فروق
 المراكز احتلت التي المشكالت ، المادية المشكالت و المجتمع و الجامعة بين بالعالقة تتعلق التي

 و تتعلق بالتدريس العلمي، واألخرى البحث بمشكالت تتعلق منها ستة بان األولى، يالحظ العشرة
 ذات ق فرو هناكالتي أسفرت نتائجها على أن  ( 1996 )المجتمع، ودراسة الغامدي  خدمة
 العلمية. الرتبة المتغير وفق التدريس هيئة أعضاء إحصائية، بين داللة

 اإلجابة على السؤال الرابع، 



هناك فروق بين عينة الدراسة في تقديراتهم للتحديات التي هل ينص السؤال على مايلي: 
تواجههم وتحد من فعالية مساهمتهم في تحقيق جودة التعليم العالي تعزي لمتغير )الكلية(. لإلجابة 
على السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي  للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة 

 10والنتائج مبينة بالجدول الدراسة على االستبيان ، 

يبين نتائج اختبار أنوفا  لمقارنة بين الكليات ) علوم اجتماعية ، آداب ، تقنيات الرياضة البدنية ( 10جدول   

 
مج  

 المربعات
درجة 
 الحرة 

م. 
 المربعات

 م. الداللة  ف

 المحور األول 
 261, 1,365 164, 2 328, بين المجوعات 

   120, 86 10,338 داخل المجموعات
    88 10,666 المجموع 

 المحور  الثاني 
 444, 819, 218, 2 435, بين المجوعات 

   266, 86 22,852 داخل المجموعات
    88 23,287 المجموع 

 المحور  الثالث
 490, 720, 160, 2 320, بين المجوعات 

   222, 86 19,121 داخل المجموعات
    88 19,441 المجموع 

 المحور الرابع
 535, 630, 118, 2 235, بين المجوعات 

   187, 86 16,057 داخل المجموعات
    88 16,293 المجموع 

 المحور الخامس 
 380, 980, 196, 2 391, بين المجوعات 

   200, 86 17,179 داخل المجموعات
    88 17,570 المجموع 

 الداللة هي  علىأن كل قيم مستوى   10نالحظ من الجدول 
(، وعليه فإنه ليست هناك 0,05(أكبر من )0،261،0,444،0,490،0,535،0,380التوالي)

فروق  بين أساتذة  الكليات الثالثة فيما يتعلق بتقديراتهم للتحديات التي تواجههم  وتحد من فعاليتهم 
إذ أن وضع األستاذ في تحقيق جودة التعليم العالي، وهذه النتيجة بحسب تصور الباحث منطقية ، 

الجامعي واحد، وأن الغالبية إذا لم نقل الكل يشعرون بقدر متساو بمختلف المشكالت التي تحدوهم 
و التي تشكل بالنسبة إليهم معوقات تحول دون العمل بالوتيرة والكيفية التي يرضون عنها والتي 

معة على النحو الذي تقتضيه تسمح لهم بالعطاء وفق الكيفية التي تساعد على النهوض بقطاع الجا
 متطلبات جودة التعليم لعالي في الجزائر.   

( 2012( المذكورة في سناني )1994أحمد )وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه كل من 
 أعضاء تواجه التي واإلدارية األكاديمية المشكالت حول ،الذي أكد أن دراسته  التي تمحورت 



 داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج األردنية، وأظهرت الجامعات من عدد في التدريس هيئة
 ) خليل دراسةالتدريسية،  والخبرة الجامعة، إلى تعزى بكل مشكلة الشعور مدى حول إحصائية

 إلى تحديد ثالثة أنواع من المشكالت،  توصلتالتي ( 2012المذكورة في سناني ) ( 1991
 المدرس، والثانية  على العلمي، الالمباالة، االتكال و الفكري المستوى األولى بالطلبة) تدني  تتعلق

 الجامعية والبيئة باإلدارة تقويم(،والثالثة  التربوي التأهيل التدريس، ضعف باألستاذ نفسه ) لغة
 المجتمع، قلة التجهيزات، تساهل وحاجات ينسجم الجامعي للتعليم ةاستراتيجي خطة وجود )عدم
 للتعليمات(.  المخالفينالطلبة  مع

المذكورة في سناني  :(2003)  كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة غسان حلو
أن أكثـر المـشكالت حـدة كانـت فـي مجالي المشكالت) المتعلقـة بالطلبـة، التي بينت ب( 2012)

أقلها حدة فـي مجـال والمـشكالت المتعلقـة فـي البحـث العلمـي وعلـى التوالي، في حين كانت 
فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الـذكور واإلنـاث فـي ، وأن هناك المـشكالت المتعلقـة بنظـام الترقيـة 

مجـال المشكالت المتعلقة بنظام الترقيـة ولـصالح الـذكور، وبـين أصـحاب الرتـب األكاديميـة المختلفة 
ت ولصالح أصحاب الرتبـة األكاديميـة األعلـى، وسـنوات وفي كل المجاالت فيمـا عـدا مجـال المـشكال

ر الخبـرة فـي مجـال المـشكالت المتعلقة بنظام الترقية، ولصالح أصحاب الخبرة ألكثر مـن عـش
وبـإدارة الجامعـة،  ع الكليـة في مجاالت المشكالت المتعلقة بعضو هيئة التـدريس،سـنوات، ونـو 

 .ليات اإلنسانية وبالبحـث العلمـي ولصالح الك
 :  التوصيات

  من خالل ما توصلت إليه الدراسة  يوصي الباحث بمايلي:

بالنسبة للباحثين يفضل أن تكثف الدراسات حول موضوع الدراسة الحالية، وبأهداف أكثر  .1
 وتوسع.

بالنسبة للوصاية البد من توجيه االهتمام باألستاذ الجامعي سواء من الناحية البيداغوجية  .2
، أو التكوين ، أو الناحية االجتماعية و االقتصادية، فمن غير المعقول أن يتساوى هذا األخير 

 .     اجتماعيا واقتصاديا مع المتسربين من المدرسة  حدا لمشوارهم في المرحل التعليمية األولى 
 المراجع: 



منشورات  مجلة عالم التربية،(. الجودة والجامعة المغربية ، 2013بوشبكة، عبد المجيد ) .1
 .  643 -618، الجزء الثاني، ص ص 23-22عالم التربية ، عدد خاص، 

دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران،  التربية و التعليم بالجزائر،(. 2006غيات ، بوفلجة) .2
 الجزائر. 

اقتراح برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء (. 2013ن، ليلى)زرقا .3
أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم علم النفس  معايير الجودة في التعليم العالي بجامعة سطيف،

 ،. 2، جامعة سطيف 
(الصعوبات التي تواجه أساتذة الدراسات العليا وطلبتها في 2008فرات ، عبد الحسين ) .4
(. ص ص 03)22مجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(.  امعات العراقية،الج

845- 887 . 
تحديات و عقبات تواجه  إصالح التعليم العالي   ونظام ( 2013عبد القادر، تواتي ) .5

، يوم دراسي حول إصالحات التعليم العالي الراهن واآلفاق، منشورات في الجزائر(L M D الــ)
 مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر. 

الصعوبات التي يواجهها األستاذ الجامعي المبتدئ في (. 2012سناني، عبد الناصر ) .6
التربية أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم علم النفس وعلوم  السنوات األولى من مسيرته المهنية ،

 واالرطفونيا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة منتوري، قسنطينة.
(. إدارة الجودة الشاملة وأثرها على األداء  الوظيفي 2005أياد، فاضل ومحمد، التميمي) .7

  .184(،ص ص  02)9،مجلة البصائرللعاملين دراسة ميدانية في عينة في البنوك األردنية، 
، مجلة عالم التربية(. الجودة في التعليم الجامعي دراسة تحليلية، 2013القدري عز الدين) .8
 . 643-633خاص الجودة في التربية و التكوين، ص ص 23-22، عدد 2ج
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسين (.2008خالد، بن جميل مصطفى زقزوق) .9

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية جامعة أم القرىأداء كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر ب
 التربية، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية.

المؤسسة الوطنية للكتاب،  التربية و التعليم في الجزائر،(. 1990تركي رابح عمامرة ) .10
 الجزائر. 



الرسائل دور مهارات الباحثين وخبرات المشرفين في إعداد  (،2011الطاهر، عمان علي) .11
الجامعية، الملتقى العلمي األول تجويد الرسائل واألطروحات العلمية وتفعيل دورها  في التنمية 

، كلية الدراسات العليا جامعة  2011 /11 /12 – 10،  خالل الفترة من الشاملة والمستدامة
 نايف للعلوم األمنية .
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 بالجزائر المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي كآلية لتفعيل جودة مخرجات التعليم العالي

 )دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية(

 د.بولسنان فريدة                                               مام عواطفد.

 ائرالجز  -المسيلةمحمد بوضياف جامعة قسم علم النفس ،

 : البحث ملخص

حلاصلة يف ماتية املتسارعة اية واملعلو ورة التكنولوجيواجه التعليم العايل يف اجلزائر حتديات ورهانات حاضرة ومستقبلية فرضتها العوملة والث       
ج، الربامج ة التنظيم، املناهناحي ت منجماال العامل، األمر الذي جعل من اجلامعة اجلزائرية ملزمة على إجياد صيغة جديدة إلعادة النظر يف عدة
رت، .م.د )ليسانس، ماسلظام جديد نتبين  وكل ما يتصل بالعملية التكوينية إلعداد اإلطارات املؤهلة ملسايرة التطور السريع. وذلك من خالل

هم يف امعية، كل هذا ساإلدارة اجلا يس أودكتوراه(، هذا األخري الذي ترتب عنه العديد من املشكالت سواء تعلقت بالطالب أو عضو هيئة التدر 
ني أعضاء نوع من التواصل ب وجية خللقلبيداغااخنفاض مستوى التعليم اجلامعي. ولتجاوز املشكالت السابقة مت اعتماد نظام الوصاية أو املرافقة 

غوجي منذ يف مسارهم البيدا عة الطلبة متاباهليئة التدريسية والطلبة، وتعترب أحد املستجدات اجلوهرية يف إطار فلسفة نظام ل.م.د، وهتدف إىل
جتماعية داخل م األكادميية واالاصة حبياهتات اخلالقبول ويف مناهج الدراسة وطرائق التدريس، وعند االنتقال إىل احلياة املهنية ويف اختاذ القرار 

 اجلامعة، كل هذا لتحسني خمرجات التعليم اجلامعي. 

هليئة ان وجهة نظر أعضاء ماجلامعي  لتعليمالتعرف على دور املرافقة البيداغوجية يف تفعيل جودة خمرجات ا وسنحاول من خالل هذا البحث      
 التدريسية.       

 إشكالية البحث:

ا  حتتاجهلبشرية اليتامية القوى ل البشري وتنملاا مصادر تكوين رأس ستوياته املتعددة، ومؤسساته املختلفة يعد أهمالتعليم العايل مب إن       
القدرات واخلربات  اليت تتبلور فيها ة العلميةالبيئ وتعد اجلامعات التنمية الشاملة يف مجيع جوانبها التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

ملغامسي، سوق العمل.)اياجات نمية واحتالت باتتوفري الكفاءات املؤهلة، املناسبة يف الكم والكيف ملتطلوتصقل فيها املهارات، وهي القادرة على 
2005 ،48)  

لثقافية، ويتأثر واسية واالقتصادية عدة السياع األصومما الشك فيه أن التعليم العايل مرتبط ارتباطا وثيقا بالتغري االجتماعي احلاصل يف مجي       
 سات التعليمية تبينيف السيا فاعلنيلزاما على البالسلب أو باإلجياب وفق املعطيات واملنتجات اجلديدة يف عامل األفكار، ومن مثة كان 

مال ادية والبشرية واآلانيات املاإلمك اسرتاتيجيات تتماشى ومستجدات العصر بتبنيها ملعايري جودة تسمح هلا بوضع نظام تعليمي يوازن بني
ة التعليمية على مستوى األنظم النقالباتهذه ا مل، ولعلت املناسبة لسوق العوالكفاءا اإلطاراتواملتمثلة يف توفري أكرب قدر من  ،املعقودة عليها

لسفتها يريات جوهرية يف فلقيام بتغليها اوهذا ما فرض ع ،جعل اجلامعات العربية تعيش احلرية بني التحديات اليت فرضت عليها وبني مقوماهتا
 ت الغربية.وأهدافها ونظمها وإمكاناهتا لتساير وتواكب التطورات احلاصلة على مستوى اجلامعا

يم العايل ة يف منظومة التعلونية ممثللو سكسويف ظل هذا التوجه تبنت اجلزائر إسرتاتيجية إصالحية جديدة مستلهمة من جتارب غربية وأجن       
ظام جات هذا النيد ملخر ناته، وأر كل مكو ب، بغرض االنفتاح على احمليط االجتماعي والثقايف القيمي اجلزائري )ل م د( ليسانس ماسرت دكتوراه

 (1، 2010،هارون)ية.قتصاداالنفتاح على املنظومات العاملية باعتماد معايري اجلودة من خالل ربط هذه املؤسسة باملؤسسات اال
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فكرين املعض الذي يطلق عليه ب صر احلايليف الع مبستوى أدائهوتعترب اجلودة أحد أهم الوسائل واألساليب لتحسني نوعية التعليم واالرتقاء        
رة ملحة متليها يمية، بل أصبح ضرو ظمة التعله األنبأنه عصر اجلودة، فلم تعد اجلودة ترفا ترنو إليه املؤسسات التعليمية أو بديال تأخذ به أو ترتك

أن اخلصائص اليت ينبغي ىل مجلة املعايري و إ(. وتشري ،2009)العبيدي،حركة احلياة املعاصرة، وهي دليل على روح البقاء لدى املؤسسة التعليمية.
ته ورغبات ت اجملتمع ومتطلبا احتياجا تليباليت يع عناصر العملية التعليمية باجلامعة سواء منها ما تعلق باملدخالت أو املخرجاتتتوافر يف مج

 .)(املتعلمني وحاجاهتم وتتحقق من خالل االستخدام الفعال جلميع العناصر البشرية واملادية باجلامعة

ت التعليم دة الشاملة ملؤسسادارة اجلو تطلبه إاملخرجات الذي تدليل إدارة اجلودة الشاملة للتعليم العايل يف الوطن العريب يف مستوى  حيث يشري
ه م يف مالحملرتكيز على املتعله يقتضي اخرج منحمصلة اشتغاهلا متوائمة مع غاية التعليم وأهدافه، وأن ضمان جودة امل أن تكون خمرجاهتا ،العايل

يب خلصائص نتجا البد أن يستجاعتباره مبخلريج ااملعرفية والسيكولوجية والثقافية واملهنية. فاملخرجات ذات الصلة باملتعلم تتعلق أساسا بنوعية 
 معينة مثل:

 ل، وروح املبادرةملبحث عن عمهارات اعلى االندماج يف عامل العمل وحتقيق الذات، كأن يكون مزودا باملهارات والكفايات اليت تساعده  -
 والقدرة على اختاذ القرار املناسب.

دى محقق لديه التعليم ها حىت يتلة إليت املوصوالوسائل واألدوا وإتقاهناأن يكتسب خربة جتعله قادرا على اكتساب املعارف والبحث عنها  -
 احلياة.

 مع ما يستجد من أحداث وتغريات يف عامل العمل.أن يكون قادرا على التكيف  -

يف مجيع  حلة للتكفل بالذاتبداية مر  طاف بلأن تقوى لديه الدافعية للتعلم وتطور معارفه وكفايته باستمرار حبيث ال يعترب خترجه خامتة امل -
 اجملاالت. 

 (10، 2005)بن فاطمة،وبن ساسي،أن ينمي لديه الفكر الناقد املساعد على اإلبداع. -

 لنقاش بني الطلبةاو ء للحوار لق فضامع تطبيق نظام ل م د وهي املرافقة البيداغوجية وهتدف خل وعليه مت استحداث وظيفة مستجدة       
اج يف احلياة املساعدة يف االندمكخمتلفة  ع مواضي ل عن هذه املهمة )املرافق( والذي من خالله تعطى األجوبة املناسبة واحملددة حولواألستاذ املسئو 

 ال العلمية، والتوجيه للقيام باملشاريع املهنية.اجلامعية والقيام بالبحوث واألعم

لفردية أو اتبط حبياة الطالب عديدة تر  جوانب إن مهمة اإلشراف أو املرافقة البيداغوجية للطلبة حسب مستوياهتم تتطلب االهتمام ومراعاة       
جلوانب اعليه فهي تركز على و املهين( ماعي و )احمليط االجت اجلماعية سواء داخل اجلامعة )قاعات الدرس، املخابر، اخلرجات العلمية( أو خارجها

 اآلتية:

 اجلانب اإلعالمي واإلداري والذي يهتم باالستقبال والتوجيه والوساطة. -

  تكويين.مساره ال  بناءيفاجلانب البيداغوجي، ويأخذ شكل املرافقة يف التعليم وتنظيم العمل الشخصي للطالب ومساعدته  -

 ها. يركز على تلقني مناهج العمل اجلامعي بصفة فردية ومجاعية وكيفية استخداماجلانب املنهجي، و  -

 .اجلانب التقين، ويأخذ شكل التوجيه يف استعمال األدوات والدعائم البيداغوجية -

 اجلانب النفسي، من خالل حتفيز الطالب وحثه على متابعة مساره التكويين. -
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 إعداد مشروعه املهين. اجلانب املهين، ويأخذ شكل مساعدة الطالب يف -

ياء( ة املرافقني )األوص لألساتذن تعينيمولقد حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي كيفية تنظيم املرافقة بالتفصيل، وما تتضمنه 
            (22، 21، 2011،ليم العايلرة العوتأسيس جلان املرافقة )املرافقة املنهجية، التقنية، املهنية( واملسئول عنها ومراقبتها.)وزا

  التايل: العام التساؤليف  د مشكلة البحثحدتمما سبق ت

 ؟عايل إىل أي درجة تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة خمرجات التعليم ال -

 لي:يا ي كميدور حوهلا البحث وه فرعية ومن خالل هذا الطرح ميكننا أن حنلل مشكلة البحث إىل عدة تساؤالت

  ؟     إىل أي درجة تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات املعرفية -

 ؟  ة جتماعيإىل أي درجة تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات النفسو ا -

  ؟عيل جودة املخرجات املهنية إىل أي درجة تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تف -

        ؟   إىل أي درجة تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات الثقافية -

  انطالقا من تساؤالت البحث ميكن صياغة الفرضيات اآلتية:فرضيات البحث:  -

  .متوسطة بدرجة التعليم العايل جاتتساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة خمر -

  .متوسطةبدرجة  تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات املعرفية-

 .سطةمتو  بدرجةتساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات النفسو اجتماعية -

 .متوسطة بدرجةجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات املهنية تساهم املرافقة البيداغوجية للطالب ا-

   .متوسطة بدرجةتساهم املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات الثقافية - 

 أهمية البحث: -

اح نجت اللذي ميتلك مقوماااملنتج ري احلضا اإلنسان، ملا له من دور بارز يف صناعة من أهم روافد التعليم يف اجملتمعيعد التعليم اجلامعي  -
، فالتقدم العلمي التقدم يف اجملتمعب التطور و أسبا يف املشاريع النهضوية وروافد احلياة، وبأن اجلامعة هي البوابة الرئيسية اليت متر من خالهلا

يق ا أداة رئيسة لتحقن حيث كوهنعة مم. وهذا يشري إىل خطورة الدور الذي تؤديه اجلاكافة األصعدة خيرج من بوابتها  والتكنولوجي على
  كبها.ر وختلف عن  حلضاريوبأن جتاهل هذه املنظومة العلمية هو نوع من أنواع االنتحار اأهداف اجملتمع على أسس علمية، 

جلودة لة لتحسني الية فعاآا بوصفها ميزة هلباجلزائر أمهية مت (ل م دتنبع أمهية البحث من أمهية املرافقة البيداغوجية حيث أوىل نظام )  -
النقطاع ص نسبة اإلعادة واتوخيا تقليمتية، التعليمية والرفع من مستوى الطلبة وتسهيل اندماجهم يف احلياة اجلامعية وتنمية قدراهتم الذا

ات  املستويرية حىت يفة، وهي ضرو عاملياملبكر عن الدراسة، فهي تعترب أهم ركيزة ضمن هذا اإلصالح الذي تبنته العديد من اجلامعات ال
 جلامعة املعاصرة.ايت تفرضها ات الالطالب من خالهلا الرفع من مستواه ومواجهة التحدي (، كما يستطيعوالدكتوراه سرتااملالعليا )
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ى تو جلامعية من حيث احملالربامج ا جودة أكيد علىوالت ة بالتأكد مننييم العايل من أهم اإلجراءات املعيف مؤسسات التعل ضبط اجلودةيعد  -
لساحة اإثبات الوجود على و ى التنافس رة علومناهج التعليم وأساليب التعلم والبيئة التعليمية، واالستجابة حلاجة السوق واجملتمع، والقد

مهية ا. ومن هنا تتضح ألتفاعل معهلعمل واواالخنراط جبدارة يف بيئة اة املستدامالعاملية، وهتيئة الطالب اجلامعي للحصول على الوظيفة 
   تياجات التنمية.العمل واح ات سوقوالتوفيق بني متطلبملرافقة البيداغوجية يف التحسني من خمرجات اجلامعة من حيث الكم والنوع ا

 :أهداف البحث -

 .ايلاملرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة خمرجات التعليم الع ةسامهالتعرف درجة م -

 .يداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات املعرفيةاملرافقة الب ةسامهمدرجة  التعرف -

 .ماعيةاجتي يف تفعيل جودة املخرجات النفسو املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامع ةسامهمدرجة  التعرف -

 .املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات املهنية ةسامهمدرجة  التعرف -

 .املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات املهنية ةسامهمدرجة  التعرف -

          .املرافقة البيداغوجية للطالب اجلامعي يف تفعيل جودة املخرجات الثقافية ةسامهمدرجة  التعرف -

   مفاهيم البحث: -

 :المرافقة البيداغوجية -

ي وفق ضعها األستاذ الوصية" اليت يفقة يف "الوصاتداء من دخوله إىل اجلامعة، وتتمثل هذه املراعن متابعة مؤطرة للطالب ابرة عبااملرافقة        
مع املؤسسات  هتفضل اتصااللوصي بخطة بيداغوجية تعمل على مساعدة الطالب يف مواجهة صعوباته، وتنظيم نفسه وعمله، لذا قد يساعده ا

 (120، 2010ربصه بعد مجع املعلومات عنه.)هارون، االقتصادية واإلدارات العمومية يف اختيار مكان ت

ة مهمة متابعحتديد كفايات تنفيذها بأهنا و  اإلشرافالشارح ملهمة  09-03ويعرفها املشرع اجلزائري قانونيا يف املرسوم التنفيذي رقم        
يدة الرمسية شغل.)اجلر مل الومات حول عاومرافقة للطالب هبدف متكينه من االندماج يف احلياة اجلامعية وتسهيل حصوله على املعل

    (  2009،28اجلزائرية،

فسيا ونيا وخلقيا وعلميا تكامل روحامل واملهي بديل لإلرشاد الطاليب اجلامعي تساعد الطالب على النمو الش غوجيةالبيدااملرافقة  :إجرائيا 
يف توجيه  تعد ركيزة أساسية شرية، كماوى البات التنمية الشاملة من القواجتماعيا حسب قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم ورغباهتم يف ضوء احتياج

 اء مسارهم التكويينلقدرات لبناتلك  الطالب وإرشادهم الختيار نوع الدراسة والتوافق معها حسب قدراهتم ورغباهتم ومساعدهتم يف اكتشاف
 واملهين والنمو مبخرجات التعلم لديهم.

  :الجودة -

صائص للمنتج أو اخلدمة مجلة السمات واخل بأهنا American national standards Instituteد األمريكي للمعايري املعه عرفها       
 (1995اليت جتعله قادرا على الوفاء باحتياجات معينة.)النجار،
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أن اجلودة يف التعليم  " 1998وبر يف أكت  باريسللتعليم الذي أقيم يفويعترب مفهوم اجلودة وفقا ملا مت االتفاق عليه يف مؤمتر اليونسكو        
الطالب، ية، يمية، البحوث العلمامج التعل، الرب العايل مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطته مثل: املناهج الدراسية

ودة معرتف هبا قارنة للجيري مديد معااملباين واملرافق واألدوات، توفري اخلدمات للمجتمع احمللي، التعليم الذايت الداخلي، حت
  (31، 2016دولية".)الدلو،

حتسني و ة واخليالية عند الطالب إىل تطوير القدرات الفكري يؤديا بأهنا كل م Graham Gibbsويعرفها الربوفيسور غراهام غيبس        
ل ما ر يف األمور من خالعال والنظفبشكل  توصيل املعلومة مستوى الفهم واالستيعاب لديهم ومهاراهتم يف حل القضايا واملسائل، وقدراهتم يف

 (18، 1997براون، وريسن،تعلموه يف املاضي وما يدرسونه حاليا.)

  :مخرجات التعليم  -

 ن خالل أنشطةن حتققها مأرغب املؤسسة اليت ت -الناتج النهائي لعملية التعلم، والذي يظهر على املتعلم-التعليمية هي  تااملخرج       
 تعليمية حمددة ومعرفة، وكذلك أساليب تقييم تقيس مدى حتقق هذه النتائج.

ج التعلم على مت تعريف خمر  2004ام عحول اتفاقية بولونيا يف ندوة عقدت يف أدنربة يف  (Adam.2004ويف تقرير كتبه ستيفن آدم )       
من اللبنات  رر أو تأهيل ويعتربحدة أو مقاية و هنون قادرا على القيام به يف النحو التايل: أن خمرج التعلم هو املتوقع من الطالب املتعلم أن يك
  (32، 2016، الدلو)األساسية الضرورية من أجل شفافية نظم التعليم العايل واملؤهالت.

  جودة مخرجات التعليم العالي إجرائيا: -

األستاذ الوصي  ل ما يقدمهاغوجية من خالضور حصص املرافقة البيدبعد ح أن يكون قادرا على القيام بههبا املتوقع من الطالب  يقصد       
يف الوسط  توافقهو  اندماجه ن تعرتضأق بالدراسة والصعوبات اليت ميكن تعلفيما يواإلجابة على انشغاالت الطالب  وتوجيهات من معلومات

جماالت وهي:  أربعة خالل من ثمارة البحاستعلى  التدريسيةباستجابات أعضاء اهليئة  وتتحدد يف هذه الدراسة ،اجلامعي وعن مستقبله املهين
 ية.املخرجات املعرفية، املخرجات النفسو اجتماعية، املخرجات املهنية، وجمال املخرجات الثقاف جمال

 أعضاء الهيئة التدريسية: -

 من املوسم داسي الثاينتبهم خالل السر ختالف املسيلة با حممد بوضياف أساتذة قسم علم النفس جبامعةمجيع ا البحث ويقصد هبم يف هذ       
  .2017/2018اجلامعي 

      الدراسات السابقة: -

قةةع يةة"اليت هةةدفت إىل التعةةرف علةةى وا( "اإلرشةةاد الرتبةةوي يف جامعةةات دول اخللةةيج العرب1990دراسةة مكتةةب الرتبيةةة العةةريب لةةدول اخللةيج )       
 نتةةائج وجةةود ضةةعف يفد أظهةةرت الالتوصةةل إىل أسةةس ومعةةايري لتطةةوير اإلرشةةاد الرتبةةوي فيهةةا، فقةةاإلرشةةاد الرتبةةوي يف جامعةةات الةةدول األعضةةاء و 

الدراسةةةي وخاصةةةة  يف اجملةةةال ممارسةةات اإلرشةةةاد الرتبةةةوي علةةةى مسةةةتوى اجلامعةةةات، وأظهةةةر الطلبةةةة بشةةكل واضةةةح حةةةاجتهم إىل اخلةةةدمات اإلرشةةةادية
الهتمةام ااإلرشةاد الرتبةوي  علةى إيةالء طلةوب، وأمةا أهةم التوصةيات فكانةت ضةرورة العمةلاإلرشاد األكادميي إذ أن هذا اجلانب مل يلةق االهتمةام امل

رتبويةة وتةوفري جةزأ مةن العمليةة الجةزء ال يت والعناية على خمتلف املستويات ابتداء من اجلامعةات فالكليةات فاألقسام،وضةرورة اعتبةار اإلرشةاد الرتبةوي
  ذلك. اإلمكانيات البشرية واملادية املطلوبة لتحقيق
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لضةةوء علةةى موضةةوع اإلرشةةاد ا( " عضةةو هيئةةة التةةدريس واإلرشةةاد األكةةادميي" وهةةدفت إىل تسةةليط 1990دراسةةة عبةةد الفتةةاح رضةةا غةةوين )       
يئةة التةدريس فيمةا هبعةض أعضةاء األكادميي جبامعة امللك عبد العزيز اعتمةادا علةى مةا لةوح  مةن عةدم وضةوح الرؤيةة لةدي بعةض طةالب اجلامعةة و 

ة وبعةةض ملسةةئولة يف اجلامعةةواجلهةةات ا اإلرشةةاد األكةةادميي وأمهيتةةه يف التعامةةل مةةع الكثةةري مةةن املشةةكالت الةةيت يواجههةةا الطةةالب والطالبةةاتيتعلةةق ب
هةةات الب والطالبةةات واجلواجههةةا الطةةيأعضةةاء هيئةةة التةةدريس فيمةةا يتعلةةق باإلرشةةاد األكةةادميي وأمهيتةةه يف التعامةةل مةةع الكثةةري مةةن املشةةكالت الةةيت 

ادميي هةداف اإلرشةاد األكةأدراسةة وضةوح أساتذة اجلامعة حول مفهوم ومعىن اإلرشاد وأهدافه، كان مةن نتةائج اللة يف اجلامعة. والتعرف من ملسؤو ا
 التالية ألعضاء هيئة التدريس:

 يعد اإلرشاد األكادميي الركيزة األساسية يف جناح العملية التعليمية.-

 نه حياول الكشف عن األهداف التعليمية للطالب وحماولة حتقيقها.األكادميي إىل أ ترجع أمهية اإلرشاد -

 األكادميي إىل الكشف عن قدرات الطالب احلقيقية وإمكاناته الدراسية. اإلرشاديهدف  -

 األكادميي إىل معاونة الطالب على منط الدراسة اجلامعية واختيار التخصص املناسب. اإلرشاديهدف  -

 اسي لتحقيق متطلبات التخرج.متابعة سجل الطالب الدر  -

 خلق جو من املودة واأللفة بني املرشد والطالب. -

 ( 56، 2005مساعدة الطالب على التفوق الدراسي وحتمل املسؤولية واختاذ القرار.)املغامسي، -

تقةدمهم  جنةاح الطةالب و د يف( وهةدفت إىل التعةرف علةى دور اإلرشةاد األكةادميي ومةدى إسةهام مراكةز اإلرشةاgallagher.2006دراسة )       
. وتوصةةلت إىل (2300لغةةت )باألكةةادميي وحتسةةني مسةةتواهم التحصةةيلي، واالسةةتمرار يف الدراسةةة. وقةةد أجريةةت الدراسةةة علةةى عينةةة مةةن الطةةالب 

 مايلي:

 من الطالب الذين خضعوا للمسح قد ساعدهم اإلرشاد النفسي يف االستمرار يف الدراسة.  54أن  -

 رأو أن خدمات اإلرشاد األكادميي قد حسنت من مستوى أدائهم األكادميي.     من الطالب  58أن  -

معةة، ية اليت تقدم لطةالب اجلاوهدفت إىل التعرف على أمهية اخلدمات اإلرشادية واملهن(Turner & Berry.2008)  دراسة ترينر وبريي        
 ( طالب2265بلغت ) من الطالب ات الطالب. وقد أجريت الدراسة على عينةوالتعرف على دور املراكز اإلرشادية باجلامعات يف حتسني مستوي

 جبامعة )ويست سنيث(، وتوصلت إىل:

ين املسةةتجدين الةةذ بوخاصةةة الطةةال أن املراكةةز اإلرشةةادية باجلامعةةة يف حاجةةة إىل املزيةةد مةةن اجلهةةود البحثيةةة مةةن أجةةل حتسةةني مسةةتوى الطةةالب، -
 الشخصية.يواجهون صعوبات حيلتهم األكادميية و 

 وبات األكادميية.تعلق بالصعدور هذه املراكز يف تقدمي خدماهتا وإسهاماهتا يف ختفيض عدد الطالب الذين يرتكون الدراسة ألسباب ت -

صةيلهم حتمدى تأثري ذلةك علةى و اخلدمات اإلرشادية اليت تقدم لطالب اجلامعة،  وهدفت إىل التعرف على أهم ،(Lee.2009دراسة يل )       
 دراسي ومعدالهتم، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وأسفرت عن نتائج اآلتية:ال

 وجود عالقة دالة بني نوعية اخلدمات اإلرشادية وحتقيق معدالت من التحصيل الدراسي. -
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لى هذه لفرصة يف احلصول عتتح هلم ا قد حصلوا على معدالت أكرب من زمالئهم الذين مل إرشادا نفسيا فرديا ومجاعيا اأن الطالب الذين تلقو  -
 (2015،18،17)راضي، اخلدمات.

اجلامعةةات  خمرجةةات التعلةةيم يف ( هةةدفت إىل التعةةرف علةةى أثةةر تطبيقةةات اجلةةودة واالعتمةةاد األكةةادميي علةةى تسةةويق2012دراسةةة السةةرحان)       
لي السعودي، تمع والسوق احملمتطلبات اجملرة على تلبية احتياجات و السعودية، ألن تطبيق اجلودة الشاملة يعترب خمرجا جلعل اخلدمات اجلامعية قاد

 وكذلك تأهيل الطلبة بشكل يؤدي إىل أن تكون هذه املخرجات ذات جودة عالية.

يسةية عضةاء اهليئةة التدر أ( مةن 82ن )ماستخدم الباحث أداة االستبيان جلمع البيانات باستخدام منوذج ليكرت اخلماسي، ومت اختيار عينة مكونة 
 واإلدارية مت اختيارهم بشكل عشوائي. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، من أمهها:

دارة شةةةؤون دميي، وتؤكةةد علةةى إتمةةاد األكةةةاأن اجلامعةةات السةةعودية تةةويل اهتمامةةةا جوهريةةا باملعةةايري الةةةيت مت حتديةةدها مةةن قبةةل اهليئةةةة الوطنيةةة لالع -
 يمية مع اجملتمع.قة املؤسسة التعلدارية، عاليل، واإلدارة املالية، عمليات توظيف اهليئات التدريسية واإلالطالب واخلدمات املساندة، والتخطيط املا

التةدريب  يقةدم هلةم أحةدثسةية يئةة التدريتأهيل وتطوير أعضاء اهليئة التدريسية من خالل برامج تدريبية متطورة وإنشاء معهد لتطةوير أعضةاء اهل -
 .ال التعليم اإللكرتوينيف جم

 .       اعتماد نظم لقياس وتطوير جودة اخلدمات التعليمية بصورة مستمرة معتمدة على قاعدة تكنولوجية متطورة -

ايل وسوق العمل". رجات التعليم الع( "دور اإلصالحات اجلامعية يف اجلزائر )نظام ل م د( يف حتسني التنسيق بني خم2012دراسة كمال )       
جلامعةة اجلزائريةة اظم خمرجات مكانية أن تؤثر اجلامعة من خالل )نظام ل م د( على جانب عرض العمل بشكل جيعل معوهدفت إىل البحث يف إ

تغةةريات. يةةل والةةربط بةةني املاسةةة والتحلموظفةةة يف عمليةةة التنميةةة االقتصةةادية وحتقيةةق األهةةداف املنشةةودة، واسةةتخدم الباحةةث املةةنهج الوصةةفي يف الدر 
 التالية:وتوصلت الدراسة للنتائج 

 يق به.أن نظام )ل م د( يسمح بتكوين جامعي يتسم بالعصرنة واالنفتاح على احمليط االقتصادي واالرتباط الوث -

عيني، قتصةةاديني واالجتمةةالشةةركاء االاإن نظةةام )ل م د( يواجةةه صةةعوبات كبةةرية يف التطبيةةق، كونةةه لةةيس متعلقةةا باجلامعةةة وحةةدها بةةل يتعةةداها إىل  -
 متثةل عةرض العمةل لعةايل والةيتق معهةم بشةكل علمةي وضةمن إسةرتاتيجية وطنيةة شةاملة، مبةا يفضةي إىل جعةل خمرجةات التعلةيم اوالذي جيةب التنسةي

    م(.أهيل الالز تنطبق بشكل شبه تام مع متطلبات التشغيل سواء منها املتطلبات الكمية أو النوعية )نوعية التكوين والت

ن اسةتحداث أ، باعتبةار ة اجلزائريةة احلديث عن التقييم يف فضةاء الوصةاية جلهةاز )ل م د( باجلامعةهدفت إىل( 2013دراسة زينب هارون )       
مت  لتكةويناهةذا  ةالع على طبيعايت، ولالطالوصاية  )املرافقة( يف نظام ل م د وجد لتقييم أهداف التكوين، من خالل تقنيات التقييم والتقييم الذ

مارة تحقيةق عةن طريةق اسةتيتهةا علةى اللةذا اعتمةدت يف منهجة بتكةوين األسةاتذة للتقيةيم، يةيم وأيضةا املطالبةاالستفسار عن تصةاميم وممارسةات التق
يف  (لذايتاييم، والتقييم قممارسات الت تصاميم التقييم، وجهت لألساتذة يف كلية اآلداب واللغات يف جامعة قسنطينة و اليت مشلت ثالث جماالت )

قييم الذايت، بةل يركةز وين  للتقييم والتتعلق بالتكينت نتائج الدراسة أن قضاء املرافقة ال ميتد إىل كل أبعاده خاصة مبا يفضاء املرافقة البيداغوجية، ب
للمعرفةةة، وأن  لبحةةث للوصةةولااسةةتعمال الةةدعائم البيداغوجيةةة، وتقنيةةات علةةى التكةةوين للعمةةل اجلةةامعي ال للعمةةل الشخصةةي، واكتسةةاب تقنيةةات 

مواضةيع الةيت لتقييم املسةتمر للايدهم على ة، رغم تأكوية اللغفعر لقة باملافقة تتمحور حول مساعدة الطلبة يف الصعوبات املتعتصاميم األساتذة للمر 
  تتعدى املعارف إىل الكفايات والسريورات إىل االسرتاتيجيات.
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 ضةةةوء املرافقةةةة البيداغوجيةةةة نظةةةام ل م د يفوهةةةدفت إىل التعةةةرف علةةةى جةةةودة التكةةةوين يف  (2017)دراسةةةة حليمةةةة قةةةادري وبةةةن نةةةايب نصةةةرية       
ينةةة الدراسةةة مةةن ي، تكونةةت عللطالةةب اجلةةامعي يف ضةةوء متغةةري املسةةتوى الدراسةةي والتخصةةص. ولتحقيةةق أهةةداف البحةةث مت اعتمةةاد املةةنهج الوصةةف

 ج اآلتية:ائأداة حبث متثلت يف االستبيان. ومت التوصل إىل النتطالب(، باستخدام  137طالبة و 198طالب جامعي ) 335

ي يف ضةوء اجلةامع كوينتودة الجماسرت يف  ال توجد فروق دالة إحصائيا يف االستجابات تعزى ملتغري املستوى الدراسي سنة أوىل ثانية ثالثة وأوىل-
 املرافقة البيداغوجية.

 اغوجية.افقة البيداملر  ال توجد فروق دالة إحصائيا يف االستجابات تعزى ملتغري التخصص يف جودة التكوين اجلامعي يف ضوء -

 التعقيب عن الدراسات السابقة:

لومةات الةيت مةداد الطةالب باملعإعلةى ضةرورة تأكيد نتائج البحوث على أمهية املرافقة البيداغوجية أو الوصاية يف مجيع مراحل التعلةيم اجلةامعي، و  -
 ل من )(.كيه دراسة  أشارت إل ذا ماالدراسة، وه تدعم تكوينهم األكادميي وأساليب مواجهة املشكالت اليت تعرتض استمرارهم يف

فة وهةذا نيات الوصول للمعر الطالب بتق أشارت نتائج الدراسات السابقة إىل أن املرافقة البيداغوجية تركز على التكوين للعمل الشخصي وتزويد -
 (.2017ما خلصت إليه دراسة زينب هارون)

ليةه ل وهةذا مةا أشةارت إبةات التشةغيودة يف اجلامعةات وضةرورة مواءمةة خمرجةات التعلةيم مةع متطلأكدت الدراسات السابقة على أمهية تطبيةق اجلة -
 .(2012( و السرحان )2012دراسة كمال )

يه دراسة كمال ا ما أكدت علالبحوث إىل تأكيد نظام ل م د على تكوين جامعي يسمح للطالب باالنفتاح على العامل اخلارجي وهذخلصت  -
(2012 .) 

 قة واإلجراءات:الطري -

 ة يف تفعيل خمرجاتلبيداغوجياملرافقة ادرجة مسامهة مت يف هذا البحث اعتماد املنهج الوصفي التحليلي للوصول إىل تقدير منهج البحث:  -
 ."واستخالص مساته واهرهكسبيل لفهم ظ  اقع االجتماعيالبحث مالئمة للو  أكثر مناهج"، إذ يعد املنهج الوصفيالتعليم العايل

ت مارة حبث حتدداستبناء  مت بحوثذات صلة باملوضوع امل دبيات من كتب ومراجع ودراسات سابقةاألمن خالل االطالع على  اة البحث:أد
 (.املخرجات الثقافية ية، وجمالت املهناملخرجات املعرفية، جمل املخرجات النفسو اجتماعية، جمال املخرجا ) جمال من خالل أربعة جماالت

دا، بدرجة رت اخلماسي )بدرجة عالية ج( بندا جييب عنها املفحوص تبعا ملقياس ليك34ت األداة يف صورهتا النهائية على )اشتمل       
( يف حالة 05)رتاوح بني رجة تد، حبيث تنمح االستجابة على هذا املقياس (بدرجة ضعيفة، بدرجة ضعيفة جداعالية، بدرجة متوسطة،

لى عداة مؤشرا جة املرتفعة على األومتثل بذلك الدر  ( يف حالة االستجابة بدرجة ضعيفة جدا01جة )، ودر االستجابة بدرجة عالية جدا
وى را على اخنفاض مستنخفضة مؤشرجة امل، بينما متثل الدتفعيل خمرجات التعليم العايل فقة البيداغوجية يفمسامهة املراارتفاع مستوى 

  (.170-34اة بني )على األد ، حيث ترتاوح الدرجة الكليةمسامهتها

 يب اآليت: لتقييمي النسولتحديد درجة االحتياجات التدريبية للمعلمني على جماالت األداة مت اعتماد املعيار ا       

 (5.00-4.20) بدرجة عالية جدا -

 (4.20-3.40بدرجة عالية      ) -
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 (3.40-2.60)   متوسطةبدرجة  -

 (2.60-1.80)ضعيفة     بدرجة  -

 (1.80-1)جدا   ضعيفةبدرجة  -

 حساب الخصائص السيكومترية ألداة البحث: -

ول مناسبة الفقرات جملاالت األداة حإلبداء الرأي ) 07: للتحقق من صدق األداة مت عرضها على جمموعة من احملكمني )صدق األداة*     
ال جماجتماعية،  ل املخرجات النفسوا، جمملخرجات املعرفيةا ) جمال التاجمأربعة ( عبارة موزعة يف 34حيث تكونت يف صورهتا النهائية من )

 املخرجات املهنية، وجمال املخرجات الثقافية(.

يق وإعادة من خالل تطب (،15م )بلغ عددهاألساتذة للتأكد من ثبات األداة جرى تطبيقها على عينة استطالعية من األداة:  ثبات*
 امل ثبات عال.( وهو مع0.88قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية ) وقد بلغتالتطبيق بفاصل زمين مقدر بأسبوعني، 

ن السنة مالثاين السداسي املسيلة خالل عضو هيئة تدريس جبامعة  (47)تكون جمتمع البحث من مجتمع البحث: -
 .2017/2018اجلامعية

 البحث: حدود ومحددات -

 .اجلزائر ،املسيلةم علم النفس جبامعة تدريسي قسوبالتحديد أعضاء اهليئة التدريسية اقتصرت الدراسة على  -

ت تفعيل جودة خمرجا داغوجية يفافقة البيدرجة مسامهة املر يف التعرف على أنفسهم أعضاء اهليئة التدريسية اقتصرت الدراسة على تقديرات  -
 من وجهة نظرهم.التعليم العايل 

 .2017/2018معية اجلا الدراسيةمن السنة الثاين الدراسي تتحدد الدراسة زمنيا بالفصل  -

 .تانالباحثإعداد من  وهي كأداة جلمع البيانات  االستبانةاستخدمت الدراسة  -

 االتمن خالل أربعة جم ات التعليمل خمرجحتديد درجة مسامهة املرافقة البيداغوجية يف تفعي اقتصرت هذه الدراسة علىاحلدود املوضوعية:  -
 .(الثقافية خرجاتاجتماعية، جمال املخرجات املهنية، وجمال امل ل املخرجات النفسوااملخرجات املعرفية، جم جمال)

  عرض وتحليل نتائج البحث:

 : عرض وتحليل نتائج الفرضية العامةأوال: 

 "  جة متوسطةلعالي بدر خرجات التعليم امتساهم المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي في تفعيل جودة  "على أن:  ةماعلا نصت الفرضية 

د ، واعتمااألداةالت اسة على جماالدر عينة فراد أحساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات  لإلجابة عن هذه الفرضية مت       
 ( اآلتية:5-1، كما هو مبني يف اجلداول )املسامهةسلم التقدير النسيب املذكور سابقا لتحديد درجة 
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 كل.ستبيان كالاعلى  راسةابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد( يمثل المتوسطات الحس01) جدول رقم

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 متوسطة الثانية 0.22 2.83 المخرجات المعرفية

المخرجات النفسو 
 اجتماعية

 متوسطة الثالثة 0.25 2.77

 متوسطة ألوىلا 0.24 2.88 المخرجات المهنية

 متوسطة الثالثة 0.56 2.77 المخرجات الثقافية

 متوسطة  0.31 2.81 الدرجة الكلية

 
يف  خمرجات التعليم يلجية يف تفعغو االبيد رافقةمسامهة امليتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب لتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة        
 .متوسطة بدرجةتساهم  ا(، وهذا يعين أهن0.31اري يساوي )( واحنراف معي2.81)يساوي  التامجيع اجمل

 األداة فكانت النتائج كما يلي : االتمن جم التوسطات احلسابية اخلاصة بكل جمأما امل
 ،متوسطة ( وبدرجة0,22ياري يساوي )(، واحنراف مع2.88جاء املتوسط احلسايب يساوي ) املهنيةاملخرجات جودة  الثالث مجالللبالنسبة  -

 .األوىلوقد احتل الرتبة 
 ،متوسطة ( وبدرجة0.22عياري يساوي )(، واحنراف م2.83جاء املتوسط احلسايب يساوي ) املخرجات املعرفيةجودة األول مجال للبالنسبة و  -

 .الثانية وقد احتل الرتبة
، وباحنراف متوسطة( وبدرجة 2.77ي )ايب يساو مبتوسط حس ةثالث، فجاء يف الرتبة الاملخرجات النفسو اجتماعية جودة ثاينأما اجملال ال -

 . (0.25يساوي )معياري 
، متوسطةوبدرجة  (2.77وي )سايب يساحمبتوسط  ةثالثيف الرتبة ال هو اآلخر فجاءالثقافية املخرجات وفيما يتعلق باجملال الرابع جودة  -

 .(0.56وباحنراف معياري يساوي )
ات التعليم جعيل خمر تفيف  وجيةافقة البيداغمسامهة املر ط احلسايب لتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة يتضح من اجلدول السابق أن املتوس       

صوص كيفية  والبحث العلمي خبليم العايلة التعمن اجلهود املبذولة من طرف وزار  الرغمكن تفسري هذه النتيجة إىل أنه بالعايل بدرجة متوسطة، ومي
بالشكل املخطط  تتحقق يف امليدان  أهنا ملرافقة إالوتأسيس جلان امل تتضمنه من تعيني لألساتذة املرافقني )األوصياء(تنظيم املرافقة بالتفصيل، مبا 

اليت أشارت إىل أن املراكز  (Turner & Berry.2008) ، وهذا ما يتفق مع دراسة  تطبيق نظام ل م دله خاصة يف ظل التحديات اليت تواجه 
ية  حياهتم األكادمييفن صعوبات يواجهو  اج إىل مزيد من اجلهود البحثية من أجل حتسني مستوى الطالب، وخاصة الذينحتت اإلرشادية باجلامعة

 والشخصية.
البيداغوجية وعن  مجيع اجملاالت على درجة متوسطة يعكس عدم فهم األستاذ الوصي لألدوار املنوطة به يف جمال ممارسة املرافقة حصول         

برامج اإلرشاد الطاليب اجلامعي، ونفس الشيء يقال عن الطالب اجلامعي املتعلقة هبذا الدور الذي يتقارب يف أهدافه مع أهداف أهم املهام 
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خبصوص عدم وضوح الرؤية بالنسبة حلضور حصص املرافقة وأمهيتها بالنسبة ملساره التكويين وختطي مشكالته الدراسية والشخصية، وتتفق هذه 
اىل عدم وضوح الرؤية لدى بعض أعضاء اهليئة التدريسية وبعض طالب اجلامعة فيما يتعلق ( 1990غوين وصلت إليه دراسة )النتيجة مع ما ت

 باإلرشاد األكادميي وأمهيته يف التعامل مع الكثري من املشكالت اليت يواجهها الطالب والطالبات يف اجلامعة.
يز بتنوع متالذي جلامعي ل م د النظام ا صة يف ظلاملرافقة خا أوالتدريسية حنو ممارسة الوصاية  اهليئة ألعضاءولكن هذا ال يلغي التوجه اإلجيايب 

ل عالتدريسية ينظرون لإلرشاد ء اهليئة ( إىل أن أعضا1990الوحدات وكثرهتا يف أغلب التخصصات، وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة غوين )
ف عن ها، يهدف إىل الكشولة حتقيقب وحماتعليمية، أنه حياول الكشف عن األهداف التعليمية للطالالركيزة األساسية يف جناح العملية ال أنه

لطالب امتابعة سجل  املناسب، ر التخصصيهدف إىل معاونة الطالب على منط الدراسة اجلامعية واختياكما قدرات الطالب احلقيقية والكامنة،  
        الدراسي لتحقيق متطلبات التخرج.

ما  اوهذ ةة وبدرجة عاليلبيداغوجيااملرافقة  ما أن هذه النتيجة تعكس الصعوبات اليت تواجه األستاذ الوصي أو املرافق يف حتقيق أهدافك        
 ، من أنوجيةطبيق املرافقة البيداغحول الصعوبات اليت تواجه عضو هيئة التدريس يف ت (2018)توصلت إليه دراسة مام وحالب  يتفق مع ما

ات تكوينية توضح فقة، عدم تلقي دور مات املراصي بتعلييواجه األستاذ املرافق عدم توفري اجلو املالءم لتطبيق املرافقة، عدم إملام األستاذ الو  ماأهم 
عمل ل لتسهي دارة اجلامعةإم من طرف قص الدعناخلاصة باملرافقة،  واإلعالماألسس واملبادئ العامة ملراحل تطبيق املرافقة، غياب خلية التوجيه 

 .املرافق
 : جزئية األولىعرض وتحليل نتائج الفرضية الثانيا: 

 جة متوسطة"عرفية بدر جات المتساهم المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي في تفعيل جودة المخر "على أن:  نصت هذه الفرضية

جودة  لمجا فقرات علىلدراسة أفراد عينة اة الستجابات ( يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري 02جدول رقم: ) 
  .المخرجات المعرفية

الرقم في 
 العبارات االستبيان

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 1 0.60 3.25 إجادة املصطلحات الفنية يف التخصص 01

02 
 يفرية لنظاملساعدة على اإلملام باألسس املعرفية واملعارف ا

 متوسطة 3 0.68 2.91 صصالتخ

 متوسطة 4 0.72 2.78 صصالقدرة على الربط بني اجلانب النظري والعملي للتخ 03

 متوسطة 2 0.69 2.95 تنمية القدرة على معرفة منهجية وطرق البحث 04

05 
الل ن خاملساعدة على إعادة صياغة املعلومات اليت حصلها م

 متوسطة 5 0.78 2.76 الرتمجة، االستفسار، االستنتاج

 متوسطة 8 0.71 2.53 مالئمةالقدرة على مجع املعلومات وعرضها بطريقة  06

 متوسطة 6 0.79 2.74 ةالتحدث بطالقة بلغة أجنبية إىل جانب اللغة العربي 07

 متوسطة 7 0.60 2.63 القدرة على التعامل مع احلاسوب واالنرتنيت مبهارة 08
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 متوسطة 3 0.65 2.91 ياةاحل تعلمات مستمرة مدىإكسابه خربات تساعده على حتقيق  09

 متوسطة _ 0.22 2.83 الدرجة الكلية 

رجات املعرفية جودة املخل جماعلى  م العايلمسامهة املرافقة البيداغوجية يف تفعيل خمرجات التعلي يتضح من اجلدول السابق أن درجة         
 ثانيةاحتل بذلك الرتبة الو ( 0.22(، وباحنراف معياري يساوي )2.83) ككل  جال، حيث بلغ املتوسط احلسايب للممتوسطةجاءت بدرجة 

 بالنسبة حملةةةاور األداة.
إجادة املصطلحات ملرتبة األوىل ايف  (1رقم ) عبارةالجاءت حيث ، (2.53-3.25أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة فرتاوحت بني )

فيما خيص إعداد لوصي اتوجيهات األستاذ  خالل فمن (0.60واحنراف معياري ) (3.25مبتوسط حسايب يساوي )الفنية يف التخصص 
ة القدرة على معرفة منهجية وطرق تنمي( 4)رقم عبارة ال، أما يتكون لدى الطالب رصيد من املعارف واملصطلحات يف جمال التخصصالبحوث 
داد الطالب ملشروع التخرج يكتسب فمن خالل إع (0.69معياري )( واحنراف 2.95جاءت يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب يساوي )ف البحث

جية منهى الطالب خلفية ف تكون لداملشر  اخلطوات األساسية واملنهجية السليمة يف إعداد البحث العلمي فتلك اللقاءات مع األستاذ الوصي أو
ملساعدة على اإلملام باألسس ا( 2رقم ) لعبارةاكل من لثالثة جاءت  ، ويف املرتبة امتكنه من معاجلة املشكالت البحثية بطرق ممنهجة مستقبال متينة

إكسابه خربات تساعده على ( 9رة )والعبا ،(0.68( واحنراف معياري )2.91مبتوسط حسايب يساوي )املعرفية واملعارف النظرية يف التخصص 
ا ليت يكتسبها املتعلم ال ختص مفاملهارات ا (0.65)( واحنراف معياري 2.91مبتوسط حسايب يساوي )حتقيق تعلمات مستمرة مدى احلياة 

( أن 2005اسي )ساطمة وبن فه كل من بن ما بعد التخرج وهذا يتفق مع ما أشار إلياملتعلم حياة جوانب فقط بل متتد لتشمل  الدراسةب يتعلق
يه ليها حىت يتحقق لدإاملوصلة  األدواتو الوسائل  التعرف علىو  وإتقاهنايكتسب املتعلم خربة جتعله قادرا على اكتساب املعارف والبحث عنها 

توسط اءت يف الرتبة الرابعة مبفج القدرة على الربط بني اجلانب النظري والعملي للتخصص( 3) أما العبارة رقم، التعلم مدى احلياة
ل فرتة كتسبها خالا ات النظرية اليت رب خلوهذا يشري إىل قدرة الطالب على املواءمة بني ا (0.72يساوي واحنراف معياري يساوي)( 2.78)حسايب

ا قد جها إىل أن الطالب الذين تلقوا إرشاداليت أشارت يف نتائ (lee. 2009التكوين وتوظيفها عمليا يف البيئة املهنية وهذا يتفق مع دراسة )
ية ظيف اخلربات النظر در على تو كثر قا أحصلوا على معدالت أكرب من زمالئهم الذين مل تتح هلم الفرصة يف احلصول على هذه اخلدمات وكانو 

جاءت يف ف الستنتاجاالل الرتمجة، االستفسار، املساعدة على إعادة صياغة املعلومات اليت حصلها من خ( 5، أما العبارة رقم )من الناحية العملية
سوب القدرة على التعامل مع احلا( 8)رقم  وبالنسبة للعبارة (،0.78( واحنراف معياري يساوي )2.76الرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب يساوي )

عداد الطلبة للبحوث إفمن خالل  (0.60( واحنراف معياري يساوي )2.63جاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب يساوي ) واالنرتنيت مبهارة
ة رقم ، أما العبار ونية ية أو إلكرت ورقنت وملشاريع التخرج يكتسبون أهم مهارات استخدام احلاسوب وعلى كيفية الوصول إىل املعلومات سواء كا

( واحنراف معياري يساوي 2.53وي )فجاءت يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب يسا القدرة على مجع املعلومات وعرضها بطريقة مالئمة( 6)
لتقييم والتنظيم امهارات  فل توظيفتوجيهات املرافق تساهم يف إكساب املتعلم سبل مجع املعلومات وكيفية التعامل معها من خال (0.71)

 .وكيفية توظيفها
ملرافقة ، فمن أهداف ارفيةرجات املعة املخسامهت ولو بدرجة بسيطة يف حتسني جود إىل أن املرافقة البيداغوجية النتيجة ذهميكن تفسري ه

لعمل ا التعليم وتنظيم يفيداغوجيا بلطالب االهتمام حبياة الطالب األكادميية يف قاعات الدرس، املخابر واخلرجات العلمية من خالل مرافقة ا
الل انب املنهجي من خيز على اجلالرتك، و الشخصي، ومساعدته يف بناء مساره التكويين، وعلى كيفية استخدام الوسائل والدعائم البيداغوجية

خوله من د ابتداءقة متابعة مؤطرة للطالب ( اليت تعترب املراف2010،120تلقينه مناهج العمل اجلماعي والفردي. وهذا ما أكدته أمساء هارون )
سه عوباته، وتنظيم نفص مواجهة لطالب يفااليت يضعها األستاذ املرافق وفق خطة بيداغوجية تعمل مساعدة إىل اجلامعة، فتتمثل هذه املرافقة 

     وعمله. 
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 الثانية : الجزئية عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية ثالثا:

 ماعية بدرجةلنفسو اجترجات اتساهم المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي في تفعيل جودة المخ "هذه الفرضية على أن:  نصت
 ".متوسطة

جودة  قرات محورفدراسة  على ال يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة (03) جدول رقم  
  .المخرجات النفسو اجتماعية

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
ته بذا كفلرفع مستوى الدافعية للتعلم لدى الطالب إىل الت

 متوسطة 3 0.75 2.85 بعد التخرج

 متوسطة 1 0.70 2.93 اعبدتنمية الفكر الناقد لدى الطالب املساعد على اإل 2

 متوسطة 2 0.67 2.87 بأسلوب علمي تنمية القدرة على اختاذ القرار 3

 متوسطة 2 0.67 2.87 ةتنمية القدرة على حتمل املسؤولية وروح املبادر  4

 متوسطة 3 0.69 2.85 إكساب القدرة على إدارة الوقت بشكل فعال 5

 متوسطة 5 0.76 2.61 تكالتنمية القدرة على اقرتاح احللول املناسبة للمش 6

 متوسطة 4 0.59 2.65 ء أفكار مبتكرةتفعيل القدرة على إبدا 7

 متوسطة 6 0.58 2.57 تعزيز القدرة على التواصل بإجيابية مع اآلخرين 8

 ةمتوسط  0.25 2.77 الدرجة الكلية 

لنفسو ا جاتجودة املخر  جمالعلى  لعايلامسامهة املرافقة البيداغوجية يف تفعيل خمرجات التعليم  يتضح من اجلدول السابق أن درجة       
( واحتل بذلك الرتبة 0.25وي )(، وباحنراف معياري يسا2.77) ككل  جال، حيث بلغ املتوسط احلسايب للممتوسطةجاءت بدرجة  اجتماعية

 بالنسبة حملةةةاور األداة. ثالثةال
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اقد لدى الطالب ية الفكر النتنم (2رقم ) عبارةالجاءت ، حيث (2.57-2.93أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة فرتاوحت بني )
تنمية  حيث أن عبارة  املرتبة الثانيةيف (4و) (3رقم )عبارة ال(، و 0.70( واحنراف معياري )2.93مبتوسط حسايب يساوي ) املساعد على اإلبداع

راسة غوين فق مع ما توصلت إليه دوهذا يت (0.67( واحنراف معياري )2.87مبتوسط حسايب يساوي ) القدرة على اختاذ القرار بأسلوب علمي
ه دراسة بن فاطمة أكدت علي قرار. كما( أن من مهام اإلرشاد الطاليب مساعدة الطالب على التفوق وحتمل املسؤولية واختاذ ال1990)غوين، 

مل حتى تنمية القدرة عل وعبارة ،رالقرا وبن ساسي الطالب مزودا باملهارات اليت تساعده على االندماج وحتقيق الذات وروح املبادرة واختاذ
ى رفع مستو  (1العبارة رقم )من كل ت  ويف املرتبة الثالثة جاء (،0.67( واحنراف معياري )2.87توسط حسايب )املسؤولية وروح املبادرة مب

يه  وهذه النتيجة تتفق مع أشار إل (0.69)( واحنراف معياري 2.85مبتوسط حسايب )الدافعية للتعلم لدى الطالب إىل التكفل بذاته بعد التخرج 
باستمرار  ه وكفاياتهم وتطور معارف( من أن املخرجات ذات صلة باملتعلم أن تقوى لديه الدافعية للتعل2005) كل من بن فاطمة وبن ساسي

قت ساب القدرة على إدارة الو إك (5رة )العباو  ،حبيث ال يعترب خترجه من اجلامعة خامتة املطاف بل بداية مرحلة للتكفل بالذات يف مجيع اجملاالت
ت خاصة لطالب مبهارات إدارة الوقفمن مهام األستاذ املرافق تزويد ا (0.75( واحنراف معياري )2.85توسط حسايب يساوي )مب بشكل فعال

فعيل القدرة على إبداء أفكار ت( 7ة )العبار أما  ،خاصة أن عدد الوحدات كثرية يف نظام ل م د وهذا ما يسهل على الطالب التوافق الدراسي
لول تنمية القدرة على اقرتاح احل (6ة رقم)، أما العبار (0.59( واحنراف معياري )2.65مبتوسط حسايب يساوي )جاءت يف الرتبة الرابعة ف مبتكرة

وميكن تنمو هذه املهارة لدى  (0.76( يساوي واحنراف معياري يساوي)2.61مبتوسط حسايب) ءت يف الرتبة اخلامسةفجا املناسبة للمشكالت
ز القدرة على التواصل ( تعزي8) ة رقم، أما العبار الل حتديد املشكالت ووضع إسرتاتيجية مناسبة تعتمد على أسس منهجية حللهاالطالب من خ

من خالل إكساب الطالب  (0.58)( واحنراف معياري يساوي 2.57مبتوسط حسايب يساوي )سادسة جاءت يف الرتبة البإجيابية مع اآلخرين 
من  ب مستويات متفاوتةمن الطال حيتاج داخل الوسط اجلامعي واملهين أثناء إجراء مشروع التخرج فالوسط اجلامعي أساليب التواصل االجيايب

  .  لتخرجشروع االعمل اجلامعي والتواصل مع اآلخرين من الزمالء واألكادمييني واملسئولني ومكان إجراء الرتبص وم
 

 الثالثة : زئية الجعرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية ابعا:ر 

 " متوسطة رجةلمهنية بدرجات اتساهم المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي في تفعيل جودة المخ "نصت هذه الفرضية على أن: 

ودة ج قرات محورفعلى لدراسة ة الستجابات أفراد عينة ايمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري (04جدول رقم : )
 .ةالمخرجات المهني

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة 8 0.75 2.65 اص القدرة على حتقيق التناسب بني الوظيفة واالختص 1

2 
ميي كاداأل القدرة على االستفادة من االستفادة من اإلعداد

 متوسطة 5 0.71 2.87 اجلامعي يف ممارسة املهنة 

 متوسطة  3 0.63 3.06 لذاتية يف العملحتفيز الرغبة ا 3

 متوسطة 4 0.69 2.95 تنمية قيم العمل لدى الطالب 4
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 رجات املهنيةجودة املخل جماعلى  م العايلمسامهة املرافقة البيداغوجية يف تفعيل خمرجات التعلي ةيتضح من اجلدول السابق أن درج         
 وىلاحتل بذلك الرتبة األو ( 0.24(، وباحنراف معياري يساوي )2.88) ككل  جال، حيث بلغ املتوسط احلسايب للممتوسطةجاءت بدرجة 

 بالنسبة حملةةةاور األداة.
ملام بقواعد األمان والسالمة اإل (8رقم ) عبارةالجاءت ، حيث (2.65-3.25لكل عبارة فرتاوحت بني ) أما املتوسطات احلسابية

لتحول بني التخصصات املهنية االقدرة على ( 9رقم )عبارة ال(، و 067( واحنراف معياري )3.25مبتوسط حسايب يساوي ) والصحة املهنية
اءت حتفيز الرغبة الذاتية يف العمل فج( 3)العبارة رقم أما (، 0.62( واحنراف معياري )3.14جاءت يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب يساوي )ف

 يففادة من اإلعداد األكادميي اجلامعي القدرة على االست( 2)رقم لعبارة بالنسبة لو  ،(0.63( واحنراف معياري )3.06مبتوسط حسايب يساوي )
تزويد الطالب باملعارف  (5لعبارة رقم)، أما ا(0.71( واحنراف معياري )2.87حسايب يساوي )مبتوسط ممارسة املهنة جاءت يف الرتبة اخلامسة 

(، أما 0.74واحنراف معياري يساوي) (2.70مبتوسط حسايب) السادسةفجاءت يف الرتبة  واملهارات اليت تساعده على االندماج يف عامل الشغل
( 2.68 يساوي )مبتوسط حسايبعة السابفجاءت يف الرتبة  تغريات يف عامل الشغلالقدرة على التكيف مع ما يستجد من  (7العبارة رقم )

سايب حمبتوسط  لثامنةت يف الرتبة اجاء تزويد الطالب مبهارات البحث عن عمل (6(، وبالنسبة للعبارة رقم )0.66واحنراف معياري يساوي )
  .(0.70( واحنراف معياري يساوي )2.65يساوي )

دماج يت تساعده يف االنكفايات الات والنستنتج أنه من أهداف املرافقة أن يكون الطالب مزودا باملعارف واملهار  من النتيجة السابقة
ماعي خر وعلى العمل اجلاح على اآلاالنفتعامل العمل وحتقيق الذات كمهارات البحث عن عمل والقدرة على اختاذ القرار املناسب، وأن يتحلى ب

 ذايت الذي ال ينتهي مدى احلياة.حيقق منوه الجيعله يفيد ويستفيد و  مما
ابة حلاجة السوق قق االستجأن حي كما أن هذا يتفق مع ما أشار إليه احلسيين من أن ضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل جيب

 .اعل معهافل والتواجملتمع، وهتيئة الطالب اجلامعي للحصول على الوظيفة املستدامة واالخنراط جبدارة يف بيئة العم
الل خفل للطالب الرعاية املهنية من تك( من أن املرافقة البيداغوجية 2004كما تتفق هذه النتيجة مع ما ورد يف اجلريدة الرمسية )

د  قتصامن االطالع على ا نهيمن خالل متك إمداده باملعلومات الدقيقة عن التخصص ومتابعة الربامج الدراسية لتحقيق مشروعه العلمي واملهين،
 السوق من متطلبات وعروض مهنية للوصول به إىل درجة عالية من النضج املهين.

5 
لى عاليت تساعده  تزويد الطالب باملعارف واملهارات

 متوسطة 6 0.74 2.70  االندماج يف عامل الشغل

 متوسطة 8 0.70 2.65 تزويد الطالب مبهارات البحث عن عمل 6

7 
امل مع ما يستجد من تغريات يف عالتكيف  القدرة على

 متوسطة 7 0.66 2.68 الشغل

 متوسطة 1 0.67 3.25 ةاإلملام بقواعد األمان والسالمة والصحة املهني 8

 متوسطة 2 0.62 3.14 القدرة على التحول بني التخصصات املهنية 9

 متوسطة  0.24 2.88 الدرجة الكلية 
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  هذا يتفق مع دراسةو لوثيق به ارتباط كما أن نظام ل م د يسمح بتكوين جامعي يتسم باحليوية واالنفتاح على احمليط االقتصادي واال
دة يف ات من اجلو إىل أفضل خمرج ولاجلامعات تويل أمهية للوص أن ( اليت أشارت يف نتائجها إىل2012( ومع دراسة السرحان )2012كمال )

   التعليم اليت تتناسب مع حاجات سوق العمل.
 
 
 
 
 

 :  لرابعةاالجزئية عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالفرضية خامسا:

 ". متوسطة جةقافية بدر جات الثر تساهم المرافقة البيداغوجية للطالب الجامعي في تفعيل جودة المخ "هذه الفرضية على أن:  نصت

جودة  حورملى فقرات ة الدراسة  عاد عينيمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفر  (05) جدول رقم      
 .المخرجات الثقافية

الرقم في 
 االستبيان

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 3 0.74 2.78 سس مشاكل البيئةالقدرة على حت 1

 متوسطة 6 0.60 2.63 فيةبعث االهتمام للمشاركة يف الندوات العلمية والثقا 2

 متوسطة 4 0.78 2.76 اإلعالم سائل و يفتوجيه الطالب ملتابعة الربامج الثقافية املنشورة  3

4 
ة لصلامساعدة الطالب على متابعة املنشورات الصحفية ذات 

 متوسطة 5 0.55 2.68 صبالتخص

 متوسطة 1 0.73 2.97   رواتوعية الطالب باالهتمام بتنشيط مهارات النقاش واحل 5

 متوسطة 2 0.69 2.89 القدرة على التواصل مع اآلخرين إلكرتونيا  6

 متوسطة 4 0.72 2.76 القدرة على تقبل اآلخرين  7

 متوسطة 7 0.66 2.65 االهتمام باألحداث العاملية 8

 متوسطة _ 0.56 2.77 الدرجة الكلية البعد ككل 
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جاءت  رجات الثقافيةجودة املخل جماعلى  لعايلمسامهة املرافقة البيداغوجية يف تفعيل خمرجات التعليم ا يتضح من اجلدول السابق أن درجة       
بالنسبة  ثانيةبذلك الرتبة ال ( واحتل0.56ي )(، وباحنراف معياري يساو 2.77) ككل  جال، حيث بلغ املتوسط احلسايب للممتوسطةبدرجة 

 حملةةةاور األداة.
وعية الطالب باالهتمام بتنشيط ت (5رقم ) عبارةالجاءت ، حيث (2.63-2.97أما املتوسطات احلسابية لكل عبارة فرتاوحت بني )       

 على التواصل مع اآلخرين إلكرتونيا القدرة (6رقم )ة عبار ال(، أما 0.73( واحنراف معياري )2.97) مهارات النقاش واحلوار مبتوسط حسايب
لطالب األساسية اليت ينبغي أن ميتلكها ا وتعترب من املهارات (0.69( واحنراف معياري )2.89جاءت يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب يساوي )

، لفةاالستشارات املخت دوات طلبزيع األدواة البحث تو اكتحكيم أ اجلامعي للوصول إىل املعلومات املختلفة خاصة فيما يتعلق بالعمل الشخصي
(، 0.74ساوي واحنراف معياري يساوي)ي( 2.78مبتوسط حسايب) ءت يف الرتبة الثالثةفجاالقدرة على حتسس مشاكل البيئة ( 1أما العبارة رقم)
مبتوسط  ةرابعت يف الرتبة الفجاء عالمورة يف وسائل اإلافية املنشتوجيه الطالب ملتابعة الربامج الثق ( فجاءت يف الرتبة الرابعة7و)(3أما العبارة رقم )
ري ( واحنراف معيا2.76) ،وعبارة القدرة على تقبل اآلخرين مبتوسط حسايب(0.78( واحنراف معياري يساوي )2.76حسايب يساوي )

(، أما العبارة 0.55عياري يساوي )م( واحنراف 2.68مبتوسط حسايب يساوي ) خلامسة( جاءت يف الرتبة ا4، وبالنسبة للعبارة رقم )( 0.72)
االهتمام ( 8لعبارة رقم )ا، أما (0.60( واحنراف معياري يساوي )2.63ة مبتوسط حسايب يساوي )سادس( فجاءت يف الرتبة ال2رقم )

 . (0.66( واحنراف معياري)2.65فجاءت يف الرتبة السابعة مبتوسط حسايب)باألحداث العاملية 
لتكوين اجلامعي عامة لفالوظيفة ال اجلامعي، لتكوينال النتيجة السابقة جند أن الثقافة العلمية والعامة من الوظائف اليت يتطلع إليها من خال       

لعطاء ات فعالة مستعدة لم إىل طاقحتويلهو هي إعطاء وتقدمي املعرفة يف ضوء أفضل املعطيات، كما أن التعليم العايل يعمل على تكوين الطالب 
التكيف  ية عالية قادر علىد ذو نوع ظام ل مناإلمنائية، فاخلريج الذي يتطلع إليه يف  عناصر املدخالت يف العملية أهممخرجات التعليم هي من ف

   والتحديات العاملية.واملتغريات مع املستجدات 
 بناءا على النتائج املتوصل إليها نقرتح اآليت: :مقترحات البحث

بارها جزء ال ات فاألقسام، واعتعة فالكلياجلام ابتداء منالء املرافقة البيداغوجية االهتمام والعناية على خمتلف املستويات ضرورة العمل على إي-
  يتجزأ من العملية التعليمية اجلامعية.

 توفري كافة اإلمكانيات املادية والبشرية لتحقيق أهدافها.-

 ميوهلم. اهتم و ساعدة الطالب يف اختيار التخصصات املناسبة لقدر أمهية تفعيل عمل خلية املرافقة البيداغوجية مل-

ستند عليها عملية تهداف اليت األو س على خطوات إجراء املرافقة من خالل الدورات التكوينية اليت توضح األس نيذ املرافقتاتدريب األس-
 املرافقة.

 ظل يعي دورها خاصة يف  منهم الالكثري نسبة للطالب اجلامعي خاصة وانعقد ندوات وحماضرات توضح للطلبة أمهية املرافقة البيداغوجية بال-
 نظام ل م د. 

 المراجع:  قائمة

، يوضةةح مهمةةة 2009وافةةق لينةةايرامل 1930املةةؤريف يف حمةةرم  03/09(. املرسةةوم التنفيةةذي رقةةم 2009)جةةانفي  اجلريةةدة الرمسيةةة اجلزائريةةة -
 .28اإلشراف وحيدد كيفيات تنفيذها، العدد 

 .1415املؤريف يف شوال  4/371. املرسوم التنفيذي رقم (2004نوفمرب دة الرمسية اجلزائرية )اجلري -
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سةة بات سوق العمةل درايل مع متطلاحلسيين، سلمان. رفع مستوى اجلودة يف برامج التعليم العايل عن طريق تكامل خمرجات التعليم العا -
 .ة بالتعليم العايللضمان اجلود والطلبة، املؤمتر العريب الدويل السادسميدانية حتلل مشاريع التخرج وتستطلع آراء األكادمييني 

 عشر للوزراء ة للمؤمتر الثاين(. ضمان جودة خمرجات التعليم العايل يف إطار حاجات اجملتمع، ورقة عمل مقدم2009العبيدي، سيالن) -
العةريب،  اجملتمةع يف الةوطن عةايل وحاجةاتني خمرجةات التعلةيم الاملسئولني عن التعلةيم العةايل والبحةث العلمةي يف الةوطن العةريب: املواءمةة بة

 بريوت.

 .ى غزةمعة األقصاجستري، جا(. إسرتاتيجية مقرتحة ملواءمة خمرجات التعليم العايل يف فلسطني، رسالة م2016الدلو، محدي)

يبةة طجملةة جامعةة  لبشةرية الوطنيةة.من القوى االرتبوي يف اجلامعات ودوره يف تلبية متطلبات التنمية  اإلرشاد(.2005املغامسي، سعيد ) -
 .14261ة األوىل، العدد نللعلوم الرتبوية، الس

 ، القاهرة: إيرتاك للنشر والتوزيع.1(. إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة.ط1995النجار، فريد)  -

 ريوت: دار البيارق.بفى أمحد، (. معايري لتقومي جودة التعليم لدى املدرسني، ترمجة مصط1997براون، سايل ورسني، فايل ) -

ة العربيةة طن العةريب، تةونس: املنظمة(. دليل إدارة اجلودة الشةاملة للتعلةيم العةايل يف الةو 2005بن فاطمة، حممد وبن ساسي، نور الدين ) -
 للرتبية والثقافة والعلوم.

الة زائر نظام ل م د، رسم العايل يف اجلسياسة التعلي(. دور التكوين اجلامعي يف ترقية املعرفة العلمية حتليل نقدي ل2010هارون، أمساء ) -
 ر.غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائيف علم االجتماع ماجستري 

وسةةريها،  اإلشةةرافجلنةةة  حيةةدد تشةةكيلة 2011نةةوفمرب  03مةةريف يف  713(. القةةرار رقةةم 2011وزارة التعلةةيم العةةايل والبحةةث العلمةةي) -
 زائر.اجل

ة منوذجا، جامعة ية اجملتمع بربيدأداء وحدة اإلرشاد األكادميي يف ضوء معايري ضمان اجلودة واالعتماد كل (.2015راضي، عبد الناصر) -
 القصيم.

لةةوم ع ، جملةةةللطالةةب اجلةةامعي جةةودة التكةةوين يف نظةةام ل م د يف ضةةوء املرافقةةة البيداغوجيةةة (.2017رية)قةةادري، حليمةةة وبةةن نةةايب، نصةة -
 .23نسان واجملتمع، العدد اإل

عةةايل وسةةوق التعلةةيم الجةةات (. دور اإلصةةالحات اجلامعيةةة يف اجلزائةةر )نظةةام ل م د( يف حتسةةني التنسةةيق بةةني خمر 2012شةةريط، كمةةال ) -
  العمل.كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة تبسه، اجلزائر.
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  الملخص 

 متعددة وظائف من به يقوم لما سواء، حد   على والنامية المتقدمة الدول في كبير بإهتمام العالي التعليم يحظى

 من العديد على نتائجها تنعكس والتي ورقيه المجتمع وخدمة والتطوير، البحث في جميعها تصب ومتنوعة

.كافة المجاالت في األخرى االجتماعية المؤسسات   

 للحياة وتأهيلهم إعدادهم بقصد للمتعلمين التخصصات أنواع شتى في تعليمية برامج تقديم يعني فالتعليم

 االنساني والمجتمع مجتمعاتهم تنمية في واإلسهام والعملية الحياتية البيئة مع وافقالت على قادرين ليكون

.كافة الحياة ميادين في المجتمع تطور في أساسيا   عنصرا   يعد وهذا ككل،   

 المجتمع يواجهها التي والتحديات المشكالت تناوله خالل من العالي للتعليم الريادي الدور أهمية تتضح كما

 التعليم يعمل لذلك .ومعتقداته قيمه على المؤثرة الدخيلة للظواهر والتصدي ، لحلها المناسبة الحلول وإقتراح

 والتجارب والدراسات البحوث بإجراء للقيام المتميزة الكفاءات وبناء القدرات وتأهيل رعاية على العالي

 سلطنة في العالي التعليم وزارة دأبت وقد .ورفاهيته تقدمه في ويساهم البشري المجتمع يخدم بما العلمية

 العامة المديرية) بالسلطنة الخاصة العالي التعليم مؤسسات على باإلشراف المعنية المديرية خالل من عمان

 العالي التعليم مؤسسات وكفاءة مستوى رفع إلى الرامية جهودها تكثيف على( الخاصة والكليات للجامعات

 الطلبة وكذلك ومرافقها برامجها بشئون يتعلق ما وكل التعليمية أنظمتها جودة على والتأكيد القائمة الخاصة

 والقوانين والمعايير بها، المرتبط الجامعات في بها المعمول بالمعايير معاييرها ومطابقة بها، الملتحقين

 العالي التعليم أنظمة تكون أن لضمان ذلك كل األكاديمي لالعتماد العمانية والهيئة الوزارة من الصادرة

 تحقيق ثم ومن التعليمية، للعملية العليا األهداف تحقق ولكي العلمية بالسمات يتسم مستوى ذات بالسلطنة

 زالت ال انه اال للمؤسسة السنوي التقييم على الوزارة حرص ورغم واالقتصادية، التنموية السلطنة أهدف

 تلك معرفة وألهميةالمعوقات والصعوبات  بعض وجود من الخاصة العالي التعليم مؤسسات بعض تعاني

 التعليم مؤسسات تواجه التي والصعوبات المعوقات على التعرف الحالية الدراسة هدفت فقد التحديات

(م بسلطنة 2017الى  2012للفترة ) السابقة االدبيات ضوء في الشاملة الجودة ادارة تطبيق في الخاصة

 التعليم مؤسسات تواجه التي والمعوقات التحديات تبين النتائج من عددالى  الدراسة توصلت وقد ،عمان 

 في والمساهمة الكفيلة والمقترحات التوصيات من بعددالدراسة  وخرجت كما ،بسلطنة عمان  الخاصة العالي

التحديات تلك مواجهة  

الخاصة العالي التعليم مؤسسات،  الشاملة إدارة الجودةالكلمات المفتاحية :   

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 : المقدمة

أحد المنظومات األساسية للتنمية المستدامة و يعد التعليم العالي قمة السلم التعليمي في أي بلد من البلدان    
والشاملة، ومحور التعليم المستمر ومصدر للمعارف كونه األداة الفعالة لنقل الخبرة الثقافية والتقنية التي 

يتطلب تفعياًل من أصحاب القرار بناءًا على تخطيط أنتجتها اإلنسانية عبر مسيرتها التاريخية الطويلة، وهذا 
ستراتيجية واضحة المعالم.  محكم وا 

التعليمية الحديثة أن التخطيط للتعليم العالي هو تخطيط لمستقبل  وفي هذا الصدد تؤكد األتجاهات
التنمية البشرية ألي مجتمع يبحث عن البقاء والمساهمة في تطويره وتحديثه في ظل طبيعة حياة دائمة 
التغيير والتطوير في جميع مجاالتها سياسية كانت أم إقتصادية أم إجتماعية أم تربوية وذلك من خالل 

 لمتعددة التي يقوم بها وكما نصت اللوائح والقوانين المنظمة له .الوظائف ا

 بكافة المجتمع تزود التي هي مؤسساته أن في جلياً  ذلك ويبرز الحياة ميادين أهم أضحى العالي فالتعليم
 االجتمةاعي والنمةو العةالي التعلةيم جةودة المباشةرة بةين للعالقةة وذلك بشرية موارد من يحتاجه ما بكل قطاعاته

 األمم عن التخلف على تدل فيه الجودة انعدام بينما ،والرقي النمو على تدل التعليم جودة ، إذ أنواالقتصادي
 .تقدمها من سرعة والحد الدول مقومات في والهدر المتقدمة

الشةةاملة فةةي وتعةةد جةةودة التعلةةيم إحةةدل المسةةائل الحيويةةة فةةي نظةةام التعلةةيم المعاصةةر، فبةةؤرة تركيةةز إدارة الجةةودة 
التعلةةةةةيم العةةةةةالي تنصةةةةةب فةةةةةي األسةةةةةاس فةةةةةي مجةةةةةال تقةةةةةويم أداء المؤسسةةةةةة التربويةةةةةة بقصةةةةةد تطةةةةةويره وتحسةةةةةينه 

(Weller,2000). 

 كافةة علةى تشةتمل فهةي لةذا مسةتمرة، بصةورة الجةامعي األداء تحسةين إلةى الشةاملة الجةودة إدارة تسةعىو 
 المتوقةع المنةت  نوعيةة جةودة مسةتول فةي الشةمولية تحقية  بهةدف الجامعيةة المؤسسة في التنظيمية المستويات
، بالجامعةة العةام للنظةام المكونة الفرعية النظم برام  بين والتنسي  والتكامل التعليمية، المخرجات في والمتمثلة

 مباشةر إشةراف تحةت الجةامعي، للنظام المكونة الوحدات بين األفقي التكامل على تعمل الشاملة الجودة فإدارة
 الفنيةة والمهةارات اإلداريةة الوسةائل بةين الةدم  طرية  عةن وذلةك ،كفةوئيين قةادة قبةل مةن الجةامعي داءألا علةى

 الهاللةي،( وتحسةينه الجةامعي بةاألداء المسةتمر االرتقةاء بهةدف حديثةة إداريةة مفةاهيم ضةوء فةي المتخصصةة
 والنظةام البشةرية القةول وهمةا ومتحةدين متةرابطين جةانبين علةى الشةاملة الجةودة إدارة وتشةتمل(، 9، ص2010



 الجةودة إدارة تطبية  علةى ومتدربةة ومترابطةة متجانسةة عمةل فةر  تتضةمن بلجةان يعمةالن واللةذان ،االداري 
 باسةتمرار وتسةعى النظةام مةن المسةتفيدين احتياجةات لتحقية  تسةعى واضةحة وأهةداف رؤيةة ضةوء فةي الشةاملة
 & Suganthi) الجامعيةة بالبيئةة الةوظيفي واالبتكةار اإلبةدا  وتحقية  الجةامعي التنظةيم أداء بجةودة لالرتقةاء

Samuel,2005,p54). 

بنصيب من بين الجامعات  تعيش الجامعات اآلن منافسة مستمرة، فكل جامعة تحتاج لتطبي  الجودة لتحظى
وذلك بأن  العجز التعليميمنها:  المنافسة لها، فتزداد الحاجة لتطبي  نظام الجودة يومًا بعد يوم ألسباب

ومعدالت البطالة المرتفعة  المخرجات التعليمية ال تلقى الطلب الفعال في سو  العمل بالدرجة المطلوبة
بعض المهن المطلوبة بالدرجة  رال يوفواتسا  الفجوة بين االنتاج والتعليم، إذ ان التعليم العالي الحالي 

 اهمالعلى المعارف والمعلومات و  وتركيزه ارتفا  تكلفة التعليم ، فضاًل عن المطلوبة في سو  العمل
، وفقدانه البرام  التعليمية الشمولية وغياب التنافسية في االسوا  العالمية لخريجي السلوكيات والمهارات

 الجامعات .

وهناك ضرورة ملحة للمحافظة على جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي وذلك لالنفجار المعرفي الذي 
وتصاعد مستول المؤهالت ئمة مع احتياجات العصر عالي وتحديثه ليكون اكثر ماليحتم تجديد التعليم ال

الحاجة الى قول عاملة قادرة و المطلوبة للعمل ويقابلها التخصص الدقي  مع تنو  الخبرات العلمية والعملية، 
 (.45،ص1999)النجار،وف  مهارات محددة مع متطلبات التقدم و  على التكيف

لجامعي من خالل قياس الكفاءة والفاعلية في مؤسسات التعليم الجامعي، إذ تتعل  ويتم تقويم االداء ا
الكفاءة في الجامعات والكليات بالعمليات وقدرتها على ضبطها وتطويرها، أما الفاعلية فتتعل  بنو  

يمية المخرجات التي تؤثر على العالم الخارجي. كما ينظر الى الفاعلية بأنها مدل قدرة المؤسسات التعل
لطبيعة االنشطة الداخلية التي تحدد اداءها وعالقتها مع بيئتها المحيطة، وكذلك قدرتها على السيطرة على 
العمليات وتوجيهها حسب المتغيرات الداخلية والخارجية لتحقي  أهدافها، إذ أن هناك جانبان لكفاءة التعليم 

 العالي هما :

 تتمثل في قدرتها على اعداد أكبر عدد من المخرجات نسبة الى المدخالت  جانب الكفاءة الداخلية :
مع مالئمة نوعية المخرجات للمواصفات الموضوعة، وتوفير الموارد البشرية الالزمة للقيام بهذه 

  .األعباء



 تتمثل في قدرتها على تزويد المتخرجين بالمهارات والخبرات والمؤهالت  جانب الكفاءة الخارجية :
لتي تمكنهم من أداء المهمات الموكلة لهم في مواقع العمل بجدارة، وهذا يعني التواف  بين عمليات ا

 .االعداد وبين حاجات العمل من المهارات المطلوبة

 للتطوير  ومنه  عصرية إدارية فلسفة بالجامعات (Quality Management) الجودة إلدارةإن 
 وتقومه المتاح الجامعية الجهود ىعل اعتماداً  معها للتواف  والسعي معلمجتا اتجاحتيا لتحري ريقةطو  المستمر

 :تيآلا يتقدمها المبادئ من عدد ىعل الجودة إدارة

  ومفاهيمها الجودة لثقافة زومركوكلياتها  الجامعة في ينالعامل جميع لتقب. 

 الجودة أهداف لتحقي  والجماعية الفردية وليةئالمس، الجودة توكيد تستهدف ملع بوأسالي أفكار نيتب ،
 .هاذتنفي متطلبات يدتحدو  الجودة سياسات رسمو 

 عادة وتدريبها البشرية لللقو  المستدامة التنمية  لقياس ةلوقابمحددة بوضوح  يرمعاي اعتمادو  هالهيأت وا 

 . الجودة

  مجموعة من  الجامعات في ودةالج تطبي  مز يستلو  ،إشاعتها ىعل لوالعم الجودة ثقافةوضع معالم
 :األتي يتقدمهاالمقومات 

 .الجامعية اإلدارة ندةاج رأس جاتها علىومخر  اتهاذ التعليم مدخالت جودة تكون أن .1
 على أو سنوياً  مرحلياً  الجامعية اإلدارة تستهدفها التي الجامعي األداء مجاالت ونشاطات لجميع معايير .2

 الخريجيين إلى االحتياجات توقع وتحري لالعم بسو  الترابط تحقي ، و المستمر التطوير  برنام مدل
 .المختلفة التخصصات في

البيئتين  الحاصلة في التغيرات ضمان مسايرة، و مجاالتها كافة في الجامعية الخدمة م وتكامل براتناغم  .3
 . والخارجية الداخلية

 .المستمرين ضمان التدريب والتطوير مع بمستواه واالرتقاء البشري األداءمان  تحسين ض .4

من أن  هرراتبم يستمدوالكليات خصوصًا والجامعات  فان تطبي  إدارة الجودة في التعليم العالي عموماً وهكذا 
الفري  الواحد وهي جميعها  حرو خ وترسي اتوترشيد النفق، رات لتطوير الكفاءة والفاعليةبإدارة الجودة تقدم خ

عها ضوو  لعم  رامبإدارة الجودة ك رييومقومات ومعا مبادئ وفلسفة ى تحويلامعية قادرة علجإدارة  لبتتط
  (.95-94،ص2005، أحمدل )ع التطبي  الفعاضمو 

 )الموسوي ،ويمكن تلخيص المجاالت األساسية والفرعية الدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي      
 (1كما في جدول ) (105،ص2003



 

 

 (1الجدول )

 يبين المجاالت االساسية والفرعية الدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 
 المجاالت الفرعية المجال األساسي الرقم
وضع القواعد واللوائح المحددة لنه  المؤسسة،  - تهيئة متطلبات الجودة في التعليم العالي  األول

 والمنظمة لعملها.
لعمليات اعتماد منهجية التطوير المستمر  -

 التعليم والتعلم وتحسين األداء.
توفير المدرسين والفصول وكافة مستلزمات  -

 األنشطة الصفية والالصفية.
 تنفيذ اجراءات قبول الطالب في المؤسسة . - متابعة عمليات التعليم والتعلم وتطويرها الثاني

 تقديم الخدمات المختلفة للطالب الجامعي . -
 الجامعي. متابعة تحصيل الطالب -
 إعداد البرام  االكاديمية والمهنية . -
 تطوير محتول التدريس وطرائقه . -

 إعداد برام  التنمية المهنية للهيئة االكاديمية. - تطوير القول البشرية الثالث
 تحديد أساليب تقويم االداء وتطويره . -

 في اتخاذ القرار .تأمين مشاركة العاملين  - اتخاذ القرار وخدمة المجتمع  الرابع
 تقديم الخدمات لمؤسسات المجتمع . -

 تتضح من خالل اآلتي:  التي تواجه مؤسسات التعليم العالي عند تطبي  ادارة الجودة الشاملة، المعوقاتان 

 عدم التزام االدارة العليا بتطبي  برنام  الجودة على الوجه المطلوب منها .  -   

 معينة في ادارة الجودة وليس على النظام ككل .ساليب أالتركيز على   - 

 عدم مشاركة جميع العاملين في المؤسسة وهذا ما ينافي الشمولية .  - 

 دارة الجودة الى ممارسات في حيز الواقع .إفشل بعض المؤسسات في تحويل مفاهيم   - 



 في تطبي  ادارة الجودة .عدم انسجام نظام المؤسسة للطر  او االساليب التي تتبناها المؤسسة   -   

 مقاومة التغيير سواء من قبل االفراد أو االدارة .  -   

 .(Johnston,2003)عدم وجود المختصين بتطبي  نظام الجودة مما يؤدي الى الفشل   - 

ان هناك العديد من المعوقات التي تعي  تطبي  ادارة الجودة في التعليم  (2006وقد ذكر )طعيمة، 
واتبا  اسلوب المحاولة والخطأ في اإلدارة، وضعف التمويل،  : المركزية الشديدة في القرار، العالي، منها

وضعف الرقابة المنتظمة على األداء، وغياب البعد اإلنساني أحيانًا في  وسيادة النمطية في العمل،
ستراتيجيات وتطبيقها، يمنع رسم اال إستراتيجيات التطوير اإلداري، وعدم استقرار االدارة وسرعة تغييرها مما

طال  االحكام، والالمباالة  وغياب روح الفري  الواحد وغلبة الروح الفردية، والتعجل في تعميم النتائ  وا 
هدار قيم اإلتقان، وعدم تقدير الوقت واالنضباط، وفقدان القدوة وعدم اتسا  أقوال  وغياب دافعية التغيير، وا 

مرحلة على التخطيط االستراتيجي، وضعف الواز  الديني عند البعض، القادة وسلوكياتهم، وغلبة التخطيط ال
حباط محاوالت التجديد  شاعة روح التخويف وا   .(91،ص 2006)طعيمة،وا 

(، ودراسةةةة 2010(، ودراسةةةة المقةةةداد )Al Hakimi, 2009ومنهةةةا دراسةةةة )مةةةن االدبيةةات عةةةدد وبينةةت     
 التةي ان مةن أهةم التحةديات(، 2013(، ودراسةة كعكةي )2010(، ودراسةة عةامر)2010وآخةرون ) الحمايةل
 الجةودة إدارة أهداف وغموض لمسؤولياتها، الجامعية القيادة تحمل هي عدم الشاملة الجودة إدارة تفعيل تواجه

 االداء، ومتابعة مراقبة راءاتإج وضعف الشاملة الجودة إدارة لتطبي  الملزمة واللوائح القوانين وانعدام الشاملة
 عةدمو  األكةاديمي، النطةا  علةى التركيةز وضةعف الموضةوعي، التةدريب تةوفر وعةدم المتنوعة، الحوافز وغياب
 نظةام ضةعفو  والشةفافية، المسةاءلة تطبية  صةعوبةو  الشةاملة، الجةودة بةإدارة الجامعيةة القيةادات اقتنةا 

 احتياجةات سةد علةى التركيةزو  موضةوعية، ومعةايير مؤشةرات تصةميم صةعوبةو  والمعلومةات، اإلحصةائيات
 قيود فرض تقبل عدمو  األكاديمي، العلمي بالجانب االهتمام دون ومجتمع األمور وأولياء طلبة من المستفيدين

 دقيقةة بصةورة الجامعية الخدمات من المستفيدين تحديد صعوبةو  الجامعات، لمنسوبي األكاديمية الحرية على
 لةبعض التحتيةة البنيةة فةي قصةورو  وفوائةدها، الشةاملة الجةودة إدارة تفعيةل بثقافةة الةوعي عةدمو  وموضةوعية،
 جةاد( التنظيميةة المسةتويات مختلةف علةى القةرارات باتخةاذ والمشةاركة الةرأي حريةة تقبةل عةدمو  الجامعةات،

 متابعةة نظةام تةوفر وعةدم والمهةام، للوظائف الدقي  التوصيف غيابكذلك و  (،121-116، ص2010الرب،
شةراف  عةن النةات  اإلداري الترهةلو  االتصةاالت، نظةام وقصةور التنظيميةة، الهياكةل وتقةادم دقية ، ومراقبةة وا 
 تشتمل والتي الشاملة الجودة إدارة أدوات تفعيل عقباتو  واإلنتاجية، األداء ضعف مع المنسوبين أعداد تضخم
 لضةمان العليةا اإلدارة فشةل فضةاًل عةن(، 211، ص2011والشةيلي ، الدرادكةة( الدوليةة األيةزو معةايير علةى



 إلةى باإلضةافة األداء ومتابعةة الرقابةة وصةعوبة الشاملة الجودة إدارة تفعيل عملية في المنسوبين كافة مشاركة
 جةودة أهةداف تحقية  عةن المطبة  التةدريب وقصةور ،(116ص ،1999واليةاس، السةلطي( التغييةر مقاومةة
 ضةعفو  وحةداثتها، انسةيابها وعةدم المتةوفرة المعلومةات وشةح والحةوافز، المكافةتت نظةام كفةاءة وعةدم األداء،
 عمليةات قيةاس معةايير وقصةور االسةباب معالجةة عةدمو  االتصةال، عمليةات وتشويش العمل فر  بين التنسي 
 ،2006عايةد، أبةو (واضةحة موضةوعية لمعةايير تبعةاً  االوليةات ترتيةب وعةدم لةدداء، المسةتمر التحسةين

 الماديةة اإلمكانيةات وقلةة النتةائ  تقيةيم وصةعوبة واألنظمةة القةوانين مرونةة عةدم إلةى ضةافةباال ، (483ص
 عقيلي،(االتصال قنوات وضعف البيروقراطي المناخ وسيادة وتشعبها وكبرها التنظيمية الهياكل وقدم وصعوبة
 (.237 ص ،2001

 :التعليم العالي ألسباب عديدة أهمهاعلى سياسة تنويع ونجد ان سلطنة عمان سارت 

 الطلبة.اختالف ميول واستعدادات وقدرات  .1

 العمل.اختالف مطالب سو   .2

رئيسةةة مةةن  ثالثةةة مسةةتوياتنتةةائ  الدراسةةات العلميةةة التةةي أظهةةرت أن سةةو  العمةةل العمةةاني يحتةةاج إلةةى  .3
 هي:الكوادر الوطنية 

 يكونون عادة من الكليات الجامعية. المستول القيادي )الحلقة العليا(، وخريجو هذا المستول .أ

 المستول التطبيقي )الحلقة الوسطى(، وخريجو هذا المستول يكونون عادة من الكليات الجامعية.  .ب

المسةةتول التنفيةةذي )الحلقةةة األولةةى(، وهةةم خريجةةو المرحلةةة الثانويةةة الةةذين اكتسةةبوا مهةةارات عمليةةة تةةؤهلهم جةةةةة. 
 وقصيرة.ت عدة بعد التحاقهم بدورات تدريبية متخصصة للقيام باألعمال التنفيذية في قطاعا

توضةع عةادة مةن قبةل الجهةات المسةئولة  كانةت ولعل مةن الواضةح أن أهةداف مؤسسةات التعلةيم العةالي 
أو فةةي الةةوزارات المسةةئولة عةةن بعةةض هةةذه المؤسسةةات كالمعاهةةد الصةةحية التابعةةة لةةوزارة  ،فةةي هةةذه المؤسسةةات

وقةد ظةل األمةر كةذلك حتةى تةم إنشةاء وزارة  ،مين التابعة لةوزارة التربيةة والتعلةيممعاهد إعداد المعل مثالً  ،الصحة
أصةةبحت هةةي المسةةئولة عةةن التعلةةيم العةةالي فةةي السةةلطنة بجميةةع جوانبةةه،  ، إذم1994التعلةةيم العةةالي فةةي عةةام 

سةلطانية التةي ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن واضعي أهداف التعليم العالي كانوا يسترشةدون دومةا بالمراسةيم ال
حيةةث كانةةت هةةذه المراسةةيم تحةةدد فةةي الغالةةب األهةةداف  ؛كانةةت تصةةدر عنةةد إنشةةاء أيةةة مؤسسةةة للتعلةةيم العةةالي

قةد تقةود إلصةالح وتعمةل سةلطنة عمةان علةى تبنةي اإلجةراءات التةي كما ، المقصودة من إنشاء هذه المؤسسات
 :ما يلي، ومن أهمها حتى تحق  معداًل عاليًا في اإلنجاز التعليم العالي



بوضةةةع التصةةةورات المسةةةتقبلية واالسةةةتعداد لمعالجةةةة  االلتةةةزام بأسةةةلوب التخطةةةيط االسةةةتراتيجي الةةةذي يهةةةتم .1
يجةةاد الحلةةول لهةةا ،التصةةدي لهةةا المشةةكالت المتوقعةةة وتنميةةة القةةدرة علةةى والتنبةةؤ بتثارهةةا واالنعكاسةةات  ،وا 

 .الناتجة عنها

لتصةةةبح أكثةةر التصةةةاقًا بحاجةةةات  ؛وتطويرهةةةا ومناهجهةةةا وتحسةةينها والكليةةةات مراجعةةة بةةةرام  الجامعةةات  .2
مهةةارات الطةةالب وتنميةةة قةةدراتهم اإلبداعيةةة واالبتكاريةةة  الطةةالب واحتياجةةات المجتمةةع، ولتسةةهم فةةي تنميةةة

عدادهم  .للعمل المنت  وتقوية ثقتهم بأنفسهم وا 

، وذلةك الجامعةات والجهةات ذات االختصةاص بسةو  العمةل تفعيل الحةوار وتعزيةز التعةاون والتنسةي  بةين .3
واالسةةةتراتيجيات التةةةةي تحقةةةة  التكامةةةل وتخةةةةدم مطالةةةةب التنميةةةة وتسةةةةاعد فةةةةي  لوضةةةع الخطةةةةط والسياسةةةةات

 .المطلوبة وتطوير البرام  والمناه  التعليمية استحداث التخصصات

دوريةةة فةةي ضةةوء رؤيةةة  بصةةورةالتعليميةةة التةةي تقةةدمها  راجعةةة الجامعةةة للتخصصةةات والبةةرام  والمنةةاه م  .4
 .العماني سو  العمل ت التنموية ومطالبمستقبلية للحاجا

وتوقعاتةه، مثةل تغيةر السةكان،  علةى بحةوث احتمةاالت التغيةرالتعليم العالي  ومؤسساتالجامعات تركيز   .5
مجةةةال الصةةةناعة والتقنيةةةة وأخةةةذ ذلةةةك فةةةي  التغيةةةرات فةةةيو التغيةةةرات المجتمعيةةةة، و األوضةةةا  االقتصةةةادية، و 

 .االعتبار

مسةقط( والةذي تةم مةن خاللةه  -2001القرن الواحد والعشرين )مارس لقد جاءت توصيات مؤتمر جامعة 
تةةدارس أوضةةا  التعلةةيم العةةالي فةةي العديةةد مةةن الةةدول مةةن بينهةةا السةةلطنة، متماشةةيًة مةةع توجهةةات المسةةئولين فةةي 
الدولةةةة بضةةةرورة إنشةةةاء مجلةةةس لالعتمةةةاد األكةةةاديمي يتعنةةةى باعتمةةةاد مؤسسةةةات وبةةةرام  التعلةةةيم العةةةالي ومتابعةةةة 

يةتمكن  حتةىالجودة فيها لكي تتسةم أنظمةة التعلةيم العةالي بالسةلطنة بالسةمات العلميةة والسةمعة الطيبةة و وتدقي  
بذلك تكون هناك هوية واضةحة المعةالم للتعلةيم خريجوها من المنافسة في األوساط التجارية المحلية والدولية، و 

صةةدر وعليةةه فقةةد  عمليةةة التعليميةةة.ن الالمرجةةوة مةة   األهةةداف العليةةايةةتحقالعةةالي تسةةتطيع السةةلطنة مةةن خاللهةةا 
م بإنشةاء مجلةس االعتمةاد ليكةون الجهةة المسةئولة 2001يونيو  27بتاريخ  74/2001المرسوم السلطاني رقم 

، وبةذلك يكةون الحكوميةة والخاصةةعلةيم العةالي تعن تنظيم عملية االعتماد والتقويم وضبط الجودة بمؤسسات ال
 ( من مرسوم إنشائه بما يلي:1ويختص مجلس االعتماد طبقًا للمادة ) مكمال لدنظمة الحكومية القائمة.

واعتماد  ه،ومعايير  العاليإعداد الدراسات والبحوث الالزمة حول متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم  .1
 في ضوء السياسات التي يضعها مجلس التعليم العالي. البرام  المطروحة بها

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي. .2



 اد البرام  المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.اعتم .3

تقويم متطلبات المهارات المطلوبة لممارسة المهن والتأكد من استيفاء البرام  األكاديمية بمؤسسات  .4
 التعليم العالي لهذه المتطلبات.

عداد التقارير  العالي،جمع المعلومات والبيانات حول البرام  التي تطرحها مؤسسات التعليم  .5 عن مدل وا 
 جودة هذه البرام  ورفعها لمجلس التعليم العالي.

 .تهالتعليم العالي ومراجع أداء مؤسساتوضع اإلجراءات الالزمة لتقويم  .6

)وزارة .مراجعة التعديالت الخاصة باإلطار الوطني للمؤهالت التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي .7
 .(2004التعليم العالي ،

العالي بسلطنة عمان ومن ضمن خطة التنمية الشاملة الى تطوير جودة تسعى مؤسسات التعليم 
مؤسسات التعليم العالي، ورغم هذه الصورة اإليجابية التي نراها فإن مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان 

بعة، تعاني من العديد من التحديات والصعوبات التي ال تحلها األنظمة والتعليمات واإلشراف الوزاري والمتا
فإن ندرة التمويل والموارد المالية يشكل العقبة األكبر أمام اإلدارات الجامعية، ثم إن الدور الذي تقوم به 

مؤسسات التعليم العالي في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية ضعيف وأقل بكثير مما يفترض أن تقوم 
 .ال نجد لها حاًل جذريًا على المدل المنظور به، وتشكل معضلة بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي حالة

هناك اختالفًا بيّنًا بين مؤسسات التعليم العالي، و إن االعتماد األكاديمي ليس لحل مشكالت التعليم العالي، 
يمكن اعتمادها في  ، كما أن المعايير التي تنجح في مؤسسة غربية، الحكومية ام خاصة سواء أكانت 

العربية، فتختلف معايير الجودة من دولة إلى أخرل ومن مجتمع إلى آخر، والحصول  مؤسسات التعليم العالي
على االعتماد األكاديمي الخارجي ليس مخرجًا مقبواًل، فإذا كانت المعايير مقبولة في أقسام الحاسوب 
من  والهندسة، فإنها ال تناسب مع علوم اخرل، وهناك مشكلة اخرل تتعل  بالتعمين فهي تواجه مجموعة

المعوقات منها ما له عالقة بالعرض من القول العاملة الوطنية أو ذات عالقة بجانب الطلب على القول 
 . العاملة او معوقات الجوانب السلوكية

 مؤسسات تواجه التي والصعوبات المعوقات علىوفي ضوء ما تقدم، تسعى الدراسة الحالية التعرف 
 م(2017 الى 2012) للفترة السابقة االدبيات ضوء في الشاملة الجودة ادارة تطبي  في الخاصة التعليم
  .عمان بسلطنة

 



 

 في العالي للتعليم والمستقبلية المعاصرة التحديات أن ةالباحث تستنت  تقدم، مما انطالقا :الدراسة مشكلة
 الدراسة مشكلة بلورة خالل من عليها، التعرف ألجل للدراسة ماسة بحاجة عمان بسلطنة الجودة إدارة تطبي 

 تطبي  في الخاصة التعليم مؤسسات تواجه التي والصعوبات المعوقات ما التالي السؤال على اإلجابة في
 الشاملة؟ الجودة ادارة

 : باآلتي الحالية الدراسة أهمية تتمثل :الدراسة أهمية

 في مهمة مسألة الخاصة العالي التعليم لمؤسسات والمستقبلية المعاصرة التحديات تعد الدراسة هذه إن .1
 . عتمان سلطنة في التعليمي النظام وفعالية كفاءة برفع صلة وذات التعليمية العملية مجال

 وعالقتها العالي التعليم لمؤسسات والمستقبلية المعاصرة التحديات واقع استقراء في الدراسة هذه تسهم .2
 . عمان بسلطنة الجودة بإدارة

 الشاملة الجودة إدارة تطبي  تواجه التي التحديات على الضوء بإلقاء يهتم كونه من تنبث  البحث أهمية إن .3
 : منها سيستفيد الحالية الدراسة فإن  لذا العالي، التعليم مؤسسات في

 .الشاملة الجودة إدارة تطبي  تواجه التي التحديات بتعرف والكليات العالي، التعليم في العاملون .أ
 التي التحديات تلك على للتغلب الخطط وضع من لتمكينهم الجامعي التعليم مؤسسات في المتخصصون .ب

 . الشاملة الجودة إدارة تطبي  تواجه

 وتحديد. الجودة ثقافة نشر تواجه التي التحديات إزالة من بتمكينهم الكليات وعمداء الجامعات مدراء. جة
 .الموضوعية والمحاسبة التقويم معايير تطبي  تواجه التي التحديات
 : إلى الحالية الدراسة تهدف:  الدراسة أهداف

 الشاملة الجودة ادارة تطبي  في الخاصة التعليم مؤسسات تواجه التي والصعوبات المعوقات على لتعرفا.1
 .عمان بسلطنة م (2017 الى 2012) للفترة السابقة االدبيات ضوء في
 التي والمستقبلية المعاصرة التحديات مواجهة في تسهم التي والمقترحات التوصياتعدد من  الى التوصل .2

 . عمان سلطنة في والتنمية البناء عملية في العالي التعليم مسيرة تعترض



 

 المعوقاتالتي تناولت  ( 2017 الى 2012) للفترة السابقة األدبياتبتحددت الدراسة الحالية :  الدراسة حدود
 سلطنة عمان. الشاملة الجودة ادارة تطبي  في الخاصة التعليم مؤسسات تواجه التي والصعوبات

 :المصطلحات تحديد
 التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبي  من وتحد تمنع التيالتحديات  : هي والعقبات الصعوبات

 .الخاصة العالي
 المؤسسات أو الجامعات توفرها الثانوية المرحلة بعد تأتي دراسية مرحلة:  الخاصة العالي التعليم مؤسسات
 تختلف والتي فيها، الجامعية دراستهم إكمال أجل من لطلبتها الةدولة قةبل من بها المعترف الخاصة التعليمية

 . تخصصاتها حسب دراستها مدة

  : الجودة ادارة

 والمعتقدات القيم من قاعدة وتطوير لخل  يسعى االدارة في ومنه  فلسفة: " بأنها( 2003) الموسوي عرفها
 عمل خالل من المستفيد خدمة هو لمنظمته االساسي الهدف أن يرل المؤسسة في موظف كل تجعل التي

 .( 96ص ،2003 الموسوي،) الهدف هذا لتحقي  والمشاركة بالتعاون يتصف جماعي
 أداة كوستين وعرفها شيء، لكل فعلية جذرية إيجابية تغييرات إحداث بأنها(: 2010) واخرون الخطيب عرفها

(  مرة أول من صحيحة بصورة العمل وتأدية باألنظمة العاملين كافة بإشراك للخدمات المستمر التحسين
 .(20ص ،2010وآخرون، الخطيب)

 األداء وتطوير خدماتها نوعية لتحسين المؤسسات تستخدمها إدارية استراتيجية:"  بانها ةالباحث عرفتها وقد
 جوانب كافة التطوير ويشتمل العكسية، والتغذية والمتابعة الرقابة مع والمتطلبات، المعايير لمطابقة بإتقان

 المستول إلى األكاديمي باألداء للوصول معا تتضافر ألنها المادية و البشرية التعليمية المؤسسة وعناصر
 . للجودة المحددة للمعايير المطاب  أو المطلوب

 ومهامه المجتمع، في ومكانته دوره حيث من مالئماً  جعله على القدرة:  بأنها والجامعي العالي التعليم جودة
 التعليم مستويات مع وتفاعله العام والتمويل والعالم، بالدولة وعالقته واالنتاجية، والخدمية والتعليمية البحثية
 والتحلي ،باستمرار معارفهم تطوير على على قادرين خريجين الى الحديثة االقتصاديات حاجة من انطالقاً 
 .باستمرار متغير سو  في العمل وأصحاب الباحثين بصفات



اعتمدت الدراسة على االسلوب الوصفي التحليلي في جمع في كل ما من شأنه في تحديد  منهج الدراسة :
التعليم مشكلة الدراسة والخلفية النظرية وما هو متعل  بجودة التعليم العالي بسلطنة عمان في مؤسسات 

  ضوء االدبيات السابقة.الخاصة في 

( 2017 الى 2012) للفترةالسابقة ذات العالقة بالموضو   بعد االطال  على االدبيات االستنتاج :النتائج  
والشبيبي  (2016والعوفي ) (2016دراسة العاني واللوتية )عدد من الدراسات ومنها تم الحصول على 

 التيالمعوقات والصعوبات  أبرزومن خاللها تم تحديد  (2013والسعدية ) (2014وال سليم ) (2015)
 : ، وتم تحديد مجاالتها وهي الجودة معايير تطبي تواجه 

  :الجامعية االدارةمعوقات وصعوبات 

  الكلية في القيادات اختيار في الديمقراطية مبادئ مراعاة عدم •

  الجامعي القرار اتخاذ في للمشاركة التدريس هيئة ألعضاء الفرص اتاحة قلة •

  الشاملة الجودة بمتطلبات التدريسية الهيئة اعضاء وعي قلة •

 .القرارات اتخاذ أو لتطويرا خطط وضع أثناء العاملين بتراء تعنى التي اآلليات إهمال •
 .القرار صنع خطوات اتبا  دون المسؤولين أو المديرين من سريعة قرارات إصدار •
 .للعمل المنظمة والقوانين اللوائح بتطبي  االلتزام ضعف •

 بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة. في للعاملين الوظيفي التوصيف غياب •

 .العاملين بين واألعمال المسؤوليات توزيع في التوازن قلة •
 .للعمل المنظمة والقوانين اللوائح بتطبي  االلتزام ضعف •
 .العاملين بشؤون تتعل  التي اإلدارية القرارات اتخاذ عند التقويم نتائ  إهمال •

 :المجتمع خدمةمعوقات وصعوبات 
  .المجتمع خدمة في للمشاركة للكلية خطة وجود عدم •

  .المجتمع خدمة برام  في للمشاركة التدريس هيئة ألعضاء المتاحة الفرص قلة •



  .المجتمع خدمة في الفعالة المشاركة دون تحول التدريس هيئة عضو عات  على الملقاة االعباء كثرة •

  العلمي البحثمعوقات وصعوبات 
 .التخصص مستول على العلمي للبحث محددة بحثية خريطة غياب •

  .دورية بصفة العلمية المؤتمرات بتنظيم االهتمام عدم •

  .البحثية جهوده من تقلل التدريس هيئة عضو على الملقاة االعباء كثرة •

  التعليمية العمليةمعوقات وصعوبات 

 .وتطويرها الجامعية المناه  مراجعة في المبذولة الجهود ضعف •

  .التطبيقية العلمية المهارات على الطلبة لتدريب المتاحة االمكانات قلة •

 .قدراتهم وتحسين لتطوير التدريس هيئة ألعضاء التدريبية البرام  قلة •

يجعل هناك ضغط على الخدمات المقدمة ويقلل من تزايد اعداد الطلب على االلتحا  بالجامعات مما  •
 جودة االداء.

وصعوبة تحديد االولويات والخدمات الواجب توافرها مما يجعل  المتطلبات المتغيرة والسريعة لسو  العمل •
 هناك عدم تواف  وفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سو  العمل.

واهمها ثورة التكنولوجيا واالنفجار المعرفي الذي يحتم على التغيرات المستمرة في جميع مناحي الحياة 
 المجتمع التنافس لالرتقاء بالمستول النوعي للنظم الجامعية واالدارات العاملة بها.

الحاجة الى مهارات اكثر مرونة للتعامل مع مجتمع المعلومات منها مهارات حل المشكالت ومهارات البحث 
لذاتي االمر الذي يتطلب تجويل االدارات والمنظومة الجامعية من صورتها عن المعرفة ومهارات التعلم ا
 التقليدية الى صورة معاصرة. 

 التدريب

 .تنفيذها ومتابعة للعاملين التدريبية البرام  بوضع يقوم مختص قسم إلى الحاجة • 
 .واإلداريين لدكاديميين المهني اإلنماء برام  قلة • 
 .والتعليمية التدريبية للبرام  العاملين احتياجات بدراسة العناية قلة • 



 مهامهم ممارسة عند المتدربين العاملين ومهارات معارف في أحدثه الذي التدريب أثر متابعة ضعف •
 .الوظيفية

 .العاملين جميع مهارات بتنمية تعتني التي التدريبية الخطط غياب •
 : باآلتي الباحثة توصي الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتائ  ضوء في : الدراسة توصيات

 للمسئوليات واضح تحديد على ويشتمل الشاملة الجودة إدارة أهداف يحق  بما تنظيمي هيكل تصميم. 1
 مما بوضوح وظيفة كل لمهام توصيف وضع مع خطوة لكل الالزمة والمدة ووضح بدقة واألدوار والسلطات

 . واالختبار للقياس قابلة موضوعية معايير وف  وظيفة كل على التعيين شروط تحديد من يمكن

مع الهيئة العمانية لالعتماد االكاديمي ، والشبكة العمانية  الخاصة ضرورة تعاون مؤسسات التعليم العالي .2
للجودة لالستفادة من التجارب المحلية والعالمية في ضمان جودة التعليم العالي بما يدعم تطوير جودة 

 المخرجات.

 العالقات وتقوية المتنوعة احتياجاتهم إشبا  على وتعمل الجامعية بالمؤسسة العاملين تحترم سياسة سن .3 
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 ليبيا في العالي التعليم منظومة لجودة االستراتيجي التخطيط
 والصعوبات التحديات

 
 شاقور بوأ المهدي نعيمة. د

 ليبيا

 مقدمة  

يعد التخطيط االستتتتاتي أ د د الاهاميا ااداتيا ال دي ا التأ رتتف  أ اصت تتق الاتت التاستت    تتت       
ومو يا ل د د الصااذج ال دي ا للتطويت والتغييت ال ااعأ   ود د الستبل لاوا تا ت دياف الع تت وا ته ت  

  سيت االست اات الب تي .الاتعلاا باألصراا التتبويا  أ الب د العتبيا . هاا دص  وسيلا لت

هاا يؤهد التخطيط االستتتتتاتي أ  له  تا اا يدوت داخل البياا الداخليا للاؤستتتستتتا   للتعتق  له صااط      
الاوة وصااط الضتتتتتتتتتعق  يتا   و تا بياا الاؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتا الخات يا   لا اولا التعتق  له الاخاطت التأ تصطوي 

ات خ ل التو ل إله وض  ا او ا ات البداال  ااستتاتي يا   واا داد ل       است تاق الاستابل  ليتا
   لايادة الاؤسسا .

وات الاؤهد دت التخطيط يدخل  أ هل  تتتتتتت  إال دت  تتتتتتتوتت  تبدو واضتتتتتتت ا  أ التخطيط للاصرااف        
ا الهبتى التأ تعول  ديد الاؤستتستتاف بفخت  تا   والتأ تستتعه ات خ ل التخطيط لعاليا تصاويا تبدو  واادم

 له الدولا واأل تاد   وللتعليا ص تتتتتتتتتتيا هبيت ات التخطيط ألص  يا ل   ت الشاويا ألي ا تتتتتتتتتتتو  تصاوي يتاد               
 ل  التادا والتطوت   وت دى ال عوباف والعتاقيل .

وات مصا د تتتبو اوضتتتو  التخطيط ااستتتتتاتي أ  أ التعليا العالأ ات الاوضتتتو اف الاتاا والات ددة       
سباا التأ ددف اصت اته مو صسبا اله ل  أ ال ااعاف التأ ال تستخدا  ا ااداتة   ولعل ات دما األ أ  ل

سلوا تعد ده ت اااتصا بتلك التأ تستخدا   وا اتف بعض الدتاساف إله دت الاصرااف التأ تستخدا مذا األ
 (.2012 اود   ال يا   ص ا ًا و ا ليا ات الاصرااف التأ ال تتب  اصتج التخطيط ااستتاتي أ . )ا

وتعتبت اؤسساف التعليا العالأ الاتهش األساسأ اهت اق الاعاتق   وتطوت العلوا   وصاو  الاتاتاف       
   اد ستتتت لف اعرا اؤستتتتستتتتاف التعليا العالأ تاداًا الاوستتتتًا  أ ا ال تخطيط االستتتتتتاتي ياف الدا اا لصاو 
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ودت تف  تتتتتتتوا ت ستتتتتتتيت ددااتا   وت ايل ال ودة ال تتتتتتتاالا  أ وتطوت التعليا العالأ والب ث العلاأ  يتا   
دصراتتا و الياتتا   واخت اتتا . هاا ويا ل التخطيط االستتاتي أ   د د الصااذج ال دي ا لتطويت ال ااعاف 
   تو يعال إله االت اه للاااتساف ااداتيا الاعتادة  له الا اتها واالبتهات والتايش   بداًل ات الاااتساف 

داتيا الع تتتتتتتواايا   ومو بذلك يا ل د د الطتل لاوا تا ت دياف الاستتتتتتتتابل ذاف الع قا باألصراا التتبويا اا
 أ الب د العتبيا   ومو الطتيل الاصاسا لت سيت است اات التهصولو يا والب ث العلاأ   وت سيت ااست اات 

 (.112  2001الب تي )الخطيا   

هستتتتتتتتتتتتتتتابتا الاتاتاف ال شاا   ويستتتتتتتتتتتتتتعه التعليا العالأ  أ لي      بيا إله إ داد وتأميل الهوادت العلايا   وا 
لإلستتتتتتتتتتتتتتتتتاا  أ د   وتطويت الب تتث العلاأ   وا  تتداد الههتتاياف الوطصيتتا الاتخ تتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتا  أ الا تتاالف                  

 العلايا الاختلها .

عليا العالأ ب تتتتهل خا             وتبتش دمايا التخطيط االستتتتتتاتي أ  أ اؤستتتتستتتتاف التعليا ب تتتتهل  اا   والت      
 أ هوص  ي تتتتتتتتتتتهل  اليا ت تتتتتتتتتتتايا خاتطا ا ددة للتو تاف التأ تعال الاؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتا ات خ لتا . إضتتتتتتتتتتتا ا              

 إله دصتا تا ل الوسيلا والاصت يا التأ تاود  ال الاؤسسا ص و ت ايل دمدا تا الاص ودة .

أ  أ اصرواتتتتتتتا التعليا العتتتتتتتالأ   هوصتتتتتتتتا دما                      وتشداد  اليتتتتتتتا اامتاتتتتتتتاا بتتتتتتتالتخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي      
األدواف واألستتتتتتتتتتتتتتتاليا ااداتيا اي اد  لول لله يت ات الا تتتتتتتتتتتتتته ف الاتعلاا بفداتة العال األهادياأ داخل 
ال ااعاف   هاله ل  أ ت ايل األمداق العليا التأ ات د لتا دص اف ال ااعا   والصا   أ الاواتد الب تيا 

ااديا الاعششة لألص تتتتتتتتتتطا والا تتتتتتتتتتاتب  ال ااعيا   وال تتتتتتتتتتعوباف الاتعلاا بفختيات البداال واالستتتتتتتتتتتتاتي ياف وال
صا  الاتات  أ األوستتتتتتتتتتتتتتتاط                 با وت ديد دولوياف العال ات بيت  الا ات الاضتتتتتتتتتتتتتتتايا الاتاا ل تتتتتتتتتتتتتت الاصاستتتتتتتتتتتتتت

لا تتتتتتتتتتتتتته ف الااااا والاتوقعا داخل ال ااعيا   ااا  عل األهادياييت يت توت إله إاهاصيا  ل العديد ات ا
 (. 486  2006ال ااعاف بفستخداا ابادئ واهاميا وددواف التخطيط االستتاتي أ )سعيد ال هات  

داا اؤستتتتستتتتاف التعليا العالأ  أ ليبيا  تصا تتتتتا العديد ات اعاييت ال ودة ودولتا الخطا ااستتتتتتاتي يا        
 يا   التأ صهذما الاتهش الوطصأ لضتتتتاات  ودة الاؤستتتتستتتتاف ولاد دتضتتتتو ذلك ات خ ل الشياتاف ااستتتتتط 

التعليايتتتتتتا والتتتتتتتدتيبيتتتتتتا لل تتتتتتااعتتتتتتاف الليبيتتتتتتا    يتتتتتتث لو ر دت البعض اصتتتتتتتا يهتات إله تؤيتتتتتتا ودمتتتتتتداق                       
 ا تتددة لتطويت اصرواتتتتا التعليايتتا   ااتتا ي علتتتا عيت قتتادتة  له تطويت صهستتتتتتتتتتتتتتتتتا واواهبتتا الاستتتتتتتتتتتتتتت تتداف          

 (.2014العالايا . )صوت الديت اهتاح   
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و ته ياهت لل ااعاف العتبيا  ااا وال ااعاف الليبيا  له و   الخ تتتتتتتتتتتتتتو  . دت تواها   تتتتتتتتتتتتتتت      
العولاا وااصه ات الاعت أ   يصبغأ  ليتا دت تاوا بعاليا تغييت  تتتتتتتتتتاالا و اياا   وال يتا ذلك إال ات خ ل 

د الابادئ التأ يصطلل اصتا بتصااج تطويت التعليا العالأ   وذلك بصاي ت ديد األمداق ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي يا  وت دي
  له تؤيا واض ا للسياساف الا ليا وااقليايا والعالايا .

لذلك البد دت ي تتتتتتتتال التخطيط ااستتتتتتتتتاتي أ  له  اي   واصا اؤستتتتتتتستتتتتتتاف التعليا العالأ   ات  ودة     
إال ات خ ل  تيل ياوا بتتاله     وي تتدد اتتا يصبغأ دت  للبتااج التعليايتتا   و ودة الختتداتتاف  واليتا ذلتتك

تهوت  لي    دي اؤستتتتتتستتتتتتا  ااعيا   بت ديد دستتتتتتلوا اتهاال يطبل  أ  اي  ال ااعاف   لت ايل إتضتتتتتتاي 
الط ا والاستتتتتتهيديت ولت ايل التهاال بيت اختلق األص تتتتتطا   والتعليااف ااداتيا    له استتتتتتوى ال ااعا 

 ل بتا .والبياا الا ليا التأ تعا
و ته ت ال ال ااعاف الليبيا الت ول الاتعوا    ليتا اات اه ص و  لسها ال ودة ال االا وتطبيااتتا        

وتغييت مياهلتا التصريايا   وتو ي  ستتتتتتتتياستتتتتتتتاتتا ص و التطويت   للاخت اف   وت ستتتتتتتتيت األداي وتاديا صااذج 
  اليا  أ التغييت ص و األ ضل واأل ست .

 

       بحثالمشكلة : 

تبلوتف ا تتتتتتتهلا الب ث  أ التعتق  له دوت التخطيط االستتتتتتتتتاتي أ  أ ت ايل  ودة اصرواا التعليا        
   وتاتلث ا هلا الدتاسا  أ السؤال التايس ومو :  العالأ   ودما ت ديات  وال عوباف التأ توا ت 

 العالي في ليبيا ؟دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق جودة مؤسسات التعليم  س( ما     
 وتهت ف اص  التساؤالف التاليا : 

 اا ااميا التخطيط االستتاتي أ ؟ واا وااده وخ اا   ودمايت  ؟ -(1س
 اامأ األمداق ااستتاتي يا للتعليا ال ااعأ والعالأ ؟ -(2س
 اامأ اتا ل التخطيط االستتاتي أ للتعليا العالأ ؟ -(3س
 اامأ العواال التأ تسا د  له ص اح التخطيط االستتاتي أ ؟ -(4س
 اامأ الاعوقاف والت دياف التأ توا   التخطيط االستتاتي أ  أ التعليا العالأ ؟ -(5س

 : أهمية البحث 
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 -تت دد دمايا الب ث  أ األتأ :
 الد وة لص ت  اا ا التخطيط االستتاتي أ  أ اؤسساف التعليا العالأ .  -1
باه الاستتتتتتتتتتتتتتؤوليت و تتتتتتتتتتتتتتصا  الاتات  أ التعليا العالأ إله ضتتتتتتتتتتتتتتتوتة تبصأ اصت يا التخطيط لهف إصت  -2

 االستتاتي أ والعال ب  بال ااعاف .
استتا دة د تت اا الاتات  أ اؤستتستتاف التعليا العالأ  ااا وال ااعاف الليبيا خا تتا  له الوقوق   -3

  له صااط الضعق  أ الخطط ااستتاتي يا لت  يتا .

   : أهداف البحث 
يتدق مذا الب ث إله تستتتتتليط الضتتتتتوي  له التخطيط االستتتتتتتاتي أ للتعليا العالأ ات  يث ااميت           

 ودمدا     واتا ل    و واال ص ا   وهذلك الاعوقاف والت دياف التأ توا ت  .

     : منهجية البحث 
 ا  الاعلوااف ات خ ل اتا عا دهبت قدت استتتتتتتتخداف البا  ا الاصتج الو تتتتتتتهأ الت ليلأ الاااا  له      

ات األدا ااداتي الاتعلل باوضتتتتتتتتتتتتتتو تتتاتتتتتا   وت ليتتتل دتاي ود هتتتات الخبتاي والاههتيت والبتتتا  يت  ول متتتذا 
 الاوضو  وات  ا ت صيق تلك الاعلوااف وت ليلتا للختوج اصتا بف اباف لاا تطت   تساؤالف الب ث .

 

  : مصطلحات البحث 
            ومو الاستتتتتتتتؤول  ت إ داد  يل ات الاوى الب تتتتتتتتتيا الادتبا  له د له استتتتتتتتتوى  :التعليم العالي  -

 سول العال .ات الاتاتاف والادتاف التأ تاهصتا ات دخول 

                    مو  اليا تتضتتتتتتتتتتتتتتات ت ديد اختلق األمداق والستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتتاف واا تاياف والبتااجالتخطيط :  -
عت ا الا تتتتتتتتاهل الاتوقعا وطتل اعال تتا )الت لأ ال تتتتتتتتتبيصأ   وطتل العال وا تتتتتتتتادت التاويل   وا

2006  112.)  
            داتتتا التعتيق اا تااأ للتخطيط  تو  اليتتتا تاوا ات خ لتتتتا اصرواتتتا التعليا العتتتالأ ب تتتتتتتتتتتتتتيتتتاعتتتا    

               دمتتتدا تتتتا الابصيتتتا  له اعلواتتتاف دقياتتتا للتغلتتتا  له ال تتتتتتتتتتتتتتعوبتتتاف الاتوقعتتتا   ات د تتتل تطويت ددااتتتتا
 ب وتة استاتة . 
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د ال الاستتتتتتتتتتابلياف التتبويا الا تالا               قمو " اصتج صرااأ يستتتتتتتتتت تتتتتتتتتت  التخطيط االستتتتتتتراتيجي : -
تخاد قتاتاف  اليا   ب تتتتتتتتتتتتتتتأت تصهيذما واتابعتتا .              والااهصا   وت تتتتتتتتتتتتتتايا ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي ياف البديلا وا 

 (. 112   2006)ال تبيصأ   

تق البا  ا التخطيط االستتاتي أ إ تاايًا بأص  : اصتج صرااأ يست تق الاستابل   ويستعد لاوا تت  وتع    
  ت طتيل ت خي  اااهاصاف البديلا التأ ت ال ال ودة الاطلوبا .

وتعتق بأصتا الطتياا التأ تستتتخداتا ااداتة التتبويا لإلستتتهادة ات اواتدما الاتا ا  اإلستراتيجية :  -
 (.53  1999 ضل الصتااج ) لأ السلاأ   لت ايل د

وتعت تا البا  ا إ تاايًا بأصتا اصت يا تتبعتا اصرواا التعليا العالأ لتهوت إت اه  اا ا ددًا للعال  تتتتتتتتتتتتتتوا 
 ت ايل دمداق ا ددة اسباًا .

يتا  ال  ب يث يهوت قادتًا  له إتضتتتتتتتتتتتاي الاستتتتتتتتتتتتهيد   واوا تا ا تيا ات     مأ هل اا الجودة :  -
 وا تيا اف العااليت  أ الاؤسسا   وهذا ا تيا اف الا تا  .

 

مأ " إستتتتتتتتتتتاتي يا اتهاالا للتطويت الاستتتتتتتتتتات    تأ استتتتتتتتتؤوليا  اي   الجودة في التعليم العالي : -
 صا تتتتتتتتتتتتتتت اصرواا ال ااعا ات هتا واهتبا وط ا ودستتتتتتتتتتتتتتاتذة واباصأ واعاال و واستتتتتتتتتتتتتتيا إلهتتوصيا            

ال اي  ات قياداف إداتيا ودساتذة  أ الص اح التصرياأ وت ايل دمداق  ال ااعا وعيتما   وي ا ا اتها 
 (.77  2006   أي خلل سوق يؤ ت  له  ت  التطويت والادتة التصا سيا " .)التتتوتي   

 
 

 النظري للبحث : اإلطار 
 -مايلي : علىالدراسات السابقة : وتشمل 

: بعصوات " ادى تطبيل هلياف التعليا التاصأ الليبيا  2015دتاستتتتا ا تتتتطهأ  بد ا  ا اود  -(1
 " .للتخطيط ااستتاتي أ ود ته  أ تهعيل ا اوت ال ودة ال االا  يتا بليبيا 

التخطيط ااستتتتتتتتتاتي أ لدى د ضتتتتتتتاي مياا التدتيس  أ  :التعرف على مدي تطبيق هدفت الدراستتتتة  لى  -
ليا التاصأ التاصأ   هاا مد ف إله التعتق  له ادى تطبيل ا اوت ال ودة ال االا بهلياف التع هلياف التعليا

ومد ف إله التعتق  له د ت تطبيل اهتوا التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتاتي أ  التدتيس  يتا.هاا يتاما د ضتتتتتتتتتتتاي مياا 
ياا الوطصيا للتعليا التاصأ(   تهوت ا تا  هلياف التعليا العالأ التاصأ بالت له ا اوت ال ودة ال تتتتتتتتتتتتتتتاالا )ب
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" دستاذا وش ف  ليتا استباصا تا  90الدتاسا ات  اي  د ضاي مياا التدتيس  داا  يصا الدتاسا  اد هاصف " 
خ للت ال ات  باف استتتتتتخداا التهتاتاف والاتوستتتتتطاف ال ستتتتتابيا   وااص تا اف الاعياتيا   واعاال الهاهتوبصا

( للعيصا t ت واختيات )ا إله إختيات وت ليل ااص دات البستتتتتتتتتتيط والاتعدد له   األإضتتتتتتتتتتا  ا اوت الدتاستتتتتتتتتتا 
 -الوا دة . وات خ ل ت ليل البياصاف تو لف الدتاسا إله ا او ا ات الصتااج اصتا :

إت هلياف التعليا التاصأ تطبل اهتوا التخطيط ااستتاتي أ   وهاصف صتي ا التطبيل بدت ا      اتوسطا  -1
. 

ود د ت ذي داللا إ  تتتتاايا لاهتوا التخطيط ااستتتتتتاتي أ  له تطبيل ا وت الوستتتتااط التعليايا  دا و  -2
 وتاصيا الاعلوااف .

( بعصوات : " التخطيط االستتاتي أ ات و تا صرت د ضاي مياا التدتيس 2012دتاسا  لس ) -2
تو ت اؤ تتتتتتتتتاف    ومد ف مذه الدتاستتتتتتتتا إله اله تتتتتتتتق  ت ادى "بال ااعا ااستتتتتتتت ايا بغشة  أ  لستتتتتتتتطيت

وات خ ل ت ليل البياصاف درتتف الصتااج دت اؤ تتتتتتتتتاف التخطيط ااستتتتتتتتتتاتي أ  أ ال ااعا ااستتتتتتتت ايا 
اتو تة بتتتتتتدت تتتتتتا هبيتة ات و تتتتتتتا صرت د ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي                 التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ  أ ال تتتتتتااعتتتتتتا العتبيتتتتتتا 

 مياا التدتيس .

ط ااستتتتتتتتتتتتاتي أ  أ هلياف البصاف  أ اؤ تتتتتتتتتتتاف التخطي" ( بعصوات : 2011دتاستتتتتتتتتتا ال اتاتأ )  -3
  وهاصف صتااج الدتاسا درتتف دت هلياف البصاف " ال ااعاف السعوديا ات و تا صرت د ضاي مياا التدتيس

تتبصه اصت يا التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ بتا ا  التتهيش  له ا ال الايا وخا تتتتتتتتتتتتتتا باا يتعلل بال تتتتتتتتتتتتتتها يا          
تؤيا الاستابليا  له اواهبا التطوت  أ دساليا التعليا   و أ ا ال تسالا واابدا    والتتهيش  له ا ال ال

 الاستات . عا والتتهيش  له الت سيت والتدتياال اا
( بعصوات : " ت تتتتتتتتتوت ااتتح لتطبيل التخطيط ااستتتتتتتتتتتاتي أ  أ التعليا 2002دتاستتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتيت ) -4

يل التخطيط ااستتتاتي أ هأستلوا ال ااعأ الا تتي "   مد ف الدتاستا إله وضت  ت توت ااتتح لهيهيا تطب
تا الت تتتتوت الااتتح             الدتاستتتتا إله  الا ات التو تتتتياف تضتتتتاص أ التعليا ال ااعأ الا تتتتتي   وقد تو تتتتلف 

 ات دماتا :
إص تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي  تتتتتتتاش للتخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ للتعليا العتتتتتتالأ لضتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتات ص تتتتتتاح التطبيل الهعتتتتتتال                        -

 .للتخطيط ااستتاتي أ 
 إ تاي الت ليل البياأ لاؤسساف التعليا ال ااعأ . -
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 ت ديد الهااف الاستتد ا ات قبل اؤسساف التعليا ال ااعأ . -
 التعتيق بسبل تطبيل ااستتاتي ياف   داخل الاؤسسا صهستا . -
ت ايل الاتابعا الاستتتتتتتتتتتاتة والصو يا لهل خطوة ات خطواف التخطيط  صد ل را ت ديد تستتتتتتتتتتالا مذه  -

 وصرتيتتا و ته اتا ل التصهيذ .الاؤسساف 

وات خ ل الدتاستتتتتتاف الستتتتتتاباا التأ تا  تضتتتتتتتا تتضتتتتتتو دمايا التخطيط ااستتتتتتتتاتي أ وضتتتتتتتوتات   أ      
اؤستستاف التعليا العالأ    يث ي تهل التخطيط ااستتتاتي أ  ص تتًا اتاًا وا وتًا تايستًا ات ا اوت ال ودة 

 تويتتا .ودمدا تا ا وتًا ل اؤسسا وتسالتتاالوا ا تطبياتا  أ اؤسساف التعليا العالأ    يث تعد تؤيا ال
 

 وأهميته ؟خصائصه فوائده / و ماهية التخطيط االستراتيجيما :  أوال 
وهنا تحاول الباحثة اإلجابة عن التساؤل األول والذي ينص على : ما ماهية التخطيط  -

 اإلستراتيجي ؟ وما فوائده وخصائصه وأهميته ؟ ذلك كما يلي :

يعتق التخطيط االستتتتتتتاتي أ  أ الاؤستتتتتستتتتتاف التعليايا بأص  " خطا طويلا األ ل   ي دد  يتا تستتتتتالا       
ال ااعا والغاياف واألمداق التأ تستتتتتتتتتتتتتتعأ إله ت اياتا   والبتااج الشاصيا لت اياتا ا  األخذ بعيت اا تبات 

 (.5   2002.)اا د الهتا   التتديداف   والهت  البيايا والاواتد واااهاصاف ال اليا للاؤسسا 
هاا دت التخطيط ااستتاتي أ يا ل دداة إداتيا تستخداتا الاؤسسا ات د ل الاياا بعالتا ب وتة د ضل      

ويتا ذلك ات خ ل دداة إداتيا تستتتتتتتتتتتخداتا الاؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتا ات د ل الاياا بعالتا ب تتتتتتتتتتوتة د ضتتتتتتتتتتل ات خ ل                
ص و ت ايل األمداق   وتاويا إت اه الاؤسسا لت وااا                    ا    د طاقاف العااليت بتا   للسيت 

 التغيتاف الا تاعيا .
" اصتج صرااأ يستتتتتت تتتتتتق د ال الاستتتتتتابلياف التتبويا كما عرف التخطيط اإلستتتتراتيجي اي تتتا  ب نه :       

ا وت تتتتتتتايا ااستتتتتتتتتاتي ياف ت تتتتتتتخي  اااهاصاف الاتا ا والاتوقعوالا تالا والااهصا   ويستتتتتتتتعد لاوا تتتا ب
تخاذ قتاتاف  ا صيا ب أت تصهيذما  واتابعا مذا التصهيذ )شامت    البديلا  (.74   1993  وا 
 التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ يصستتتتتتتتتتتتتت ا ا  هوص  تهصًا دستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيًا يتتبط بت ايل ال ودة ال تتتتتتتتتتتتتتتاالا    أ                         

داتك الاتغيتاف الاتتبطا بالبياا                     اؤستتتستتتاف التعليا العالأ   و اليا  تتتاالا تاوا  له استتتت تتتتاق الاستتتتابل وا 
الداخليا والخات يا للاؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتا   باو ب  تاوا قيادة الاؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتا التعليايا   بت ديد تؤيا الاؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتا                       

طلباف ال ودة ال تتتتتتتتتتتاالا                صتاال ات الوضتتتتتتتتتتت  ال الأ إله الوضتتتتتتتتتتت  الاأاول الذي يعصه بات  بغيا اا ودمدا تا
 (.35   2001)إياد الد صه   
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  وذلك  ويعد التخطيط ااستتتتاتي أ دداة إداتيا تستتتخداتا الاؤستتستتا ات د ل الاياا بعالتا ب تتوتة د ضتتل    
هوت ت ايل ات وذلك ات خ ل تتهيش طاقاتتا   لل   بدقاات خ ل دداة إداتيا ت ول للاؤستتتستتتا الاياا بعالتا 

 اي  العااليت  يتا   يستتيتوت  تتوا صهس األمداق   ا  اتا اة ضتتتوتة تاويا   وتعديل إت اه الاؤستتستتا   
 إست ابا للتغيتاف البيايا .

   أ ضتتتتتتتتوي ااستتتتتتتتبل  ت ااميا التخطيط ااستتتتتتتتتتاتي أ  بف تباته تطوتًا صو يًا ألصوا  التخطيط الاختلها    
 ياهت دت صستخل  دما  وااده . 

 

 التخطيط االستراتيجي : فوائد- 
 تشويد الاسؤوليت و صا  الاتات باعلوااف  وتيا . -
 يتسا ا او الطتيل الذي يتا باو ب  التصبؤ بال عوباف والاعوقاف والهت  الاستابليا . -
ت اماف واض ا ات د ل استابل د ضل لإلداتة . -  يشود العااليت بأمداق وا 
قوتت بأداي إداتاف التعليا التأ ال تستتتخدا   عاليت  إذا اااستتتخداا  يؤدى إله ت ستتت األداي   وشيادة  -

 اهاميا ااداتة ااستتاتي يا   ااا يؤدى إله شيادة تضاي العااليت وت هيشما .
 يؤدى التخطيط االستتاتي أ إله الو ول إله قتاتاف دست  و اليا ال ودة . -
 التاليل ات التدت الاادي وقلا  أ التهاليق . -

 -راتيجي خصائص عديدة ، منها :و للتخطيط االست
إص   اليا اتهاالا واتصو ا األبعاد ل تتتتتياعا وتطبيل خطا إستتتتتتتاتي يا  تتتتتاالا تؤدى إله إهستتتتتاا              -1

 دو خلل الايشة التصا سيا للاؤسسا ال ااعيا .
 يصطلل التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتاتي أ ات خ ل ت ليل اصت أ للاتهش التصا ستتتتتتتتتتتتأ ال الأ للاؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتا             -2

ال ااعيا   وللهت  والتتديداف ال اليا   ولعصا تتت الاوة والضتتعق الذاتيا الاو ودة داخل الاؤستستا 
 ات  تا دختى .

التخطيط ااستتتتتتتتاتي أ  اليا واستتتتتتعا واتعددة األو   واتصو ا األص تتتتتتطا   تت اوش الصرتة التاليديا   -3
ط وريهأ                    لألصاتتتتتتتاط األختى ات التخطيط    تتتتتتتالتخطيط االستتتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ ليس ا تد ص تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

صاا مو دوس   اواًل   ودعصه دبعادًا   ود ال استوى ات التههيت العا صأ              وديصاايهأ اتخ     وا 
 (.6   2001الت ليلأ . )الا ا  العتبأ للا اسبيت الااصوصييت   
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الاتوقعا والااهصا    ي ال التخطيط االستتتتتتتتتتتتاتي أ الايشة التصا ستتتتتتتتتتيا   ات خ ل ت ليل اات اماف  -4
والتتهيش  له الاستتتتتتتتابل   هاا يتايش التخطيط االستتتتتتتتتاتي أ بأص  صو ه   ويتهش  له إصتاج وتوتيد 

 (.36   2001األ هات عيت الاسبوقا. )إ سات األعا   
يعال التخطيط االستتتتتتتاتي أ  له التاليل ات األ ات الستتتتتلبيا للرتوق الا يطا   وشيادة األص تتتتتطا   -5

 و ا ليتتا وههايتتا وااستاا  أ إ داث  ودة د ضل للاؤسساف . التصريايا
يستتتتتتتتتتا  أ د ا دستتتتتتتتتاليا إتخاد الاتاتاف الاستتتتتتتتتتابليا ب تتتتتتتتتهل  لاأ قااا  له الدتاستتتتتتتتتا   والت ليل               -6

       والااتتتتتتتاتصتتتتتتتا بيت البتتتتتتتدااتتتتتتتل الاختلهتتتتتتتا اتختتتتتتتاذ د ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الاتاتاف   وده تمتتتتتتتا قتتتتتتتابليتتتتتتتا                        والتصبؤ
 (.119  2005للتصهيذ . ) ا ر   ووميا  

 

 أهمية التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي . -
لاد تطتل العديد ات الهتاا والبا  يت ألمايا التخطيط ااستتتتتتتتاتي أ و وااده   والبعض قد تعال ه يتًا  ول 

ومو  اليا مااا لها ا الاصرااف تاوا  ا ليا مذا الصو  ات التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتاتي أ الذي يستتتتتتتتتتتتتتلك الاواتد 
ت اماف الاصراا . وبالتعا ات الطبيعا الاتبها لعاليا التخطيط ااستتتتتتتتتتتتاتي أ إال دت  بالتعتيق بأص تتتتتتتتتتطا وا 

 الهوااد الاتأصيا اصتا تهول ه يتًا ات ال عوباف الصات ا  صتا .
ص ده يسا د  وديضااستتاتي يا   تاا االتأ ت دث  أ الادتاف والا هاا يتتا التخطيط ااستتاتي أ بالتغيتاف

 أ تطويت اهتوا واضتتتتتتتتتو  ت الاصراا   ومذا بدوته ي عل ات الااهت  تتتتتتتتتياعا الخطط والص تتتتتتتتتاطاف التأ 
اهت الادتاي ات اوا تا التغيتاف البيايا والتعاال تاتا الاصراا ات دمدا تا  هاا دت التخطيط ااستتاتي أ ي  

 . الستي  التأ تعال  يتا الاصراا ا ذاف التغيتاعتا   دى الاعال ا ال  ي ا للبيا

الاصعا   : ) بد ترتت دمايا التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ لاؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتاف التعليا العالأ  أ الصااط األتياو      
 تؤيا ا تتها واو دة للتعليا العالأ .(  322   2012والابيضيت  

 وض  إطات  اا لت ديد التو يتاف الاستابليا للتعليا العالأ . -1
ت تتت ي  ال تاف الا تتتت ا  له التعليا العالأ  له العال اعًا والا تتتاتها  أ  تتتياعا تؤيا ا تتتتتها  -2

 واو دة للتعليا العالأ .
 وضوح التؤيا واألمداق والغاياف الاستابليا ل اي  الاستهيديت والاااايت  له مذا الاطا  ال يوي . -3
  ياعا ااستتاتي يا .  تو ا ال لا اتها قطا   تيض ات  ااف الا تا  الاتصو ا  أ -4
 ت   دت ا الو أ بأمايا التغييت وت   الههاية ااداتيا ا داث التغييت الاطلوا . -5
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 يسا د  أ ابتهات طتل  ال  ديدة والياف لت سيت استوى األداي . -6
 ت ديد ا االف التغييت والت دياف التأ توا   الصراا التعلياأ ووض  ال لول الاصاسبا لع  تا .  -7

 

 : والعالي األهداف اإلستراتيجية للتعليم الجامعيماهي : ثانيا  
وهنا تحاول الباحثة اإلجابة عن التستتتتتاؤل الثاني والذي ينص على : ماهي األهداف اإلستتتتتتراتيجية  -

 للتعليم الجامعي والعالي .
تهويت الاواتد الب تتتتتتتتتتتتتتتيا تهويصا  لايًا   وتاصيًا   و اا يًا اتهااً    واتوا اًا ا  اتطلباف الع تتتتتتتتتتتتتتت   -1

واتغيتات    واتتهشًا إله تاصيات    وتو يت سبل التصايا الاستاتة لتلك الاواتد باا ياهصتا ات الا اتها 
   .الاتايشة  أ تهعيل  تواف الا تا  وت ايل صاوه وتطوته ود ا قدتات

الا تتتتتتتاتها الاصراا والها لا  أ تصايا وتطويت الت تتتتتتتيد الاعت أ للا تا  وابا تتتتتتتتة الب ث العلاأ   -2
الاصرا ل تتتل ا تتتتتتتتتتتتتته ف الا تا  والاستتتتتتتتتتتتتتتتاماتتتا  أ التصايتتتا الاوايتتتا   وذلتتتك ات خ ل التوريق               

تتتتتتتت                        الاخطط والتصايتتتتتتتا الاستتتتتتتتتتتتتتتتاتة للاتتتتتتتدتاف والاواتد العلايتتتتتتتا التأ تستتتتتتتتتتتتتتتتا  أ شيتتتتتتتادة قتتتتتتتدتا
 (.2006التصا سيا . ) لأ السلاأ   

استت اات العلا والتاصيا  أ إداتة اؤستستاف التعليا ال ااعأ والعالأ وتصايا   قاف التعاوت والتها ل   -3
التتديااتاطأ بيت  صتتا تتتتتتتتتتتتتتتمتتا   وداج اهتتاميا ودليتتاف التطويت الاستتتتتتتتتتتتتتتات وال ودة ال تتتتتتتتتتتتتتتتاالتتا  أ                 

 سسا .صسج الاؤ 
 الد وة لتعريا دوت ال ااعاف واتاهش التعليا العالأ هاتاهش ت ايهيا وتعليايا .  -4
الاستتتتتتتتتاماا ااي ابيا  أ دتاستتتتتتتتتا ا تتتتتتتتته ف الا تا  و لتا وتو يت الاعت ا وال اا ا   والعال  له   -5

 ص تما   والا اتها  أ التو يا بالا ا را  له البياا   وااستاا  أ ت  ي تا .
 السعأ ص و تطويت اصرواا التعليا ال ااعأ والعالأ للتوا ل ا  الاعاييت والصرا العالايا .  -6

ويعال توا ت ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي يا  له ت ايل الضتتتتتتتتتتتتتتاات   والتأهد ات دت الاتاتاف التأ يتا إتخادما يوايًا       
 اي  العااليت  له  تتوا ل ا  الا تتتالو بعيدة الادى للاؤستتتستتتا   هاا دت و ود إستتتتتاتي يا واضتتت ا ت تتت  

العال لت ايل األمداق الا تتتتتتتتتها   ومصا ستتتتتتتتاوا البا  ا باا ابا  ت التستتتتتتتاؤل ال الث والذي يص   له : 
 اامأ اتا ل التخطيط ااستتاتي أ للتعليا العالأ وذلك ات خ ل اايلأ :  

 مراحل التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي .ماهي ثالثا  :  
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حثة اإلجابة عن التساؤل الثالث والذي ينص على : مراحل التخطيط اإلستراتيجي للتعليم وهنا ستحاول البا
 العالي .

 (. 52  1429تات  اليا التخطيط االستتاتي أ باتا ل دتبعا مأ : )شيت الات أ    
اا داد للتخطيط ااستتتتتتتتتتتتتاتي أ وتعصه بالتأمل للتخطيط ااستتتتتتتتتتتتتاتي أ  وتو يت  :المرحلة األولى اوال    

 ااوااف ص ا   .

بصاي التؤيا ااستتتتتتتتتتتاتي يا وتعصه باستتتتتتتتتت تتتتتتتتتتاق األال دو الطاوح الذي تستتتتتتتتتعه  :المرحلة الثانية ثانيا    
 إله بلوع   له الادى البعيد . الاؤسسا ههل

ستتتتاتي ياف وتعصه بالتو يل بيت البياا الداخليا للاؤستتستتا )التأ تت ها اختيات اال :المرحلة الثالثة ثالثا    
                  يتا ( والبياا الخات يا للاؤستتتتتتتتستتتتتتتتا التأ تعال  أ إطاتما باا ي ال دهبت قوة للاؤستتتتتتتتستتتتتتتتا  أ إت اه بلو 

 . ااستتاتي ياتؤيتتا 

                        وتعصه باياا ااداتة العليا  ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي يالخطا الات لا التابعا : تصهيذ وتاويا ا :المرحلة الرابعة رابعا    
 -بالاؤسسا باألتأ :

                    و اتتًا   وضتتتتتتتتتتتتتت  البتااج التأ تو تت  العاتتل بتتالاؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتا   وت تتديتتد دولويتتاف تخ تتتتتتتتتتتتتتي  الاواتد -
 لإلستتاتي ياف الاختاتة .

 اتابعا تصهيذ الخطا ااستتاتي يا . -
التاويا الاستتتتتتتات   والتأ تت تتتتتتد الاتغيتاف الداخليا والخات يا   وتاتتح اا تاياف  آلياتهعيل و بصاي  -

 وتطويت دلياف التصهيذ . ااستتاتي ياالت  ي يا ال شاا لت ويا االختباتاف 
              ستتتتتتتتتتتتتتاتي أ لاؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتاف األ االهاا يختلق التخطيط االستتتتتتتتتتتتتتاتي أ لل ااعا    ت صاوذج التخطيط اا

 -ات  يث العصا ت التاليا : وذلك
             ات خ ل  ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي يتتاإذ بتتفاهتتات ال تتااعتتا شيتتادة ا تتتتتتتتتتتتتتتتاتهتتتتا  أ  اليتتا تطويت  الحوكمتتة :  -1

  وهاا اهوصاتتا.
              اا توضتتتتتت  الخطط ااستتتتتتتتاتي يا  أ اؤستتتتتتستتتتتتاف األ اال لادة ات ستتتتتتصتيت ةادع  اإلطار الزمني :  -2

 إله   ث سصواف بيصاا توض  بال ااعا  أ  دود خاس سصواف .
 بصاي ابادئ او دة لل ااعا .ب ات الضتوتي دت يلتشا  اي  د ضاي مياا التدتيس  اإللتزام :  -3
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   يث تتا ل ابادئ ال ااعا  أ االستتتتتتتتتت اات   طويل األ ل  أ تعليا النظام القيمى للمؤستتتتتتستتتتتتة : -4
                      األ اتتتتتال   ويصعهس الصرتتتتتاا الاياه لل تتتتتااعتتتتتا  تاأل تاد   وذلتتتتتك يختلق  ت اؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف 

  اليا التخطيط بتا .
يو د لل ااعا استتتهيد ا دد    اد يهوت الاستتتهيدوت الط ا   دو األستتتة   دو  إذ ال المستتتديدون : -5

 سول العال   دو الا تا  .
ا  طبيعا ال ااعاف ال ابتا   يتهل  قبول التغييت  أ ال ااعا   ألص  ال قد يكون من الصتتتتتتتتتع   -6

 واأل هات الاتأ لا لدى دساتذة ال ااعاف .

    : التخطيط االستراتيجي والجودة- 

وال ودة   ويرتت ذلك ات و وا ضتتتتتتتتتتتتتوتة دت  مصاك العديد ات دو   ااتهال والتهاال بيت التخطيط       
اق وتؤيا الاؤستتتتتتستتتتتتا   إذ يستتتتتتا د تهوت ابادئ ال ودة واضتتتتتت ا و اضتتتتتتتة  صد الاياا ب تتتتتتياعا تستتتتتتالا ودمد

 .(27   2005) وشيق ه دا   التخطيط لل ودة  له ت ايل دمدا تا   ومو دما اهوصاتتا واعاييتما 
وتتضو دمايا ال اا ا والتؤيا والهلسها    أ ت سيد ااتتباط بيت التخطيط وال ودة   بف تباتما  صا ت       

الذي ي دد   الاؤستتتتتستتتتتا واستتتتتتتاتي ياتتا   هاا دصتا تا ل الاتات دستتتتتاستتتتتيا اتاا   يبصه  ليتا ت ديد ات اماف
للاؤستتتستتتا  تتتبغتتا   واستتتات  التا ودقا ص ا تا   وتأ يتما  أ البياا التأ تعال خ لتا    بصاي ال اا ا لدى 

 العااليت بالاؤسسا  ي علتا  شي ات  اداتتا وتااليدما   ااا ي هل تؤيتتا و تاتا للاستابل .

الت تتتخي  الذي يستتتا د  له إ داد األمداق التأ ت ال ال ودة ال تتتاالا   ات ب  اليا التخطيطوتبدد       
مداق   ا التصا س( وت ديد األ –الستتتتتتتتول  –خ ل التعتق  له البياا الخات يا الاتا لا  أ )الاستتتتتتتتتهيديت 

تضتتتتتتتتتتتتتتتتتاي الاستتتتتتتتتتتتتتتهيتتتديت   وبتتتالتتتتالأ ت ليتتتل البياتتتا التتتداخليتتتا التأ                           تتهشالتأ تعاتتتل  له استتتتتتتتتتتتتتتاطتتتاا   وا 
ستتتتتتتتتتتتتتت اتتتتتات صاتتتتتاط الاوة  يتتتتتتا   واعتتتتتال تتتتتا الخلتتتتتل ت ويهوت الت ليتتتتتل     له توشي  الاواتد                         وتصايتتتتتتتا   وا 

 (.101  2010)إياد الد صه   مصا وسيلا لت ايل ال ودة .

ودتاستتتتت    إذ دت تطوت الاهاميا يؤدى وتت دد دمداق ال ودة ال تتتتاالا   بعد إصتاي  اليت  الت تتتتخي        
إله تطويت الخطط والبداال ااستتتتتتاتي يا   باا يخدا تطويت الاؤستتتتستتتتا صهستتتتتا   دضتتتتق إله ذلك دت  اليا 
داتاتتتتتا   ات د تتتل ت اي  ل                 تصهيتتتذ األمتتتداق تستتتتتتتتتتتتتتتصتتتد  له األداي ال اتتتا أ   والتهتتتا تتتل بيت األقستتتتتتتتتتتتتتتتتاا وا 

ت عبت  ص   لستتها ال ودة ال تتاالا   واباداتا التأ تستتتصد  له الا تتاتها   وتعتب  ومذا اا ت دمداق الاؤستتستتا
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 اي  د ضتتتتاي الاؤستتتتستتتتا   والاستتتتتهيديت ات خدااتتا   ولضتتتتاات ت ايل دت ت ايل ال ودة تهوت با تتتتاتها 
صتااج د ضتتتتل لعاليا الا تتتتاتها  أ التصهيذ   ي تتتتتتط دت يستتتتباتا ت ايل  اليا ا تتتتاتها ال اي     أ  تتتتياعا 

 . ض  دمداق الاؤسسا خ ل  اليا التخطيط وو 

صط قًا ات دت تطبيل ال ودة ال تتتتتتتتتتتاالا ات                     ااداتة    فت ذلك يلشا الاؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتا بتطويت استتتتتتتتتتتؤولياوا 
                       خططتا لضتتتتتتتتتتتتاات  اليا التطبيل ال تتتتتتتتتتتت يو للاؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتا ههل   وهذلك التخطيط لألص تتتتتتتتتتتتطا الخا تتتتتتتتتتتتا

 داخلتا .ب اي  الاطا اف 
تهتال التؤيا   وتتضتتتتتتتتو     ب ااستتتتتتتتتتاتي أ لذلك البد دت تهوت ال ودة ال تتتتتتتتاالا اوضتتتتتتتتو ًا للتخطيط     

              ال ودة ليستتتتتتتتتتتتتتتف   تتتتتتتتتتتتتتواايتا   وال تص و اا لا يتا التخطيط لتا األمداق التأ تصتج ال ودة ال تتتتتتتتتتتتتتتاالتا   
 (.98   2010)صعياا دبو اقوت   

(  الأ ال ودة البد ات التخطيط ااستتاتي أ الهعال لاؤسساف التعليا العالأ   ولل  ول  له )اصتج      
 الع قا بيت التخطيط ااستتتتتتاتي أ و ودة دداي الاؤستتتتستتتتاف التعليايا     قا تهااليا   والتعبا  أ الص اح 

الداخليا  الذي ي اا البياا الاصرا ستتتتتتتتتتتتتتاتات   ألي اؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتا تعليايا التت ال إال ات خ ل التخطيطواا
 والخات يا للاؤسسا   وي علتا تت  ل  له اهاصا اايشة بيت عيتما ات الاؤسساف .

ستتتتتتتتت اول البا  ا اا ابا  ت التستتتتتتتتاؤل التاب  والذي يص   له : اامأ العواال التأ تستتتتتتتتا د  له  ومصا  
 إص اح التخطيط ااستتاتي أ ؟

 للتعليم العالي . العوامل التي تساعد على نجاح التخطيط االستراتيجي ماهي  رابعا  :   
وهنا ستتحاول الباحثة االجابة عن التستاؤل الرابا الذي ينص على ماهي العوامل التي تستاعد على نجاح 

 التخطيط اإلستراتيجي ؟
                       عوااتتتتلتو تتتتد العتتتتديتتتتد ات العوااتتتتل التأ تستتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتد  له ص تتتتاح التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ   ومتتتتذه ال    

 -: (3  2003تتا ل  أ : ) بدا  العايل   

 يت وال دس .خاقياا التخطيط ااستتاتي أ  له صراا واقعأ اتهاال بعيدًا  ت الت -
 دت تهوت الخطا صابعا ات واق  بياا العال التأ تتها ل اعتا . -
 دت ي تتك  اي  العااليت  أ وض  الخطا . -
 العااا للتخطيط  ا ا األ تاد والا تاعاف إله تصايا وتطويت ذاتتا .دت ت ال األمداق  -
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 ت والتطويت والشيادة والصا ات .يدت تهوت الخطا الاوضو ا قابلا للتغي  -
 دت تهوت الخطا اصس اا ا  األمداق الاوضو ا لت ايل الصااي والتطوت . -
 األولوياف  أ العال بالاصراا . هالخطا  ل تهشدت ت -
 الخطا قابلا للتاييا والاتابعا والتقابا . هوتدت ت -

 -( :9   2005هاا تو د اتطلباف ضتوتيا لص اح التخطيط االستتاتي أ : )اا د الهتا      
 . و ود إداتة  ليا تؤات بالتخطيط ااستتاتي أ 
 . ميهل تصرياأ واضو واصاسا للاؤسسا 
 اياا بالتخطيط .اهاصاف الااديا والاتاتاف الاصاسبا والاتصو ا للاتو ت ا 
 . دتاك الا وت  يدًا  تو ت  وتة واض ا  ت بياا ال ااعا وا 
 . التشاا ات الاورهيت وااداتة الاتوسطا بالتخطيط 
 تو ت الاصتتتتتتا تتتتتتا الهتتتتتتاالتتتتتتا للا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتهيت بتتتتتتالخطتتتتتتا ب  ا الهوااتتتتتتد الاتتتبتتتتتتا    له تطبيل                          

 . ااستتاتي ياالخطا 

 -: للتعليم العالي ات والتحديات التي تواجه التخطيط اإلستراتيجيالمعوقماهي خامسا  : 
وهنا ستتتحاول الباحثة اإلجابة عن التستتاؤل الخامس والذي ينص على : ماهي المعوقات والتحديات      

 التي تواجه التخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي ؟

 أ رتتتتتتل اتغيتاف األلهيتتتتتتا ال تتتتتتال تتتتتتا رتتف العتتتتتتديتتتتتتد ات الت تتتتتتديتتتتتتاف التأ توا تتتتتت  التعليا العتتتتتتالأ                          
  -( :  79 - 78  2003ات بيصتا ) سلياات  تيباف  

إص ستتتتتتتتتات دوت ال هوااف  أ د ا ال ااعاف التستتتتتتتتتايا   و دا قدتتتا  له شيادة التستتتتتتتتتوا ال ااعيا  -1
 وسياسيا وا تاا يا .ألسباا اقت اديا 

 ا تاال  دوث  دا تواشت بيت التخ  اف العلايا   والتخ  اف األساسيا وااصساصيا . -2
قيتتتاا الاطتتتا  الختتتا  بتتتااستتتتتتتتتتتتتتت اتتتات  أ التعليا العتتتالأ   ودخولتتت  هاصتتتا س للاطتتتا  العتتتاا و له                   -3

 دسس تب يا .
 األ صبيا . دا ضاات  ودة التعليا الاادا ات ال ااعاف الخا ا و  -4
عياا وتصاق  دوت ال هوااف  أ  تتتتتتتتتتتتتتياعا ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي ياف   ووضتتتتتتتتتتتتتت  األمداق لل هار  له                  -5

 التويا الوطصيا .
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هاا ي تتتتتيت الواق  إله عياا إ تتتتتتاق الخبتاي ات اؤستتتتتستتتتتاف ستتتتتول العال با الس ال ااعا والهلياف                        
 (.67   2003د  بد الخالل   والاتاهش الب  يا والخدايا . )د ا

وتو د اعوقاف دختي توا   تطبيل التخطيط ااستتاتي أ ا ل  دا الادتة  له التصبؤ بالاستابل ب هل       
دقيل  والاااواا الداخليا ات الاؤستتتتتتتستتتتتتتا   لهل الصرا واألستتتتتتتاليا ال ديدة   هذلك تهلها التخطيط ات  يث 

طيط ليس استتتتتتتتتتتتتتؤوليتت  دو دصت  لت يهتا    له  اليتا التخطيط الوقتف والاتال   وا تاتاد الاستتتتتتتتتتتتتتؤول دت التخ
 ( .73   2006ااستتاتي أ )الخطيا واعايعا   

تأ التخطيط ااستتاتي أ باؤسساف التعليا العالأ بليبيا     ألبتش العواال التأ تعيل تطبيلداا بالصسبا     
الت تتديتتاف التتداخليتتا التتتدصأ  أ  ودة    وات دماوالختتات يتتا اداخليتتالتت تتديتتد الت تتديتتاف والاعوقتتاف  تا تتل  أت

الخدااف التعليايا   التأ تاداتا اؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتاف التعليا العالأ   ااا ددي إله إصخهاض الاتاتاف والادتاف 
داا الت دياف الخات يا  بتشف  أ إتتها   دة (  2002ليبيا    األستتتتتتتاستتتتتتتيا للختي يت )تاتيت التقابا ااداتيا

ات  يث الص تتتتتتتاط العلاأ   ودخول بعض  تو   ااعاف وهلياف  تبيا    الاصا ستتتتتتتا بيت ال ااعاف الااا لا
(. وااا ال ك  ي  دت  ص ت ال ودة 832  2014)إدتيس ال بوصأ   بيا ذاف  تتة دهاديايا إله ليبيا ود ص

  أ الخداا التعليايا يعد  ص تًا  اساًا  أ ا ال الاصا سا بيت ال ااعاف سواي العااا دو الخا ا .
اهاتا لل ودة بهل ال ااعاف الليبيا هلياف ودقساا   تاوا بتاييا األداي الاؤسسأ والداخلأ  ت و ودوبالتعا ا

إال دت الص اح لا ي الق مذه الاهاتا صتي ا لعواال ااديا   اتا لا  أ  دا تخ تتتتي  ايشاصيا لإلصهال  له 
هاياف والتأميل واا داد بتااج ال ودة واألص تتتتتتتطا الا تتتتتتتا با لتا   و واال ب تتتتتتتتيا   تا لف  أ ضتتتتتتتعق اله

               للعصا تتتتتتتتتتتتتتت الب تتتتتتتتتتتتتتتيا التأ دوهلف إليتا اتااف إداتة بتااج ال ودة   إضتتتتتتتتتتتتتتا ا إله  دا و ود ت تتتتتتتتتتتتتتتيعاف 
                   اهعلتتا الشاتتا   تعتبت ال ودة خيتتاتًا إستتتتتتتتتتتتتتتتاتي يتتًا الشاتتًا لل اي  )تاتيت الاتهش الوطصأ لضتتتتتتتتتتتتتتاتتات ال ودة

 (.2012   ليبيا
خ ل  تل الشياتاف ااستتتتتتتط  يا   التأ دقااتا الاتهش الوطصأ لضتتتتتتاات  ودة الاؤستتتتتتستتتتتتاف التعليايا  وات

 -والتدتيبيا   وال ااعاف الليبيا إ داما   تبيت األتأ :

  دا وضوح التؤيا   والتسالا   واألمداق بتا . -
 يايا .بعض الهلياف لا تض  تؤيا ودمداق ا ددة   تطوت ات خ لتا اصروااتتا التعل -
 إستتاتي يا .استابليا  دا إ تااد اؤسساف التعليا العالأ  له خطط  -
  دا تاديا ااتتح للايشاصيا   ي وى ا تيا اف ابوبا دو اخطط لتا . -



16 
 

 دا اا تااد  له الخبتاي الاتخ تتت تتتيت الاتصييت  أ الهلياف   واألقستتتاا العلايا بتا   ويبدو ذلك  -
لايشاصيا   لبعض اؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتاف التعليا العالأ لستتتتتتتتتصواف     واضتتتتتتتتت ًا ات خ ل اتت عاف بعض دبواا ا

 (.30   2014اتعددة . ) صوت الديت اهتاح   

             تاتلك ايشاصيا استتتتتتتتتتتتالا ابيصا  له إيتاداتتا وات مصا يتضتتتتتتتتتتتو دت اؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتاف التعليا العالأ الليبيا ال
ستتتتتتتتتتتتتتتتااتتتا  أ  تتدا قيتتاا                الستتتتتتتتتتتتتتيتتاديتتا   بتتل تعتاتتد  له ايشاصيتتا الا تا    ااتتا  عتتل ذلتتك   تتا  صتتد تؤ 

بصااتا   له وضتتت  خطا إستتتتتاتي يا اهتالا البصاي   تتدق إله التطويت والصتوض بتا   و ل اا تتطلب  
 الات لا الاابلا ات ت دياف .

 -: الليبي ومن بين التحديات األخرى للتخطيط االستراتيجي لمنظومة التعليم العالي -
  العليتتتا والههتتتاياف التخطيطيتتتا  و تتتدا اقتصتتتا  ااداتة العليتتتا بتتتالههتتتاياف ضتتتتتتتتتتتتتتعق الاتتتتاتاف ااداتيتتتا

  وبالتالأ ضتتتعق الاستتتاصدة الها يا   و دا تخ تتتي   التخطيطيا   وبأمايا التخطيط ااستتتتتاتي أ
الوقف الها أ   والتتهيش  له الصوا أ الت تتتغيليا ق تتتيتة األ ل  وق تتتوت الو أ والاعت ا باهاميا   

 . ااستتاتي أودساليا التخطيط 
  دا إستتتتتتتتتتتتتتتهادة ال ااعاف الليبيا ات ت اتا ال ااعاف العالايا وااقليايا   والتأ تااتس بالهعل 

  الياف التخطيط  أ رل و ود إداتة لل ودة واا تااد األهادياأ .
  دشاا تتا ل  أ ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتاف اا تتتتتتتتتت ح التيهلأ  و دا االستتتتتتتتتتتاتات  –يوا   التعليا العالأ  أ ليبيا

  أ التعليا العالأ . ف ال ااياف التأ قوضالسياسأ  بااضا ا إله بطالا ال باا   وم تة الهها
  ااا و أ ليبيا ضتتتتتتتعق الايشاصياف الاخ تتتتتتت تتتتتتتا للتعليا العالأ والب ث العلاأ    أ الدول العتبيا 

 ا الاالأ التستتتتاأ الاخ تتتت  للب ث العلاأ    له استتتتتوى اا يتتبط بضتتتتعق الد   وموخا تتتتا 
 . العلاأ بال ااعاف   وضعق اساماا الاطا  الخا   أ تاويل الب ث ال هوااف

  الا تتتتوت  أ صرا الاعلوااف   التأ ت عد األستتتتاس  أ إ داد وت تتتتايا  اليا التخطيط ااستتتتتتاتي أ
العالأ    أ رل التطوتاف  التعليا  عدا و ود قا دة بياصاف وصرا اعلوااف اتطوتة  أ اؤستتتتتتتستتتتتتتاف

 الاتسات ا  أ مذا الع ت  يعد ات دما اعوقاف إ داد وتطبيل التخطيط ااستتاتي أ .
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  ت دياف ليبيا   توا اصتا و    االعتبي الدولتا  تض  ص ل إله دت التعليا ال ااعأ  أ  ات خ ل اا      
 -إقت اديا وا تاا يا ات دماتا :

العولاا والصاو الستتتتتي    وقياا صراا اقت تتتتادي  الاأ   خلل اشايا تصا ستتتتيا  ديدة   ااا ي عل  اوال  :      
ال ااعا  أ داس ال ا ا ألت تخوض  اليا تغييت  تتتتاالا و ذتيا تتعدى ال تتتتهل والاضتتتتاوت    ته ت ال 

 ال وتة الاتصاسبا ا  اتطلباف الع ت .
علواتتتاتيتتتا التأ ددف إله تهتتتااتتتل  اليتتتاف التخطيط واتاقبتتتا  وتة الاعلواتتتاف وتطوت التاتتتاصأ الا ثتتانيتتا  :    

ااصتاج   ورتوت صرا الت تتتتتتتتتتتتتتصي  ال دي ا بفستتتتتتتتتتتتتتتخداا ال استتتتتتتتتتتتتتوا   ومذه التطوتاف ددف إله شيادة دمايا 
 الاستوياف العليا ات التعليا .

أ    أ ا ال اصخهاض  ا ليا ال تتتتتتاها بيت ال ااعاف الليبيا واص تتتتتأف الاطا  ااصتا أ والخدا ثالثا  :     
 الب ث والتطويت العلاأ والتاصأ .

اصخهاض اعدل الاواتد الب تتتتتتتتتتتتتتتيا  أ الاتاهش الب  يا   والذي ددي إله  دا قدتة ال ااعا إله  رابعا  :    
ألشاا الاواتد  الستتتتتتتتتتتتتتتبعاداو  اايهاي بفاداد الا تا  باتطلبات  وا تيا ات  ات الاواتد الب تتتتتتتتتتتتتتتيا  اليا التأميل

  الب تتتيا يتا بتستتا الخطط وااستتتتاتي ياف   و عل التخطيط لألشااف  شيًا اتاًا ات التخطيط ااستتتتاتي أ
و ص تًا تايسًا ات الخطا العااا لل ااعا  وا  تاي اسو هاال للاواتد الب تيا والااديا  أ ال ااعا   وت ديد 

عاال ا  األشاا يتا ات خ ل إ تاي دتاساف ودب اث تصبؤيا وض  ال ااعا واوقهتا ال الأ  ودما دساليا الت
  ول الا اهل الا تالا .

البيتوقتاطيا التأ ت عل  اليا التخطيط واا  ح  اليا  عبا وبطياا   والاتهشيا  أ  ص   خامسا  :   
صامج ال ااعيا   الاتات    يث  علف ال ااعاف  أ البلد الوا د   صستتتخًا اتهتتة   ات الهلياف واألصراا والا

 ااا ي  ول دوت ت ايل اابدا  والت ديد .
  اتابعا ااداتييت  التأ ت ول دوت إمتااا تضخااالا ا اهل ااداتيا التوتيصياااداتة بال اص غال سادسا  :   

 أل اال التخطيط والب ث والتطويت . 
 
 
 
 



18 
 

 :لخالصة ا  

العواال التأ ددف إله تدصأ الو أ بالاااتستتتتتتتتتتاف تا  تضتتتتتتتتتت  تا التو تتتتتتتتتتل إله  دد ات  ات خ ل اا     
ااستتتتاتي يا  أ اؤستتستتاف التعليا العالأ بالوطت العتبأ  ااا وليبيا  له و   الخ تتو    وقد تا لف  أ 
ضعق الد ا التصرياأ ال هواأ للعال ااستتاتي أ   والتعايد ااداتي  أ ال ااعاف   و دا إ تااد اعاييت 

ات الاادة األهادياييت وااداتييت   والاتهشيا  أ  تتتتتتتصا ا الاتات داخل ال ااعا الليبيا ال ودة والتايش  أ إختي
  وصا  الخبتة لدى الاستتتتتتتتتتتتتتؤوليت  ت التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ بخطوات  ودستتتتتتتتتتتتتتاليب    إضتتتتتتتتتتتتتتا ا إله بتوش             

ال ااعاف  موة بيت بتااج ال ااعا واتطلباف ستتتتتتتتتتتتتتول العال   وقلا إط   الاستتتتتتتتتتتتتتؤوليت  له ت اتا بعض
الاتايشة  أ ا ال التخطيط ااستتاتي أ   واااواا التغييت ات قبل بعض الاسؤوليت   والعااليت بال ااعاف 
صت تتتتتتات الصاط ااداتي  له  الليبيا   صتي ا  دا إيااصتا بالعال ااستتتتتتتتاتي أ  أ الاؤستتتتتتستتتتتتاف ال ااعيا   وا 

  ساا الصاط الايادي  أ تلك الاؤسساف ال ااعيا .

ا دت عاوض اهتوا التخطيط ااستتاتي أ و دا وضو    صد اله يت ات الاادة األهادياييت وااداتييت ها    
  وصا  الاواتد الب تيا الاؤملا لتصهيذ الخطط ااستتاتي يا ات ضات األسباا التأ ددف إله إصعداا الو أ 

 بأمايا استخداا التخطيط االستتاتي أ  أ اؤسساف التعليا ال ااعأ .

 -لتوصيات :ا 

 ضتوتة تو ت  لسها واض ا الاعالا لاؤسساف التعليا العالأ  أ الا تا   اضتًا واستابً  . -(1
ضتتتتتتوتة و ود استتتتتتتاتي ياف واضتتتتت ا  وطويلا الادى لاؤستتتتتستتتتتاف التعليا العالأ   تتضتتتتتات بتااج  -(2

 واواشصاف وا اتي    وسياساف اتصا .
              تااد اؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتاف التعليا العالأ   و ل الاوا تتتتتتتتتتهاف تبصه التخطيط ااستتتتتتتتتتتتاتي أ هأستتتتتتتتتتاس ا  -(3

 والاعاييت الخا ا ب  .
تضتتتتتتات ا تتتتتتاتها لا تا  ال ااعا ا ددة    ت تتتتتتهيل ل ات اتابعا ات اتاهش ال ودة   ووضتتتتتت  آليا -(4

 الداخلأ والخات أ   د صاي  ياعا تؤيا وتسالا ال ااعا .
 ليا اا تاق والتصريا بتدق التخطيط والتصهيذ .إص اي اؤسساف خا ا بالتخطيط تتوله  ا -(5
 وض  الخطط التصهيذيا ال شاا لإلصتاال ات ال ااعاف التدتيسيا إله ال ااعاف التدتيسيا الب  يا . -(6
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ط الدتاستتتتتتيا ا  اتطلباف ستتتتتتول العال   وتبط ا توياف البتااج والاصامج ال ااعيا   الخط دتستتتتتتال -(7
 العال .باتطلباف الورااق  أ سول 

             دت تهوت استتتتتتتتتتتتتتتتاتي يتتتتاف التخطيط  أ التعليا العتتتتالأ قتتتتابلتتتتا للتغييت والتطويت والتاييا والاتتتتتابعتتتا  -(8
 والاتاقبا   واصس اا ا  دمداق التعليا العالأ  أ الا تا  .

واصت ياف ستتتتتاتي ياف   اضتتتتوتة إ ادة ميهلا ال ااعاف الليبيا   ميهلا إداتيا  دي ا و ل خطط و  -(9
 تتوا ل ا  اتغيتاف   ت العولاا   باا يخدا الوض  التصا سأ لل ااعا .

تطويت دصراا الاعلوااف ااداتيا   وت دي تا بفستتتتتتاتات للاستتتتتاماا  أ تو يت البياصاف والاعلوااف  -(10
 األساسيا   ولتصهيذ  اليا التخطيط ااستتاتي أ   بال ودة الاطلوبا .

تهش  له الخطا الاستتتتتتتتتتابليا للتعليا ال ااعأ  أ ليبيا   يهوت صاوذ ًا ااتت ًا اا داد لا تتتتتتتتتتو  ي -(11
للتخطيط ااستتتتتتتتتتاتي أ   يتدق لبصاي الاواتد الب تتتتتتتتتيا  أ ال ااعاف الليبيا   هأ د ادخ ف تطويت الخطا 

 الاستابليا .
خطيط االستتتاتي أ ص تت  اا ا التخطيط االستتتاتي أ لدى العااليت   وتو يتتا ب دوى اااتستا الت -(12

  له الادى البعيد   والعال  له خلل تؤيا استابليا ا تتها وا دة بيت هل العااليت بالاؤسسا .
ي اد ا تتتادت ضتتتتوتة ت ديد ايشاصيا لعاليا التخطيط االستتتتتاتي أ   لت ايل األ -(13 مداق الات وة   وا 

 .تاويل ا ليا ودوليا  ص اح  اليا التخطيط االستتاتي أ 

 ا :لمراجا 
د اد ا اد  بد العشيش : تؤيا ااتت ا لتطويت التعليا العالأ التهصولو أ  أ ا تتتتتتتتتتتتتتت    ااعا  يت  -(1

 . 2004 اس   
   اتات  تدات  1د اتد الخطيتا   و تادل اعتاويتا : ااداتة اابتدا يتا لل تااعتاف   صاتاذج  تدي تا   ط -(2

 . 2001للهتاا العالاأ   
سعيد ال هات : دضواي  له اهاميا السياسا ااستتاتي يا   التخطيط )وض  الخطط ود ول تصهيذما    -(3

 . 2001  مياا الاوسو ا العتبيا   دا ل    1صرتي تطبياأ(   ط
صوت الديت اهتاح :  لستتتتتتتتتتها التخطيط ااستتتتتتتتتتتتاتي أ وضتتتتتتتتتتتوتتتا لاؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتاف التعليا العالأ   ب ث                  -(4

                2014دبتيتتتتل  3- 1لاؤتات العتبأ التتتتدولأ التاب  لضتتتتتتتتتتتتتتاتتتتات  ودة التعليا العتتتتالأ  أ الهتتة ات ااتتتتدا ل
  ااعا الشتقاي   األتدت .
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  دات الااداد  1إ ستتتتتتتتتتتتتتتات األعا : اصتج الب ث البصااأ  أ البتااج التتبويا الااتت ا للاستتتتتتتتتتتتتتتابل   ط -(5
 . 2001للطبا ا    لسطيت   

   تتتتااعتتتتا                               1رأ   وستتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتت وميتتتتا : د تتتتتتتتتتتتتتول ااداتة   اتتتتدختتتتل اتهتتتتااتتتتل   طإ  ل  تتتتا  -(6
 . 2005 يت  اس   

ستتتتتتتتتتتتاتي ياف العالياف ال اعيا   اطاب  ال تتتتتتتتتتاس    -(7 الا تا  العتبأ للا استتتتتتتتتتبيت الااصوصييت : إداتة وا 
 . 2001 اات 

 . 2001عتيا للطبا ا والص ت   الاامتة    لأ السلاأ : خواطت ااداتة الاعا تة   دات  -(8
 . 2006   1الت لأ ال تبيصأ : التخطيط ااستتاتي أ   وديصاايهيا التغييت  أ الصرا التعليايا   ط -(9
 . 2005اا د الهتا : التخطيط ااستتاتي أ   دوتة تدتيبيا   ال ااعا ااس ايا   عشة    -(10
خطيط ااستتتتتتتتاتي أ لخلل الاواتد الب تتتتتتتيا  أ ال ااعاف الستتتتتتعوديا   شيت  بد الهتيا الات تتتتتتأ : الت -(11

 م تيا . 1429دتاسا تطبيايا  له دا الاتى   تسالا اا ستيت عيت اص وتة    ااعا دا الاتي   
صعياا الاتدي دبو تتاقوت : تطويت اصرواا هلياف التتبيا  أ ليبيا  أ ضتتوي اعاييت ال ودة ال تتاالا    -(12

 . 2010اه عيت اص وتة    ااعا الهاتو   اطتو ا  دهتوت 
                       11086 بتتتتتتد ا  العايتتتتتتل : التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتتاتي أ   ا لتتتتتتا ال شيتة االهتتوصيتتتتتتا   العتتتتتتدد  -(13

   السعوديا . 2003 بتايت
د اد  بد الخالل  لوي : اوا تتتتتتتتتهاف الختيج ال ااعأ لاوا تا الت دياف  أ ستتتتتتتتتول العال   ب ث  -(14
اتتتتتتتدا إله الالتاأ العتبأ ال تتتتتتتاصأ : الاوا تتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتاف العتتتتتتتالايتتتتتتتا لل تتتتتتتااعتتتتتتتاف الاصعاتتتتتتتد خ ل الهتتة                               ا

    ااعا  دت اليات . 2003 – 24 – 22ات 
إدتيس  بد ال واد ال بوصأ : إستتتتتتتتتتتتتتتخداا ادخل األداي الاتواشت  أ قياس  ودة دداي ال ااعاف  أ       -(15

              2014ابتيتتتل    3:  1ااتتتدا للاؤتات العتبأ التاب  لضتتتتتتتتتتتتتتاتتتات  ودة التعليا العتتتالأ ات ليبيتتتا   ب تتتث 
  ااعا الشتقاي   األتدت .

تاتيت إداي اهتتاتتتا ال ودة وتاييا التتداي  أ ال تتااعتتاف الليبيتتا : اص تتتتتتتتتتتتتتوتاف الاتهش الوطصأ ل ودة  -(16
 . 2012وا  تااد الاؤسساف التعليايا والتدتيبيا   

ستتتلياات  تيباف : اوا تتتهاف الختيج ال ااعأ لاوا تا الت دياف  أ ستتتول العال   ب ث اادا إله  -(17
   2003 – 24 – 22الالتاأ العتبأ ال اصأ : الاوا تتتتتتتتتتتتتتهاف العالايا لل ااعاف الاصعاد خ ل الهتتة ات 

  ااعا  دت   اليات .



21 
 

صايا الاتوا تتتتلا   ابتتاك للص تتتتت والتوشي     تيد الص ات : عداتة ال ااعاف بال ودة ال تتتتاالا   تؤى الت -(18
 . 1999الاامتة   

إبتاميا  باس الشميدي : ااداتة الادتستتتيا ال تتتيهيا   اصرواا ال ودة ال تتتاالا   ستتتلستتتلا التتبيا و لا  -(19
 . 2008  دات الههت العتبأ   الاامتة    1( ط40الصهس   العدد )

  دات  1ال ودة ال تتاالا   تت اا ستتتوت ستتتوت   ط ةا  إدات   وشيق هبي دا : تهاال إ ادة التصدستتا -(20
 . 2004الاتيخ التياض   

ستتتتتتتتتتتتتتتعتتيتتتتتتتد بتتت  تتاتتتتتتتدا التتتبتتيتتعتتأ : ا تتتتتتتتتتتتتتتتو  إستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتيتت تتيتتتتتتتا تتتطتتويتتت التتتتتعتتلتتيتتا  تتأ ستتتتتتتتتتتتتتتلتتطتتصتتتتتتتا                               -(21
 . 2006   2020   2000  اات   
ستتتتتعد  بد ا  بتدى الشمداصأ : التخطيط االستتتتتتتاتي أ لاؤستتتتتستتتتتاف التعليا العالأ ت اها الاهتاا ت  -(22

 مت . 1416اتهش الب وث التتبويا والصهسيا ب ااعا دا الاتى   
 . 2001  دات تضا للص ت والتوشي     اات    2  اات عصيا : التخطيط دسس وابادئ  ااا   ط -(23
ي : دعاديت  ت اف  وي ات : إداتة ال ودة ال تتاالا  أ اؤستتستتاف التعليا العالأ ا اد  وض التتتوت  -(24

 . 2006والاهتباف   دات الاسيتة للص ت والتوشي     اات   
ضتتتتتتتتتتتتياي الديت شامت  تعليا الهبات اصروت استتتتتتتتتتتتتتاتي أ   الطبعا األوله   دات ستتتتتتتتتتتتعاد ال تتتتتتتتتتتتباح                   -(25

 . 1993الهويف   
ه : دوت التخطيط ااستتتتتتتتتتتتتتتاتي أ  أ  ودة األداي الاؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتأ   تستتتتتتتتتتتتتالا دهتوتاه                صلأ الد إياد   -(26

 . 2001األتدت    اص وتة  
 وشيق ه دا : تهاال إ ادة التصدستتتا ا  إداتة ال ودة ال تتتاالا   تت اا ستتتتوت ستتتتوت   دات الاتيخ  -(27

 . 2004التياضأ   لبصات  
: اؤ تتتتتتتتاف التخطيط ااستتتتتتتتتاتي أ ات و تا صرت د ضتتتتتتتاي مياا التدتيس  أ ستتتتتتتالا  بد ا   لس  -(28

ال ااعا ااستت ايا عشة    لستتطيت   الاؤتات العتبأ الدولأ ال اصأ لضتتاات  ودة التعليا العالأ   الب تيت   
  795   2012 . 
ف الستتتتتتتتعوديا              ستتتتتتتتعاد  تد ال اتاتأ : اؤ تتتتتتتتتاف التخطيط ااستتتتتتتتتتاتي أ  أ هلياف البصاف  أ ال ااعا -(29

ات و تا صرت د ضتتتتتتتتتتتتاي مياا التدتيس    ااعا األايتة صوتة   ا لا ب وث التتبيا والتعليا   الستتتتتتتتتتتتعوديا       
  15   2001 . 
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 ستتتت اختات  ستتتيت : ت تتتوت ااتتح لتطبيل التخطيط ااستتتتتاتي أ  أ التعليا   ال اعيا الا تتتتيا  -(30
  –الاااتصا وااداتة التعليايا  210 – 160ال ااعأ الا تتتتي   ا لا التتبيا    دد خا       –للتتبيا 

 . 2002ا ت   
ا طهأ  بد ا  ا اود    يسأ  تج ال ال يت : ادى تطبيل ا اوت ال ودة ال االا  يتا " دتاسا  -(31

اات  ودة التعليا ال ااعأ / الا لد ايداصيا  له هلياف التعليا التاصأ باديصا طتابلس   الا لا العتبيا لضتتتتتتتتتتت
 . 2015(   21ال اات   العدد )

ابيضتتتتتتتتتتيت : ادى استتتتتتتتتتتخداا ال ااعاف األتدصيا لاهتوا التخطيط  دستتتتتتتتتتااا  بد الاصعا   طاتل  ااد -(32
لعالأ     الاؤتات العتبأ الدولأ ال اصأ لضتتتتتتاات  ودة التعليا ا ااستتتتتتتتاتي أ للو تتتتتتول لل ودة التعليايا  يتا

 .  2012   322يت     الب ت 
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 الجامعة العربية المفتوحة
 مؤتمر التعليم العالي والتنمية : الجودة المنشودة 

م.2018مايو  6 – 5سلطنة عمان :   
باإلشارة  الشاملة المحور األول : ضمان جودة التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي وأثره في التنمية

 كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية –لجامعة بحري 
 د/ وصال إبراهيم أحمد عالم   

 أستاذ مساعد
wisalalim@hotmail.com 

 جامعة بحري
 مستخلص 

يعتبر التخطيط االستراتيجي وسيلة ونهج لعمل المؤسسات والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، حيث يمكن       
وذلك من أجل إدارة الموارد المحدودة للمؤسسة بطريقة  للمؤسسات كافة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن كلية ت. لألفراد والمؤسساأكثر عقالنية، لزيادة وتحسين الخدمات وتحقيق رضا أكبر 
دراسات المجتمع والتنمية الريفية  لها دور في تطوير العملية التعليمية وفق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في 
جامعة بحري ، وجامعة بحري جامعة قومية أنشئت لتساهم في بناء مجتمع المعرفة ومعالجة األوضاع السالبة 

م. وهذه الجامعة 2011يم العالي جراء إنفصال جنوب السودان عن شماله في العام التي طرأت على قطاع التعل
تضم الجامعات الجنوبية ) جوبا، أعالي النيل، بحر الغزال، رمبيك (.  وكلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية 

ية الريفية مراكز .وتضم كلية دراسات المجتمع والتنم 5كلية( بالجامعة باإلضافة إلى  15من  ضمن )
وقسم المكتبات –قسم اإلتصال التنموي  –قسم الخدمة اإلجتماعية  –التخصصات اآلتية : قسم التنمية الريفية 

 والمعلومات. 
إن القطاع التعليمي بشكل خاص يخدم المصلحة االجتماعية لجميع الطبقات في المجتمع إذا توفرت     

لديه مسؤولية التعليمي ياجات المواطنين. لذلك فإن القطاع الخدمات العامة، وذلك بهدف تلبية مصالح واحت
إلى إلقاء الضوء وعليه، فإن هذه الدراسة تسعى .اجتماعية كبيرة تنعكس آثارها على التنمية االقتصادية للدولة

ي التخطيط االستراتيجضمان جودة دراسة واقع و  ،الدراسة لالكلية محعلى تأثير التخطيط االستراتيجي على أداء 
 الجامعة. في

 منهج الدراسة وأدواتها :
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها ستستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي استنادًا إلى ثوابت    

 من خالل وحدة الجودة (م2017 – 2014وماتم إنجازه في الفترة من )بجامعة بحري عمل إدارة وحدة الجودة 
 .والتطوير

 زمانية (  –) مكانية  الدراسة :حدود 

mailto:wisalalim@hotmail.com
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 بحري / كلية دراسات المجتمع. مكانية : جامعة
 (.م2017 – 2014)زمانية في الفترة من 
 ضمان الجودة ، التخطيط اإلستراتيجي ، التنمية الشاملة. : مصطلحات الدراسة

 إستبانة( 50)الكلية المعنية ووحدة الجودة بتتكون عينة ومجتمع الدراسة من العاملين  : مجتمع وعينة الدراسة
وستصمم إستبانة لغرض الدراسة ومن أجل تحليل البيانات والتوصل إلى نتائج سيتم إستخدام الحزمة البرامجية 

( SPSS ). 
 الجانب النظري 

 المقدمة : 
التعليم اهتمام كبير في معظم دول العالم وحظيت الجودة الشاملة بجانب كبير من هذا االهتمام وجد        

إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج 
لتكيف معها فأصبح المجتمع العالمي اإلدارة الجديدة الذي تولد لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية، ومحاولة ا

باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ، بحيث يمكن القول أن الجودة والتخطيط اإلستراتيجي ينظر إلى الجودة الشاملة 
 .الشاملة هي التحدي الحقيقي الذي ستواجهه األمم في العقود القادمة

ية في المرحلة الحالية دفع مؤسسات التعليم ه الجامعات السودانهإن تنوع واختالف التحديات التي تواج    
العالي المختلفة إلى ضرورة التعرف على مبادئ ومتطلبات إدارة الجودة فيها سواء كان من خالل الحصول 
على دعم اإلدارة العليا المتمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتمهيد قبل التطبيق ، والمشاركة 

إن جودة األداء هي مسؤولية جميع العاملين في التعليم العالي ومؤسساته. وُأنشئت هيئة الجماعية باعتبار 
من المرسوم الجمهوري رقم  ) أ (، (1)،  (21)عماًل باحكام المادة  (9)التقويم واإلعتماد بالقرار الوزاري رقم 

م. لتكون أحد روافد المجلس القومي للتعليم 2005لسنة  (34)م. وبالمرسوم الجمهوري رقم 2001لسنة  (12)
قليميًا وعالميًا في ضمان جودة التعليم العالي.  العالي والبحث العلمي . لتكون رؤيتها هيئة متميزة ورائدة محليًا وا 

لضمان جودة  وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة العليا للتقويم واإلعتماد دليل المعايير الوطنية
 م.2012التعليم العالي في السودان في يوليو 

ضمان جودة التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العالي وأثره في التنمية الشاملة باإلشارة لجامعة  الورقة تتناول   
عينة اسلوب التحليل العلمي من خالل استطالع أراء أباستخدام  كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية –بحري 

خضاع البيانات للتحليل واالختبار اإلحصائي للوصول والعاملين  من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المعنية وا 
 إلى نتائج ذات قيمة علمية وعملية للكلية وبالتالي للجامعة. 

ورقة أربع محاور خصص األول لإلطار المعرفي أو النظري لمفهوم الجودة الشاملة والثاني لا تتضمن    
 الثالث الجانب العلمي أما الرابع مخصص لالستنتاجات والتوصيات .المحور لمنهجية البحث، واحتوى 
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 إدارة الجودة والتطوير بجامعة بحري:
تسعى إدارة الجودة والتطوير بجامعة بحري عبر آلياتها المختلفة لتوحيد الرؤى وتنسيق جهود الجامعة     

داراتها المختلفة نحو تخطيط إستراتيجي وضمان للجودة والتنمية المهنية من أجل اإلرتقاء بمستوى  وكلياتها وا 
 ها.كفاءة الجامعة ومنسوبيها وكذلك رفع القدرة التنافسية لمخرجات

 :أن تكون من رواد التميز في مجال التخطيط والجودة والتطوير في التعليم الجامعي. رؤيتها 
 :تقديم برامج وأنشطة متميزة في مجاالت التخطيط والجودة وتطوير األداء لإلرتقاء بمستوى الجامعة  رسالتها

 ومنسوبيها وقطاعات المجتمع المختلفة. 
 :القيم والمبادئ

  عية والعدل والحيادية والصدق والشفافية في جميع ماتقدمه من برامج وأنشطة.اإللتزام بالموضو 
 .تقدير التميز والجودة ودعم التجديد واإلبداع واإلبتكار 
 .التعاون والتشاور مع شركاء الجودة وأصحاب المصلحة داخل وخارج الجامعة 

   :الغايات واألهداف 
 ات اآلتية : تسعى إدارة الجودة بجامعة بحري لتحقيق الغاي

رسم السياسة العامى والبرامج واإلجراءات الخاصة بالتخطيط وضمان الجودة وتطوير األداء بالجامعة وكلياتها   
داراتها المختلفة، والعمل على متابعة تنفيذها وتقويمها وتطويرها بصورة دورية، ولبلوغ هذه الغايات تعمل  وا 

 اإلدارة لتحقيق األهداف اآلتية : 
 اإلستراتيجية 

لتتمكن إدارة الجودة من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، فإن إستراتيجية اإلدارة تقوم على ضمان الجودة     
والتحسين المستمر لألداء في جميع أنشطة التدريسية والبحثية والخدمية في إطار اإلستراتيجية العامة للجامعة 

 ل وخارج الجامعة وذلم من خالل :والشراكات الذكية مع الجهات ذات الصلة داخ
  التمهيد قبل التطبيق بنشر ثقافة التخطيط والتقويم والجودة وتطوير األداء وتعزيزها لتغيير اتجاهات جميع

 العاملين نحوها.
  تأسيس عالقات وشراكات ذكية مع الجهات ذات الصلة بأنشطة اإلدارة على المستوى المحلي واإلقليمي

 والعالمي.
 ر نظم بحثية للتعرف على اهتمامات المستفيدين واصحاب المصالح، ورضاهم عما تقدمه بناء وتطوي

 الجامعة من مخرجات، واستقصاء أرائهم ، ومايرجونه ويتوقعونه منها.
  المساهمة في وضع الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية والتشغيلية للجامعة وموناتها المختلفة بإتباع

 لعمليات التخطيط.المنهجية العلمية 
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  إعداد وتطوير برامج بناء القدرات المؤسسية والبشرية بالجامعة ومؤسسات التعليم العالي وقطاعات
 المجتمع المختلفة.

  إبراز كافة األنشطة والفعاليات والممارسات اليدة واإلبداعية ي مجال عمل الجامعة األكاديمي والبحثي
 والخدمي واإلداري.

 أقسام إدارة الجودة بجامعة بحري :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وط به مساعدة اجلامعة وكلياهتا و اجلسم املنه  
وإداراهتا املختلفة يف إجراء عمليات التخطيط 
اإلسرتاتيجي والتنفيذي والتشغيلي ومراحلها 

 املنهجية العلمية للتخطيط. املختلفة باتباع 

قسم التخطيط 
 والمعلومات

هو اجلسم املنوط به مساعدة اجلامعة وكلياهتا 
وتنفيذ عمليات وإداراهتا املختلفة يف ختطيط 

التقومي الذايت ألدائها لرباجمها، وصواًل هبا إىل 
املستويات املطلوبة من اجلودة وضماهنا 

 وتعزيزها.

 قسم الجودة 

 والتقويم

هو اجلسم الذي يقوم بإعداد وتصميم جمموعة 
من الربامج واألنشطة اليت تساهم يف بناء 

 قدرات منسويب اجلامعة واجملتمع.

املنوط به توفري وتقدمي الدعم  هو اجلسم
اإلداري والفين لبقية األقسام حىت تتمكن من 
حتقيق أهدافها أداء مهامها بالكفاءة والفعالية 

 املطلوبة.

قسم الشؤون 
 اإلدارية

قسم التطوير 
 المهني

هي أجسام متخصصة تبع فنيًا لإلدارة . وإدارياً 
لكلية / مركز/ مدرسة / أو إدارة مساندة أخرى 

أنشطة إدارة اجلودة باجلامعة ، وتشرف على 
 بالكلية أو اإلدارة اليت تتبع هلا.

وحدات الجودة 
بكليات وإدارات 

 جامعة بحري

 : 
صدر

الم
وير

لتط
ة وا

جود
ة ال

دار
 ، إ

ري
 بح

معة
جا
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 أواًل : اإلطار المعرفي للجودة :

 الجودة الشاملة في التعليم العالي ضمان : 
ن تحسييين أداء الجامعات يشييكل إهتمامًا عالميًا في جميع دول العالم يضيياف الى ذلك إن قدرة أي مجتمع إ   

بتكار تعتبر بما فيها الجامعات على إدارة مؤسييييييسيييييياتة  نما بعدالة وا  وبرامجة الحيويه ليس فقط بفاعلية وكفاءة وا 
 (. 87: 2001) اخلطيب ، من أهم الخصائص التي تميز أي مجتمع عن غيرة من المجتمعات

 متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: 
هناك متطلبات عديدة لتطبيق إدارة الجودة الشييييياملة في المؤسيييييسيييييات التعليمية نظرًا الختالف طبيعة هذه     

دليل المعايير الوطنية لضييييييمان جودة التعليم العالي في السييييييودان، )  المؤسييييييسييييييات الصييييييناعية والخدمية األخرى منها :
  ( م2012

يحتاج إلى مسيييييييياندة من اإلدارة العليا لتحقيق األهداف  دعم اإلدارة العليا: إن دعم تطبيق الجودة الشيييييييياملة .1
 المنشودة .

التمهيد قبل التطبيق: أي النوعية والقناعة لدى جميع العاملين في مؤسييييييييسييييييييات التعليم العالي لتعزيز الثقة  .2
 بإدارة الجودة الشاملة .

ريقة أسهل ويعمل على توحيد العمليات: إن توحيد العمليات يرفع من مستوى جودة األداء ويجعله يتم بط .3
تقليل التكاليف من خالل جعل العمل يتم باسلوب واحد مما يرفع من درجة المهارة عمومًا داخل مؤسسات 

 التعليم العالي .
شمولية واستمرار المتابعة: يتم من خالل لجنة تنفيذ وضبط النوعية وأقسام مؤسسات التعليم العالي المختلفة  .4

 اجل التقييم لتتم معالجة االنحرافات عن معايير التطوير             لمتابعة وجمع المعلومات من 
شمولية واستمرارية المتابعة : ويتم من خالل لجنة تنفيذ وظبط النوعية وأقسام مؤسسات التعليم العالي  .5

 المختلفة لمتابعة وجمع المعلومات من اجل التقييم ليتم معالجة اإلخفاقات عن معايير التطوير .
العاملين: إشراك جميع العاملين في جميع مجاالت العمل وخاصة في اتخاذ القرارات وحل المشاكل إشراك  .6

 وعمليات التحسين.
تغير اتجاهات العاملين بما يتالئم مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة للوصول الى ترابط وتكامل عالي بين  .7

 جميع العاملين وشيوع روح الفريق.
الجودة جتماعية والمحافظة على قضايا البيئة والمجتمع  جزء أساسي من فلسفة المسؤولية األخالقية واال .8

 .خالل إنتاج السلع أو تقديم الخدمات بما ال يتعارض مع البيئة والصحة العامة الشاملة من 
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 ( 55:  2006) الفتالوي ,  أركان العملية التعليمية -د
 :الكفاية المهنية، ئة التدريسية السمات الشخصيةأي أن تتوفر في عضو الهي جودة الهيئة التدريسية، 

المساهمة في ، الرغبة في التعلم ،الخبرات الموقفية ،الكفاءة االتصالية ،الكفاءة العلمية، الكفاءة التربوية
المشاركة في الجمعيات العلمية والمهنية وكذلك تحسين مستوى التدريب األكاديمي ألعضاء  ،خدمة المجتمع
 هيئة التدريس.

 :وهذه يتحقق من خالل مراعاة جوانب أساسية مثل: االهتمام باحتياجات الطلبة  جودة الطالب الجامعي
، تطوير خدمات اإلرشاد التوجيه ،السماح للطلبة في المشاركة بتطوير التعليم العالي ،في المجاالت المختلفة 

دارة اإلمكانات. ،االهتمام بالحياة الطالبية الجامعية والخدمات المساندة في ذلك  العناية بالمشكالت الطالبية وا 
 :إن جودة المناهج والمقررات يمكن أن نلخصها باألمور التالية : وضوح  جودة المناهج والمقررات الدراسية

الرسالة والرؤية اإلستراتيجية لتطوير المناهج , التزام النظرة النظامية في عملية تطوير المناهج , اعتماد 
 تراتيجي للمناهج والتحقق من رضا الزبائن .التخطيط اإلس

 :ن تحقيق الجودة الشاملة في اإلدارة الجامعية يمكن أن يتم من خالل: أن تكون أ جودة اإلدارة الجامعية
توفير الوسائل التقنية لتطوير ، اإلدارة الجامعية راغبة في إدخال إدارة الجودة الشاملة في الجامعة وتطبيقها

 عام.متابعة األداء األكاديمي للتدريس بشكل  ،طوير أنظمة وقوانين العمل الجامعيت،  العمل الجامعي
 :ن تكون هذه األنشطة الساندة ذات جودة عالية مثل : توفر أيجب  جودة الوسائل واألساليب واألنشطة

لتدريب الورش ل ،مكاتب ألعضاء الهيئة التدريسية  ا،هاتالمختبرات وتجهيز  ،المكتبة ،القاعات الدراسية
مرافق لخدمات الطالب والتدريسيين , توفير التجهيزات الستخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة  ،العملي

 والتعليم والتعلم وكذلك المرافق والخدمات الصحية المالئمة.
 :أي مراعاة المنظمات التعليمية الحتياجات المجتمع المحيط بها وربط التخصصات  جودة البيئة المحيطة

المختلفة باحتياجات المجتمع وكذلك تعمل الجامعة على تحسين القيم والتقاليد والعادات السائدة بين أبناء 
 الفاعلية.ويجب أن يتسم الكادر اإلداري الجامعي بالكفاءة و  المجتمع وبما يجعلهم بالمستوى المطلوب.

 
 : عضو هيئة التدريس ثانيًا : معايير جودة

أو  .. المتطلبات التي يجب أن يفي بها منتج ما المعيار هو عبارة عن وثيقة تصدر نتيجة إجماع يحدد    
بها. فعلى مستوى الشركة يكون الهدف األساسي من توحيد  عملية أو خدمة وتصادق عليها جهة معترف

الشركة. أما على المستوى الدولي فيكون الهدف األساسي هو ترويج التجارة بين  ربحيةالمعايير هو زيادة 
زالة العوائق الفنية التي تقف في وجه التجارة وحماية الصحة والسالمة والبيئة في البلدان الوقت الذي يحدد  وا 

   )www.tkne.net/vb ( لالستخدام فيه معيار المنتج المتطلبات التي يجب توفرها ليكون المنتج صالحاً 
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وتكمن عملية ضمان الجودة في عضو هيئة التدريس بأنها عملية مترابطة ومتكاملة، بمعنى أنها تبدأ من   
 . مرحلة قبوله كعضو هيئة التدريس في الجامعة، وتنتهي بتقييم أدائه ومدى قدرته على التطوير

 
 المعايير:بعض يشتمل هذا المؤشر على 

بتوفير برامج التدريب والتقويم بصفة مستمرة لضمان استخدام  أعضاء هيئة التدريس مدى التزام الجامعة  .1
  .االستراتيجيات وتقنيات التدريس بكفاءة بما يؤكد التعلم التفاعلي للطالب

مدى اهتمام الجامعة  بشؤون هيئة التدريس فيما يتعلق بالعبء التدريسي وحقوق التأليف والملكية الفكرية  .2
 ية وتقييم األداء.     للمادة العلم

مدى حرص الجامعة على أن يخضع هيئة التدريس المؤقتين لنفس المتطلبات المتعلقة  باإلعداد المهني  .3
 والخبرة العلمية كزمالئهم  المتفرغين.

مدى التزام المؤسسة بإجراء تقييما دوريا ألداء أعضاء هيئة التدريس المتفرغين منهم والمتعاونين، ومدى  .4
هذا التقييم في صياغة برنامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، ويرى آخرون إن معايير استخدام 

 (  8 : 2009أبو جعفر ، )  -إختيار عضو هيئة التدريس  تتلخص باآلتي :
تعتبر خصائص ومواصفات وسلوكيات أعضاء هيئة التدريس من المتغيرات الهامة في تحقيق الجودة  .5

الي، فعدد أعضاء هيئة التدريس وكفاءتهم وتطورهم المستمر في مجال تخصصهم الشاملة للتعليم الع
نتاجهم العلمي من بحوث ومنشورات هي المؤشرات الحقيقية لجودة أداء  ومساهمتهم في خدمة المجتمع وا 

 المؤسسة الجامعية.
 مشكلة الدراسة: 

باإلشيييارة ضيييمان جودة التخطيط اإلسيييتراتيجي في التعليم العالي  اسيييتقصييياء تلخصيييت مشيييكلة الدراسييية في     
دراسيات المجتمع والتنمية الريفية كما يراها أعضياء هيئة التدريس من خالل مجاالت: ) تهيئة متطلبات   لكلية

تحقيق ل اتخاذ القرارات وخدمة المجتمع –تطوير القوى البشرية  –متابعة العملية التعليمية  –الجودة في التعليم 
 ( وبالتحديد انحصرت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية :التنمية

كلية دراسيييييييييييييييات المجتمع والتنمية الريفية من  –ما درجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة في جامعة بحري  .1
 بالكلية؟ والعاملين وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

في كلية دراسيييييييييات وبالتالي ضيييييييييمان الجودة هل يختلف مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة ومعايير األداء  .2
باختالف متغيرات : النوع؛  والعاملين المجتمع والتنمية الريفية من وجهة نظر أعضييييييييييييييياء هيئة التدريس 

 سنوات الخبرة ؛ المؤهل العلمي؛ القسم الذي يعمل به؛ والدرجة الوظيفية. 

 أهداف الدراسة: 
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 هدفت هذه الدراسة التعرف على:
من وجهة نظر كلية دراسييييييييييييييات المجتمع والتنمية الريفية في  وترقية األداء جودةمعايير المدى تطبيق  .1

في  تطبيقاً  وترقية األداءوضييييييييييييمان الجودة وتحديد أكثر مبادئ إدارة الجودة  ،التدريس ةأعضيييييييييييياء هيئ
  بالكلية. دريسالجامعة كما يراها أعضاء هيئة الت

في  وترقية األداءجودة وضيييييييمان المعايير مقارنة مسيييييييتويات إدراك أفراد عينة الدراسييييييية لمدى تطبيق    .2
سييييييييييينوات الخبرة في  النوع؛للمتغيرات المسيييييييييييتقلة اآلتية :  وفقاً كلية دراسيييييييييييات المجتمع والتنمية الريفية 

 ؛ المؤهل الدراسي؛ القسم؛ والدرجة الوظيفية.التدريس الجامعي
بمبادئ  كلية دراسييييييييييييييات المجتمع والتنمية الريفية  –جامعة بحري تزويد المهتمين والقائمين على أمر  .3

 للعمل على تعزيزها وتطويرها.كلية بالفعاًل المطبقة ترقية األداء ضمان و جودة معايير 
 فرضيات الدراسة :  
هيئة التدريسية  عضوالعاملين بالكلية )( إلختيار Standardتوجد فجوة بين جودة المعايير المتعارف عليها )  

 في الكلية موضوع الدراسة . مختيارهاوالجودة المتوقعة لمعايير والموظفين ( 
 

( في مدى تطبيق مبادئ إدارة   =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييييييائية عند مسييييييييييتوى الداللة )   .1
 ةمن وجهة نظر أعضييييييييييياء هيئ نمية الريفيةكلية دراسيييييييييييات المجتمع والتفي وترقية األداء والقياس الجودة 
 النوع.تعزى لمتغير والعاملين التدريس 

( في مدى تطبيق مبادئ إدارة   =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييييييائية عند مسييييييييييتوى الداللة )   .2
هيئة من وجهة نظر أعضييييييييييياء  كلية دراسيييييييييييات المجتمع والتنمية الريفيةفي  وترقية األداء والقياسالجودة 
 سنوات الخبرة.تعزى لمتغير والعاملين بالكلية التدريس 

( في مدى تطبيق مبادئ إدارة   =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييييييائية عند مسييييييييييتوى الداللة )   .3
 هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء  كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفيةفي في وترقية األداء الجودة 

 المؤهل العلمي.تعزى لمتغير 

( في مدى تطبيق مبادئ إدارة   =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصيييييييييييييائية عند مسيييييييييييييتوى الداللة )   .4
 هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء  كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفيةفي في وترقية األداء الجودة 

  التخصص.تعزى لمتغير 

معايير ( في مدى تطبيق مبادئ   =0.05عند مسييييييييتوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصييييييييائية   .5
هيئة التدريس من وجهة نظر أعضييييييييييياء  كلية دراسيييييييييييات المجتمع والتنمية الريفيةفي وترقية األداء جودة 

 تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية. 
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جودة التخطيط ضييمان هو غاية في األهمية تكمن أهمية الدراسيية في أنها تتناول موضييوع أهمية الدراسة : 
كلية دراسيات المجتمع  –جامعة بحريباإلشيارة ليييييييييييييييييييييييييييييييي اإلسيتراتيجي في التعليم العالي وأثره في التنمية الشياملة

مهمة لكل تعتبر هذه الدراسيية لمثل هذه الدراسييات، و  هاوأقسييامالكلية إذ تفتقر ، في إطار الجودة والتنمية الريفية
 ةأن تسييييييييييييييياعد إدار بنتائج يمكن  لتوصييييييييييييييياتأن تخرج االجامعات والباحثين في هذا المجال، ويتوقع  ةمن إدار 

المطلوبة في والمعايير الجامعات في حالة تطبيقها على إلقاء األهمية للمؤشيييرات ذات العالقة بمسيييتوى الجودة 
التركيز باحثين في هذا المجال أن تشيييييييييكل هذه الدراسييييييييية نقطة انطالق للب ةأمل الباحثتالتعليم الجامعي، وكما 

 . بشكل خاصكلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية  –جامعة بحري على 
 حدود الدراسة : 

تقتصر هذه الدراسة على أعضاء الهيئة التدريس في كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية هي إحدي     
كليات جامعة بحري  وتمنييح الكلية درجة البكالريوس العام في أربع سنوات وبكالريوس الشرف في خمس سنوات 

علوم المكتبات  –ة اإلجتماعية الخدم -التنمية الريفية  -في التخصصات التالية:) االتصال التنموي 
 والمعلومات(.

 التخطيط اإلستراتيجي، التنمية الشاملةالجودة، ضمان مصطلحات الدراسة :  
 :ضمان الجودة Quality Assurance (QA) 

هي جميع األنشطة المخطط لها ومنهجية تنفيذها في إطار منظومة الجودة التي يمكن البرهنة على أنها     
 (.Stepping,L).بأن المنتج أو الخدمة ستفي بمتطلبات الجودةتوفر الثقة 

 التخطيط اإلستراتيجي :Strategic Planning 

تخطيط بعيد المدى يأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح السوقية  وه    
ذاهبون" آخذًا في االعتبار الرؤية المستقبلية ويجيب على سؤال "إلى أين نحن  .المستهدفة وأسلوب المنافسة

للشركة وعالقة اإلرتباط والتكامل بين جوانب المنظمة واألنشطة المختلفة بها والعالقة بين المنظمة وبيئتها 
ويعتبر التخطيط اإلستراتيجي أحد المكونات األساسية لإلدارة اإلستراتيجية ويختلف عن التخطيط التقليدي حيث 

 (.Quinn, James) التبصر بوضع الشركة في المستقبل وليس التنبؤ بالمستقبل واالستعداد لهيعتمد على 
  : التنمية الشاملةComprehensive Development  

هي التركيز على جميع مواطن الضعف في مجتمع ما، سواء كان ذلك اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا، 
مجتمعة بتحقيق التقّدم والتنمية في مختلف األبعاد، والعمل على تقوية نقاط وتساهم القوى الداخلية والخارجية 

الضعف التي تعاني منها، كما تسعى إلى تفجير الطاقات الكامنة لدى األفراد بفتح أفق االبداع واالبتكار 
  .أمامهم

 
 اإلطار المعرفي للجودة الشاملة :
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 إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي :   
هناك العديد من الخبراء اهتموا بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات منهم جوران، كروزي،     

( مبدأ لتحسين جودة الجامعات ومنها خلق حاجة مستمرة للتعليم الجامعي  14وديمنج الذي اقترح أربعة عشر )
االهتمام بالتدريب المستمر في جميع الوظائف الجامعية وتبني فلسفة جديدة للتطوير المستمر وعدم بناء و 

.إن تحسين أداء المنظمات أو  (77-76:  2002) النجار , المقرارات الجامعية على أساس التكاليف فقط 
العالم يضاف الى ذلك إن قدرة أي  المؤسسات الحديثة بما فيها الجامعات يشكل إهتمامًا عالميًا في جميع دول

بتكار تعتبر من أهم  نما بعدالة وا  مجتمع على إدارة مؤسساتة وبرامجة الحيويه ليس فقط بفاعلية وكفاءة وا 
 (. 87: 2001) الخطيب ،الخصائص التي تميز أي مجتمع عن غيرة من المجتمعات 

 
 Analysis ) تحليل االستبانة(رابعًا : الجانب العملي : 

( من األساتذة والعاملين في كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية بأقسامها 50العينة المبحوثة  كانت )   
األربعة : ) علوم المعلومات والمكتبات، التنمية الريفية، والخدمة اإلجتماعية، واإلتصال التنموي (. بجامعة 

 بحري.
 أواًل: البيانات الشخصية

 المبحوثين حسب النوع :توزيع  (:1جدول رقم )
 النسبة % العدد النوع

%30 15 ذكر  

%50 25 أنثى  

%20 10 لم يجيبوا  

 100.0 50 المجموع

 

( 108% ، ومن مل جييبوا كانوا 50( بنسبة 25% ، واإلناث )30( من الذكور بنسبة 15العينة املبحوثة حسب النوع كان هناك )
 والقلة يف النوع  حسب اجلنسني لعدم إكتمال اإلجابة يف اإلستبانة.% هنا النستطيع حتديد الكثرة 20بنسبة 

 

 توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة : (:2) جدول رقم



 
11 

 النسبة % العدد الخبرة

 %10 5 سنوات 5أقل من 

 %38 19 سنوات 10إلى  6من 

 %30 15 سنوات 10أكثر من 

%22 11 لم يجيبوا  

 100.0 50 المجموع

 

هذا يؤكد توظيف اجلامعة للشباب بحوث، و سنوات وهي أكرب نسبة يف العدد امل 10 – 6خربهتم مابني  من العينة% 38نالحظ أن 
( سنوات خربة كانوا بنسبة 10واخلربات العالية أكثر من )من ذوي اخلربة املتوسطة حىت تتيح هلم الفرصة لإلبداع واإلبتكار والتميز. 

%.. والذين مل جييبوا على السؤال 10لباً من مساعدي التدريس والذين كانت خربهتم بنسبة ( سنوات وهم غا5% ، وأقل من )30
 % من أفراد العينة.11بنسبة 

 توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي (:3جدول رقم )

 النسبة % العدد المؤهل العلمي

%50 25 ماجستير  

%28 14 دكتوراه  

%22 11 لم يجيبوا    

 100.0 50 المجموع

 

من العينة % 50الفئة الغالبة يف كلية دراسات اجملتمع والتنمية الريفية بنسبة  مهاملاجستري بالنسبة للمؤهل العلمي نالحظ أن محلة 
 %22بنسبة كانوا % ، والذين مل جييبوا غالباً  28محلة الدكتوراه بنسبة ، و بحوثةامل

 توزيع املبحوثني حسب القسم (:4جدول رقم )
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 النسبة % العدد القسم

%20 10 علوم املعلومات واملكتبات  

%30 15 التنمية الريفية  

%30 15 خدمة إجتماعية  

%20 10 اإلتصال التنموي  

 100.0 50 المجموع

 

نالحظ أن أكرب قسم و تتفاوت أعداد أعضاء هيئة التدريس يف كلية داسات اجملتمع والتنمية الريفية حسب أعداد الطالب والتخصص، 
ويعزى % 30بنسبة التنمية الريفية واخلدمة اإلجتماعية ) تساوى عدد املبحوثني (  وكانت اإلستجابة  يقسم ومن األساتذة هبه عدد 

ذلك أن األقسام األخرى ميكن أن تتعاون مع أساتذة آخرين من التخصصات األخرى خالف لقسم علوم املعلومات واملكتبات خاصة 
 % لكل قسم. 20سمي املكتبات واإلتصال التنموي بنسبة يف مواده التخصصية البحتة. يليه ق

 توزيع المبحوثين حسب الدرجة الوظيفية (:5) جدول رقم

 النسبة % العدد الدرجة الوظيفية

%72 36 محاضر  

%28 14 أستاذ مساعد  

 100.0 50 المجموع

( 5% ، ونالحظهم هنا جدول رقم )28بنسبة ( شخص 14(كانوا )3نالحظ أن محلة الدكتوراة يف املؤهل العلمي يف جدول رقم ) 
 % )وظيفة استاذ مساعد( وهنا تشري بوضوح الدرجة الوظيفية للخربة.72( شخص بنسبة 14حسب الدرجة الوظيفية كانوا أيضاً )

 
 
 

 ثانيًا: إستراتيجية وخطة الكلية
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 ة مؤشرات إستراتيجية وخطة الكلي :(6) جدول رقم

موافق  العبارة
 بشدة

 غير موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 - - %40 %60 توجد خطة واضحة حلاجة الكلية من أعضاء هيئة التدريس مستندة اىل رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
 - %5 %50 %45 التعليميةتوفر عمادة الكلية العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس املؤهلني لتنفيذ الربامج واخلدمات 

 %5 %5 %40 %50 .معايري واضحة وشفافة الختيار عضو هيئة التدريستعتمد عمادة الكلية 

 %5 %10 %30 %55 حترص الكلية على تنظيم إحصاءات وبيانات ألعضاء هيئة التدريس، واهليئة املساعدة.

 - %5 %32 %63 توفر عمادة الكلية برامج التطوير املهين والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس فيها .
 - %5 %32 %63 عمادة الكلية الفرصة ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف اللجان العلمية الدائمة واملوقتة داخل الكلية .تتيح 

تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية داخل وخارج 
 - %21 %26 %53 السودان 

 - %21 %32 %47 هيئة التدريس للحصول على املنح الدراسية داخل وخارج السودان.تشجع عمادة الكلية أعضاء 
 - - %42 %58 تؤكد عمادة الكلية بأستمرار على اإللتزام بأخالقيات العمل األكادميي.

 - - %37 %63 حتدد عمادة الكلية لكل عضو هيئة تدريس جمموعه من الطلبة إلرشادهم علمياً خالل سنوات دراستهم .

 %1 %7 %36 %56 متوسط العبارات

ستراتيجية وخطة الكلية أوضحت أنه توجد خطة واضحة لحاجة الكلية من أعضاء هيئة التدريس اإلمؤشرات ال 
% بذا 40% ، والموافقون بنسبة 60والعاملين  مستندة إلى رؤيتها ورسالتها وأهدافها. الموافقون بشدة بنسبة 

أعضاء هيئة التدريس المؤهلين %. كذلك توفر عمادة الكلية العدد الكافي من 100تصبح الموافقة  الكلية بنسبة 
%، 50% ، والموافقون بنسبة 45والعاملين  لتنفيذ البرامج والخدمات التعليمية الموافقون بشدة كانوا بنسبة 

 % غير موافقون. 5% من العينة المبحوثة، و95لتصبح نسبة الموافقة الكلية 

هيئة التدريس والموظفين ، كان الموافقون  كذلك تعتمد عمادة الكلية معايير واضحة وشفافة الختيار عضو    
% 5% ، والغير موافقون بنسبة 90% ليصبح مجموع الموافقة 40% والموافقون كانوا بنسبة 50بشدة بنسبة 

% من العينة المبحوثة.. وهنا نجد أن هناك 10% لتصبح عدم الموافقة الكلية 5، والغير موافقون بشدة بنسبة 
% من العينة المبحوثة ولكنها نسبة ضيئلة مقارنة مع النسبة 10واضحة بنسبة من اليعترف بوجود معايير 

الكلية . كذلك تحرص الكلية على تنظيم إحصاءات وبيانات ألعضاء هيئة التدريس والهيئات المساعدة ،كانت 
 % غير موافقون ،10% ، و85% لتصبح نسبة الموافقة  30% والموافقون بنسبة 55نسبة الموافقون بشدة 

% ، نالحظ من العينة المبحوثة أن 15% لتصبح عدم الموافقة الكلية بنسبة 5والغير موافقون بشدة بنسبة 
هناك عدم موافقة أو عدم رضى وهي أيضًا نسبة قليلة مقارنة بنسبة الموافقة، وهذا أعتبره مؤشر جيد أن هناك 

ادة الكلية برامج التطوير المهني والتعليم مايسنده، وله مبرراته. كذلك توفر عممن يرى رأي مخالف وأكيد له 
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% ، والموافقون بنسبة 63المستمر ألعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها  فيها ، كانت نسبة الموافقون بشدة 
% .كذلك تتيح عمادة 5% ، والغير موافقون بنسبة 86% من العينة المبحوثة ليصبح العدد الكلي للموافقة 33

كة أعضاء هيئة التدريس في اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة داخل الكلية كان الموافقون الكلية الفرصة لمشار 
% ، والغير 86% من العينة المبحوثة ليصبح العدد الكلي للموافقة 33% ، والموافقون بنسبة 63بشدة بنسبة 

لمهني والمشاركة في % المالحظة تكرار النسبة في هذا المؤشر والذي سبقه في التطوير ا5موافقون بنسبة 
اللجان العلمية مما يؤكد أن هناك تطوير فعلي ألعضاء هيئة التدريس والعاملين. تجد أيضًا تشجيع عمادة 
الكلية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية 

% 79%، ليصبح مجموع الموافقة 26% والموافقون بنسبة 53بشدة بنسبة داخل وخارج السودان كان الموافقون 
% ليصبح مجموع الغير 21% ، والغير موافقون بشدة بنسبة 26من العينة المبحوثة ، والغير موافقون بنسبة 

% .. أعتقد أن هناك عدم رضى من البعض لعدم مشاركتهم في المؤتمرات والندوات والحلقات 47موافقون بنسبة 
لدراسية والدورات التدريبية داخل وخارج السودان .. ورغم علو نسبة الرضا إال أن هناك نسبة عدم رضى مقدرة ا

من )وجهة نظري ( لعدم مشاركة البعض فيما ذكر.  كذلك تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس للحصول 
% 32% ، والموافقون بنسبة 47نوا بنسبة على المنح الدراسية داخل وخارج السودان نجد أن الموافقون بشدة كا

% .. نجد أن هذا المؤشر وماسبقه فيهما 21% ، والغير موافقون بشدة بنسبة 79لتصبح نسبة الموافقة الكلية 
تشابه كبير . تؤكد عمادة الكلية بأستمرار على اإللتزام بأخالقيات العمل األكاديمي الموافقون بشدة كانوا بنسبة 

% ، وليس هناك غير موافقون مما يؤكد إلتزام 100% لتصبح نسبة الموافقة الكلية 42بنسبة % والموافقون 58
الكلية بأخالقيات ومواثيق العمل األكاديمي وفق الوائح . تحدد عمادة الكلية لكل عضو هيئة تدريس مجموعه 

% 37والموافقون بنسبة % ، 63من الطلبة إلرشادهم علميًا خالل سنوات دراستهم كانت نسبة الموافقون بشدة 
% وهذا يؤكد ن هناك إرشاد أكاديمي للطالب في كلية دراسات المجتمع 99ليصبح عدد الموافقة الكلي بنسبة 

( لتوضيح 10( وحتى الرقم ) 1والتنمية الريفية. كل ذلك موضح بالرسوم واألشكال البيانية التالية من رقم ) 
بالذكر أن هناك إدارة قائمة بذاتها تسمى إدارة الجودة في جامعة مؤشرات إستراتيجية وخطة الكلية. والجدير 

 ( من هذه الدراسة.  4أقسام لكل قسم مهام يضطلع بها  كما أشرنا وموضح بالرسم في الصفحة ) 5بحري  بها 

الى رؤيتها  توجد خطة استراتيجية واضحة لحاجة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية مستندة (:1شكل رقم )
 ورسالتها وأهدافها
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شكل رقم )2(: توفر عمادة الكلية العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين المؤهلين لتنفيذ البرامج والخدمات 
عليميةالت  

 

 والعاملين بها. تعتمد عمادة الكلية معايير واضحة وشفافة الختيار عضو هيئة التدريس (:3شكل رقم )
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 تحرص الكلية على تنظيم إحصاءات وبيانات ألعضاء هيئة التدريس والعاملين ، والهيئات المساعدة (:4) شكل رقم

 

 

 توفر عمادة الكلية برامج التطوير المهني والتعليم المستمر ألعضاء هيئة التدريس والعاملين . (:5شكل رقم )
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  ي اللجان العلمية الدائمة والموقتة داخل الكليةفالعاملين تتيح عمادة الكلية الفرصة لمشاركة  (:6شكل رقم )

 

تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية  :(7شكل رقم )
 والدورات التدريبية داخل وخارج السودان.

 

والعاملين للحصول على المنح الدراسية والدورات التدريبية داخل تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس  (:8شكل رقم )
 وخارج السودان

 

 تؤكد عمادة الكلية بأستمرار على اإللتزام بأخالقيات العمل األكاديمي (:9شكل رقم )
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غير موافق
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 شكل رقم )10(: تحدد عمادة الكلية لكل عضو هيئة تدريس مجموعه من الطلبة إلرشادهم علمياً خالل سنوات دراستهم

 

 نجد ان العالقات التقاطعية بين المؤهل العلمي ووجود خطة واضحة بالكلية (:1جدول رقم )في 

 

 Total توجد خطة واضحة لحاجة الكلية

 موافق موافق بشدة 

 المؤهل العلمي

 ماجستير

15 10 25 

30%  20%  50%  

 دكتوراة

10 4 14 

20%  8%  28%  

Total 

8 3 22% 

16% 6%  100.0% 

 

 

 

57.1
38.1

4.8

موافق بشدة

موافق

لم يجيبوا

61.9

33.3

4.8

موافق بشدة

موافق

لم يجيبوا
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  نجد أن العالقات التقاطعية بين الخبرة ومدى توفير العمادة للعد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين (:2جدول رقم )

 

توفر عمادة الكلية العدد الكافي من أعضاء هيئة 

 التدريس
Total 

 غير موافق موافق موافق بشدة

 الخبرة

سنوات 5أقل من   

1 1 0 2 

50.0% 50.0% .0% 100.0% 

سنوات 10إلى  6من   

4 9 1 14 

28.6% 64.3% 7.1% 100.0% 

سنوات 10أكبر من   

4 0 0 4 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total 

9 10 1 20 

45.0% 50.0% 5.0% 100.0% 

 

واجلودة املتوقعة ملعايري أختياره يف والعاملني  توجد فجوة بني جودة املعايري املدركة إلختيار عضو اهليئة التدريسبذا لم يتحقق الفرض : ال
 حبسب الدراسة. )كلية دراسات اجملتمع والتنمية الريفية(. الكلية موضوع الدراسة

 والعاملين بالكلية ثالثاً: اإلختيار والتوظيف ألعضاء هيئة التدريس 
متطلبات الوظائف األخرى (:يتم اإلعالن عن تعليمات وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس و 1جدول رقم )  

 النسبة % العدد 

 100.0 50 الشئون العلمية

 100.0 50 المجموع

 تستخدم لجان التوظيف في الجامعة لملءالبيانات الخاصة بالتوظيف(:2جدول رقم )

 النسبة % العدد 

 100.0 ( 10+  لم يستجيبوا  40)  الحضور للكلية وملءاإلستبيان

 100.0 50 المجموع
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 توجد لجان معاينة مختصة الختيار أعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمل في الكلية مكونة من(:3) رقم جدول

% النسبة العدد   

 95.2 20 عمادة الكلية وإدارة الجامعة

 4.8 1 لم يجيبوا

 100.0 21 المجموع

هيئة التدريس ومواصفاتهم من أجل تضع عمادة الكلية لجان متخصصة في تدقيق مدى كفاية وكفاءة أعضاء  (:4شكل رقم )
 تحقيق رسالتها األهداف التي تسعى إليها:

 

 تعتمد إدارة الجامعة سياسة وآليات محددة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس(:5شكل رقم )

 

 هنالك تعليمات محددة لتحديد ساعات التدريس ألعضاء هيئة التدريس :(6شكل رقم )

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

تحقيق رسالتها 
واألهداف التي تسعى

كليةرفع كفاءة األداء بال كل ما ذكر

14.3
4.8

81.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

هعقد الدورات التدريبي تقدير التميز والجوده 
واالبداع

التحفيز

66.7

19.0
14.3
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  الجامعة المكافات التشجيعية والشهادات التقديرية للمبدعين والمتميزين من العاملينتخصص (:7شكل رقم )

 

 تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس والعاملين على المشاركة(:8شكل رقم )

 

 تمنح عمادة الجامعة إجازات التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس والعاملين.:(9شكل رقم )

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

وفق الدرجات العلميه حسب عدد األساتذه 
الموجودين بالقسم

التخصص

9.5

81.0

9.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

البحث العلمي خدمة المجتمع

4.8

95.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

المجاالت العلميه 
المحكمه

المشاركه في 
هالمؤتمرات العلمي

ه الحلقات الدراسي
داخل ( الورش)

وخارج القطر

كل ماذكر

4.8

28.6

33.3 33.3
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 على مستوى الجامعة توجد إدارة للجودة(:  10جدول رقم )

 النسبة % العدد 

 100.0 (10+40)  إداره منفصله تسمى إدارة الجوده

 100.0 50 المجموع

أثر كبير في التنمية  له جودة التخطيط اإلستراتيجي في التعليم العاليفي ختام الدراسة نستطيع القول أن 
جامعة بحري/كلية دراسات المجتمع ، وخاصة داء في الجامعات السودانيةاألمعايير جودة والتنمية الشاملة وفق 

% حسب 90.5والتنمية الريفية )كنموزج(. ونجد أن المطبق من المعايير في الكلية موضوع الدراسة بنسبة 
العاملين وبذا التوجد (، وتهتم جامعة بحري بتطبيق الجودة وترقية األداء لمنسوبيها من األساتذة و 3الشكل رقم )

 صعوبات في تطبيق برنامج الجودة .) أسئلة الدراسة(.
 اإلستنتاجات : 

حظيت جودة التعليم العالي باهتمام كبير في معظم دول العالم إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على   
وبناًء على ذلك، فإن  ،ةهذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الناجح

تحديد المرتكزات األساسية للجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي لها في مختلف المؤسسات 
نها أن ُتشير إلى الحقائق أن هذه المرتكزات من شأالعاملة ومنها المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، إذ 

خالل الجداول السابقة في الجزء األخير األساسية التي ينبغي أن ُيعتمد عليها في مجال ضمان الجودة ومن 
 اآلتية : ستنتاجات في اإلستبيان توصلنا لإل

 فها.توجد خطة واضحة لحاجة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين مستندة الى رؤيتها ورسالتها وأهدا 
  لتنفيذ البرامج والخدمات التربويةوالعاملين عمادة الكلية العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين توفر. 
 والعاملين. تعتمد عمادة الكلية معايير واضحة وشفافة الختيار عضو هيئة التدريس 
  ( تحرص الكلية على تنظيم إحصاءات وبيانات ألعضاء هيئة التدريس والعاملين.)والهيئة المساعدة 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

تفرق كلي كل ماذكر

4.8

95.2
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 .توفر عمادة الكلية برامج التطوير المهني والتعليم المستمر ألعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها 
  تتيح عمادة الكلية الفرصة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في اللجان العلمية الدائمة والموقتة

 داخل الكلية.
 س والعاملين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدري

 داخل وخارج السودان.
 .تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح الدراسية داخل وخارج السودان 
 .تؤكد عمادة الكلية بإستمرار على اإللتزام بأخالقيات العمل األكاديمي واإلداري 
 ة لكل عضو هيئة تدريس مجموعه من الطلبة إلرشادهم علميًا خالل سنوات دراستهم.تحدد عمادة الكلي 
  يتم اإلعالن عن تعليمات وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس ومتطلبات الوظائف األخرى من قبل

 الشؤون العلمية.
 في اإلختيار والتوظيف :

  ظيف.تستخدم لجان التوظيف في الجامعة لملء البيانات الخاصة بالتو 
  توجد لجان معاينة مختصة الختيار أعضاء هيئة التدريس والعاملين المرشحين للعمل في الكلية مكونة

دارة الجامعة والشؤون العلمية.  من عمادة الكلية وا 
  تضع عمادة الكلية لجان متخصصة في تدقيق مدى كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين

 األداء بالكلية لتحقيق رسالتها واألهداف التي تسعى إليها.ومواصفاتهم من أجل رفع كفاءة 
  تعتمد إدارة الجامعة سياسة وآليات محددة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بعقد الدورات

 التدريبية وورش العمل والدورات التدريبية.
 حسب عدد األساتذة الموجودين  هنالك تعليمات محددة لتحديد ساعات التدريس ألعضاء هيئة التدريس

 بالقسم.
  تخصص الجامعة المكافات التشجيعية والشهادات التقديرية للمبدعين والمتميزين من العاملين في خدمة

 المجتمع وذلك لطبيعة تخصص الكلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية.
 لقات الدراسية في الداخل والخارج تشجع عمادة الكلية أعضاء هيئة التدريس والعاملين على النشر في الح

 ، والمشاركة في المؤتمرات العلمية ، والمجالت العلمية المحكمة. 
 .تمنح عمادة الجامعة إجازات التفرغ العلمي للعاملين 
 على مستوى الجامعةقائمة بذاتها  توجد إدارة للجودة. 
 

  Recommendations: التوصيات 



 
24 

وآليات تحقيقها في اطار من الشمولية  وتحديد أولوياتهفي إطار الجودة  الوقوف على أهداف التعليم الجامعي
 .لتحقيق التنمية الشاملة والمرونة والتوجه المستقبلي

 .العاملينعند إختيار الجودة معايير ب التأكيد على ضرورة اإللتزام .1
 والتخصصات. طبيعة البيئةو ضرورة إعادة النظر بتلك المعايير وتحديثها بما يتناسب  .2
 مراعاة المؤسسات التعليمية للشفافية  فيما يتعلق ببرامجهم التعليمية. .3
 .بوضوح اإلعالن عن تعليمات وشروط إختيار أعضاء هيئة التدريس ومتطلبات الوظائف األخرى .4
ختيار أعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمل في الكلية ، باإلضافة اوضع لجان المعاينة المختصة ب .5

ومواصفاتهم من أجل تحقيق وكفاءة أعضاء هيئة التدريس لجان المسؤولة عن التدقيق في كفاية لى الإ
والعاملين  التي تحدد حاجة الكلية من هؤالء طالتي تسعى إليها وكذلك الخطأهدافها رسالة الكلية و 

 .المختارين للعمل بها
 وصيل.داخل الجامعة وأساليب التواصل والت عليميةهتمام بالبيئة التاإل .6
 تنشيط وسائل اإلتصال غير التقليدية لعقد المعاينات األولية للمتقدمين للوظائف بالكلية.  .7
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 الليبيةلمؤسسات التعليم العالي استراتيجيات الجودة : المستودعات الرقمية 
 تحديات ومقترحات

 
  أبورقيةخديجة منصور 

Khadija Mansour Abuzagia 
 khadijabuzgia@gmail.com الكتروني:بريد 

 ليبيا -جامعة المرقب -أستاذ مساعد قسم علوم الحاسوب / كلية العلوم الخمس 

 ملخص: 
رتفاع الي، واالجامعي كنتيجة لالنتقادات المتصاعدة لتدني نوعية التعليم العلقد ظهر مفهوم ضمان الجودة في التعليم   

جه للتو  كلفته،  فضال عن المنافسة الحادة في سوق العمل ، والتنافس العالمي بين مؤسسات التعليم العالي كنتيجة
 لمكتبات الرقمية،المؤسسية باعتبارها جيل ما بعد االعالمي للعولمة، وانتشرت لذلك المستودعات الرقمية 

والمستودعات الرقمية المؤسسية تعد أحدث مؤسسات المعلومات الرقمية على شبكة االنترنت، وتهدف هذه 
ع مالمستودعات إلى إتاحة اإلنتاج العلمي ألعضاء المؤسسات العلمية على شبكة االنترنت دون قيود او عوائق 

 الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمودعين. 
يعد  وجود مستودع رقمي مؤسسي الى جامعة من معايير تقييم هذه الجامعات فى ترتيبات العالمية ألفضل    

 الجامعات، بل وصل األمر إلى وجود ترتيبات عالمية لهذه المستودعات على شبكة االنترنت.

ير ماجستمثل اطروحات ال وتحتوى المستودعات الرقمية على النص الكامل للعديد من أشكال وأنواع الكيانات الرقمية
 لرقمياوالدكتوراه، والمحاضرات التعليمية، وأعمال المؤتمرات، ومقاالت الدوريات، والصور الرقمية ، والفيديو 

 والصوت الرقمي، وأدلة المؤسسة، ومخططات الرسائل العلمية، ومشروعات الطالب. 

  إلى: الورقة  هذه تهدف
 ها .التعريف بالمستودعات الرقمية وأهميت 
 التعريف بالكيانات الرقمية والمستودعات الرقمية على شبكة االنترنت 
 تغيير ثقافة المجتمع نحو الكيانات والمستودعات الرقمية والوصول الحر للمعلومات 
 صورة مختصرة للتعليم الجامعي الحالي في الوطن العربي 
  حديثا الليبية للجامعاتالمستودعات الرقمية تعريف بانشاء  

  
 الكلمات الجوهرية:
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 الجودة ، ،اإلنترنت ، الوصول الحر للمعلومات،  الملكية الفكرية ،المعلوماتية .
 مقدمة

ضها تعوي لقد لعبت الثورة التكنولوجية  دورا كبيرا في تغيير العديد من المفاهيم التي كانت بمثابة مسلمات، وتم
لة بمفاهيم جديدة، ساهمت في تحليل ودراسة وحدات المجتمع الدولي، و حٌل الكثير من عقده. فدخل العالم مرح

ت قنيات المتوفرة في مجال المعلومات. والتي أصبحمتقدمة ضمن آفاق عصر المعلومات، بغية اإلستفادة من الت
المكاني. اني و معيارا يقاس به تقُدم المجتمعات وتطورها. إن العالم اليوم، غدا كقرية صغيرة، أوجبت تجاوز البعد الزم
المناخ  ئةتهيو فقامت الدول بتطوير اآلليات التقنية والوسائل لمتابعة تنفيذ تلك السياسات وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة, 

 لمالئمة التطورات العالمية المتجددة. 
 

 اهمية البحث :
حث الرسائل الجامعية أحد األشكال الهامة من مصادر المعلومات ، فإنها تمتاز بتوافر عناصر مهمة للب تمثل 

لتزام بمناهج البحث العلمى  بداع وأمانة علمية وا  ناقشة والم واإلشرافالعلمى األصيل ، وذلك بما تتسم به من تميز وا 
ول والتقييم والحداثة والموضوعية، كما أنها تمثل نتاج فكرى ومؤشر أصيل محكم ُيستدل به على مدى تقدم الد

 وتطورها على المستوى العالمى .
ى من وألن الرسائل الجامعية هى فى الغالب حبيسة محل إيداعها فى الجامعة سواء كانت المكتبات المركزية أو أ

ية األخرى الخاصة بذلك ، وبالتالى فالحصول عليها واإلفادة منها غير متاحة لجميع األفراد مثل بق الوحدات
 ذا تمالمصادر المعلوماتية األخرى ، وبما يجعلها قيمة معلوماتية واقتصادية يمكن أن تشكل موردا ألى جامعة إ

 ملية التكرار للبحث العلمى .تسويقها بطريقة علمية باإلضافة إلى تأثيرها اإلجابى بما يحد من ع
 ت ذاتويمكن النظر الى هذه الورقة على انها وسيلة إللقاء الضوء على المستودعات األكاديمية باعتبارها تقنيا

  .ماتهصبغة علمية تستهدف وصول المستفيد الى المصادر والخدمات والتطبيقات الموثوقة والتي تقع في نطاق اهتما
 مشكلة البحث  : 

والبحثية  العلمية للمؤسسات ضرورية وأنها الرقمية المستودعات أهمية من الرغم على أنه في البحث مشكلة تكمن  
منه،  اإلفادة نطاق وتوسيع للجامعة الرقمي بالمحتوى للتعريف إلكترونية قناة بتوفير وذلك الجامعات، منها وخاصة
والعالمي، وحيث ان  العربي الرقمي المحتوى في والمشاركة بالجامعة، التدريس هيئة ألعضاء العلمية اإلنتاجية وزيادة

بعض الجامعات الليبية بدأت تحبو إلجل تبى فكرة انشاء مستودعات رقمية ، لكل رسائلها ومراجعها ، من أجل 
إتاحتها فى شكل رقمى ، لكن معظم هذه الجهود لم تخرج بما هو مرجو منها،  بما يعطى االنطباع بأن معظم هذه 
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 جامعة أن د كانت تفتقد إلى الخطة الواعية واالستراتيجية الواضحة واإلرادة الحقيقية ، وبشكل خاص نجدالجهو 
محتوياتها  إلدارة رقمي مستودع بإنشاء األن حتى تهتم المرقب الليبية ) الجامعة التى تنتمي لها الباحثة ( لم

 رغم غزارة انتاجها العلمي. ،الرقمية للمجموعات الحر الوصول سبل وتوفير الرقمية وأصولها
 

  البحثأهداف 
 على تحقيقها وهى :  الورقةيمكن رصد مجموعة من األهداف التى تعمل 

 التحسيس بأهمية بناء المستودعات الرقمية من أجل أن تصبح مصدرا أساسا للباحثين. 
  لحر ا مستودعات الوصولالوصف التحليلي للمستودعات الرقمية المؤسساتية بالجامعات الليبية وفقا لدليل

OpenDOAR 
 التعرف على طرق إتاحة المجموعات الرقمية بالمستودعات الرقمية المؤسساتية بالجامعات الليبية 
  قب التعرف على برمجيات إعداد المستودعات الرقمية المؤسساتية وااللكثر مالئمة بالنسبة لجامعة المر 

 
 الدرسات السابقة 

  2010دراسة  سرفينار حافظ 
طروحات العربية وذلك بهدف التخطيط إلنشاء مستودع االوالتي هدفت إلى وصف وتحليل أبرز مشروعات رقمنة 

عربي طروحات على مستوى العالم العربي حيث اعتمدت الدراسة على استقراء اإلنتاج الفكري األجنبي واللالرقمي 
ن تطبيق المنهج التحليلي التقييمي المتخصص في رقمنة مصادر المعلومات واألطروحات بشكل خاص، فضال ع

ربية لتناول واقع أهم المشروعات العربية الموجودة، من أجل التخطيط إلنشاء مستودع رقمي عربي أللطروحات الع
 (2010 حافظ)  .مع اإلشارة ألهم العناصر المعيارية التي يتم التقييم بناء عليها

 2013دراسة أسامة خميس 
احث ل من الكتاب تناول الباالو نترنت ففي الجزء الالمستودعات الرقمية على شبكة احول الكيانات الرقمية في 

ثاني فصل الالرقمي، وبرمجيات إدارة المستودعات الرقمية. أما في ال االيداعمفهوم المستودعات والكيانات الرقمية، 
صور تلرقمية، حيث وضع الباحث من الكتاب فتناول الباحث طرق تنظيم واسترجاع الكيانات الرقمية بالمستودعات ا

لم عمقترح لبناء مستودع رقمي مؤسساتي، وبعدها تطرق الباحث لتجربته في بناء وتجريب المستودع الرقمي لقسم 
 المكتبات والمعلومات، كلية األداب بجامعة المنوفية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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  داب بجامعةاالسسي لقسم علم المكتبات والمعلومات في كلية نجاح تجربة بناء المستودع الرقمي المؤ 
 .المنوفية

 تلبية المستودع الرقمي اللحتياجات البحثية أو التدريبية 
 نجاز البحوث والدراسات والدورات التدريبي  ةاالعتماد على المستودع الرقمي في التدريب والتعليم وا 
 لرقمي وسهولة واجهة البحثسهولة التصفح للكيانات الرقمية داخل المستودع ا.  
 ( 2013) خميس،  .دقة النتائج المسترجعة من المستودع الرقمي 

 
   2015سامح عبد الجواد،  دراسة 

وضع و حيث تعرض الباحث إلى كيفية التخطيط العام لبناء وتطوير المستودعات الرقمية، بداية من التخطيط العام 
سياسات إدارة المحتوى، مواصفات ومعايير اختيار برامج المستودعات الرقمية، التجهيز التقني وتسويق 

، موثوقخصائص ومسؤوليات المستودع الرقمي الالمستودعات، وكذا حفظ الكيانات الرقمية والميتاداتا المستخدمة، و 
 (2015)عبد الجواد، .الرقميكيفية تقييم المستودع  االخيروفي 

 
 Bhat  2009 ,دراسة

ة لدراسابعنوان المستودعات الرقمية المفتوحة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات دراسة تقييمية ، حيث هدفت 
يان واعتمد الباحث على استب ، DOARإلى تقييم تسع مستودعات رقمية للوصول الحر والذي تم إختيارها من دليل 

مصادر  اشتمل على سبع نقاط أساسية: المعلومات العامة،إلكتروني وجه للمسؤولين عن إدارة المستودعات الرقمية و 
دارة الحقوق، الخدمات، التغدية الراجعة، وتوصلت ال  دراسةالمعلومات، سياسات إدارة المحتوى، سياسات الحفظ وا 

ج هو أكثر البرام Eprints إلى أن أغلب المستودعات تم بناءها من طرف أعضاء هيئة التدريس، كما أن برنامج
دارة المحتو استخد يات اما في إنشاء المستودعات، وأوصت الدراسة على ضرورة إعداد السياسات الخاصة بالحفظ وا 

تاحة النص الكامل لمصادر الملعومات  (Bhat, 2009) .وا 
 

 singh2016  دراسة 
حول المستودعات الرقمية بالهند الخصائص واإلمكانات المستقبلية والتي هدفت إلى معرفة نمو المستودعات الرقمية 
بالعالم، وضبط الجودة بالمستودعات الرقمية في الهند، وكذا معرفة خصائص المستودعات الرقمية في الهند من 



  المنشودة الجودة : والتنمية العالي التعليم : يالعلم المؤتمر

 2018 / مايو  / 6 -5
 الجامعة العربية المفتوحة :  سلطنة عمان

 

 في مؤسسات التعليم العالي استراتيجيات الجودة : المستودعات الرقمية 
 

5 

 

ل الحر لمصادر المعلومات، خطط الميتاداتا، وخاصة حيث النوع، البرمجيات المستخدمة، المحتوى، اللغة، الوصو 
 (PMH-OAI    singh2016 .  (بروتوكول

 
 المستودعات الرقمية

 بإتاحة تقوم االنترنت، فهي شبكة على الرقمية للمعلومات الحر الوصول خدمة الرقمية المستودعات نظم تقدم
 .مجانا اإلنترنت على شكل رقمي في معها يتعامل من لكل عوائق أو قيود بدون العلمي العمل لمحتوى الوصول

 مفهوم المستودعات الرقمية :
 االبحاث، ومراكز للمؤسسات االكاديمي العلمي الناتج حفظ و لجمع االنترنت على تعاوني عمل فضاء عن عبارة
 .دائمةو  حرة إتاحة نتيجة تكون والذي البعيد المدى على بالتراكمية  والحفظ يمتاز بحيث جماعية ذاكرة تكوين قصد

 (2016)محمد ، 
 : الرقمية المستودعات نظم خصائص

 : األتي في نجملها الخصائص من العديد الرقمية المستودعات لنظم
 التعليمية والكيانات الصور وملفات الفيديو وملفات النصية الملفات من متعددة أنماط على احتوائها 

 .البيانات ومجموعات
 الرقمية المستودعات في يودع ما كل عن المسئولة هي المؤسسة. 
 مؤسسيا طابًعا تتخذ فهي متخصصة وليست بحثية مؤسسات تتبع المستودعات كانت إذا. 
 العلمي الفكري اإلنتاج على للحصول العلمية األقسام بين والمشاركة التعاون في يتمثل. 
 غىيل وال يحذف وال المدى طويل الحفظ بغرض المحتوى جمع يعنى ما وهورارية واالستم بالتراكمية  تتسم 

 .المستودع عن المسئولين سياسات تحددها حاالت في إال
 

 :الرقمية المستودعات أهداف
 :وهي رئيسية أهداف أربع يوجد
 األخرى العلمية األبحاث ومراكز  المؤسسات بين للمؤسسة عالمية مكانة خلق. 
 إليه الوصول يسهل حتى واحد مكان في العلمي المحتوى جمع. 
 الذاتية األرشفة أو الشخصي اإليداع خالل من العلمي النتاج إلى الحر الوصول توفير 
 المنشورة الغير ذلك في بما للمؤسسة الرقمية لألصول البعيد المدى على والحفظ التخزين. 
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 .المستودع الرقمي سجل دائم للحياة الفكرية والعلمية والثقافية للمؤسسة 
 

 :الرقمية المستودعات خدمات
 أو الرقمي المحتوى وتسير اإلدارة بجانب األمر تعلق سواء الخدمات من العديد الرقمية المستودعات إدارة برامج تقدم
 :هي الخدمات وهذه واالسترجاع والبحث المستفيد بجانب تعلق ما

 الرقمية الكيانات وحذف الشخصي اإليداع عمليات دعم مع واالسترجاع اإليداع خدمة. 
 المعلومات إلى الوصول لتقييد الحقوق وادارة اإلتاحة في التحكم. 
 ضار عواست العمل سير تصميم مثل اإلدارية الوظائف من العديد دعم من اإلدارية الخدمات 

 .البيانات وراء  ما ومراجعة , النشر بعد أو قبل قدمت التي العلمية رق ا واألو المقاالت
 الميتاديتا خدمة Metadata البحث لمحركات متاحة ستكون أنها من التأكد و الميتاديتا إلنشاء الدعم تقديم. 
 الخاطئة البيانات في والتدقيق االحتياطي النسخ مثل خدمات تقديم خالل من وذلك للبيانات آمنة إدارة تأمين 

 .بهي مسرح الغير الحذف أو التعديل ضد والحماية
 المستودع داخل الرقمية الكيانات أسماء لدوام وذلك الملفات تسمية خدمة. 
 األخرى المؤسسات مستودعات عبر أو المحلي المستودع داخل سواء البحث محركات دعم. 
 وتهجيرها.  الملفات على بالحفاظ السماح 

 : الرقمية المستودعات تصنيف
 امنظ اختيار يعد بحيث والمواصفات، واالستخدام اإلمكانيات حيث من الرقمية المستودعات نظم من العديد يوجد

 للمجموعات واالسترجاع الوصول خدمة حفظ من تمكن التي الرقمية، المستودعات بناء خطوات أهم من المستودع
  2013 )قباني (  :وهي فديو مقطع أو صورة نص، شكل في وتقديمها وتنظيمها الرقمية

 
 ،رات ستشااال أجور إلى إضافة مادي، مبلغ دفع مقابل عليها الحصول يمكن التي النظم وهي  :االمتالكية النظم
 .الناظم تمتلك التي المؤسسة مع بالنظام الخاص البرنامج مصدر يبقى بحيث

 
 خرىا خدمات تقديم مع وادارته النظام استضافة تتيح مؤسسات أو أشخاص يمتلكها نظم وهي : االستثمارية النظم
  . بالنظام الخاص البرنامج لمصدر امتالك دون مادي مبلغ دفع مقابل
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 من المعلومات وتقنيات البرمجة في متخصصين قبل من تطويرها يتم التي النظم هي : المصدر مفتوحة النظم
 تقنية شركات احتكار لكسر عالية وكفاءة فعالية ذات مجانية برمجية حلول لتقديم وذلك العالم أنحاء جميع

 ميلالتح النظم هذه تتيح ما وغالباً  العالم في يحتاجها من لجميع ووسائلها المعلومات خدمات ونقل المعلومات
 .عليها التغيير واجراء تعديلها يمكن كما المجاني،

 بغيرها، وفرتت ال مزايا لتوفيرها وذلك شارا  انت وأوسعها الرقمية المستودعات نظم أقوى من المصدر مفتوحة النظم تعد
 .للمستخدمين المجانية رتستشاواال والدعم التطوير وامكانية المجانية أهمها من

 .بينها المقارنة ثم ومن نماذجها وبعض المصدر المفتوحة النظم على دراسة  المبحث هذا يقتصر سوف
 : المصدر مفتوحة النظم مزايا
 : وهي يازاالم من العديد المصدر المفتوحة للنظم
 حتى بالنظام الخاص الويب لموقع والمظهر الشكل تخصيص يمكن بحيث المستخدم واجهة تخصيص 

 . للمستخدمين سهولة أكثر خدمة يضمن مما سهولة بكل المؤسسة موقع مع التكامل النظام يستطيع
 اسبيتن بما النظام تكيف أجل من التغيير أو اإلضافة من تمكن التي االفتراضية للبيانات البنية تخصيص 

 .البيانات ونقل المستخدم احتياجات مع
 للبيانات والتصدير واالستيعاب الوصول من لتمكن المتوافقة البروتوكوالت معاير تخصيص. 
 صةوالخا والحكومية التعليمية المؤسسات قبل من استخدامه يمكن بحيث المجاالت شتى في النظام استخدام 

 (2013قباني ،  (.الرقمي للمحتوى األصول إلدارة وذلك والتجارية
 إدارة عملية لتسهيل المناسبة البيانات قاعدة اختيار من تمكن التي البيانات قاعدة وتهيئة تخصيص 

 .البيانات
 اللغة قائمة ضمن يريدها التي اللغة اختيار من المستخدم ليتمكن االفتراضية للمستخدم اللغة تخصيص 

 . باللغات الخاص الويب مستعرض في تظهر التي المفضلة
 لمسئو  أي أن يعني مما بسهولة، تشكيلها يمكن اإلنترنت على واجهة مع إبداعية بطرق التثبيت إمكانية 

 . العمل ليبدأ النظام مع المتوافقة التشغيل نظم من أي على تثبيته يمكن للنظام
 المستخدمين بتحديد الوصول صالحيات في والتحكم للبيانات الرقمي المحتوى أنواع جميع وحماية إدارة 

 .المسموحه والصالحيات والترخيص، النظام، إلى بالدخول المخولين
 مثل شيوعا األكثر الرقمية الملفات أشكال من كبير عدد وتنظيم إدارة المفتوحة للنظم يمكن PDF , Word 

، JPEG ، MPEG  
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 انواع المستودعات الرقمية :

 
 انواع المستودعات الرقمية: 1شكل

 

 . المستودعات المؤسسية 

 مل علىوهي المستودعات التابعة للجامعات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات البحثية والتعليمية , والتي تع
جال ماستقطاب اإلنتاج الفكري للباحثين المنتسبين إليها في جميع المجاالت أو في عدد من المجاالت أو 

تاحة هذا اإلنتاج للمست ا , خارجه فيدين سواء داخل المؤسسة أوواحد , وفقًا للتغطية المخططة للمستودع , وا 
دعات وذلك وفقًا للسياسة التي يقررها المسؤولون عن المستودع . وحسب ما يؤكده الدليل العالمي للمستو 

 فإنها أكثر المستودعات انتشارًا . Opendoarالرقمية المفتوحة 
  المستودعات الموضوعية أو المتخصصة. 

عيا اإلتاحة في مجال علمي واحد أو عدة مجاالت , ويودع الباحثون فيها تطو وهي المستودعات التي تقدم 
ال من جميع المؤسسات البحثية سواء على مستوى العالم أو في نطاق عدة دول أو دولة بعينها وفقًا لمج

ن دد مالتغطية الموضوعية للمستودع وقد تتبع إحدى الكليات أو األقسام والمعاهد العلمية , أو يدعمها ع
 المؤسسات المتخصصة في المجال الموضوعي للمستودع .

 صورة مختصرة للتعليم الجامعي الحالي في الوطن العربي : 
على الرغم من الجهود التي بذلت من أجل تطوير وتحسين وزيادة كفايات التعليم العالي في الدول العربية لتحقيق 

عدد الجامعات ، إال أن فعالية نظام التعليم العالي العربي ال األهداف المرجوة وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في 
هجرة العقول العربية إلى  تزال محدودة ، نتيجة الرتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات ،

المستودعات 
المؤسسية المستودعات 

الموضوعية أو 
المتخصصة 



  المنشودة الجودة : والتنمية العالي التعليم : يالعلم المؤتمر

 2018 / مايو  / 6 -5
 الجامعة العربية المفتوحة :  سلطنة عمان

 

 في مؤسسات التعليم العالي استراتيجيات الجودة : المستودعات الرقمية 
 

9 

 

العمل ، ضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية، وتدني مستوى الخريجين وعدم مواءمتهم لمتطلبات سوق الخارج
 وحاجات المجتمع.

 إدارة ويشير دليل إدارة الجودة الشاملة للتعليم العالي في الوطن العربي  في مستوى المخرجات الذي تتطلبه
ة ن جودالجودة الشاملة لمؤسسات التعليم العالي أن تكون مخرجاتها متوائمة مع غاية التعليم وأهدافه ، وأن ضما

   (2014بوزقية ،)ا  سيكولوجية واالجتماعية والثقافية.متعلم في مالمحه المعرفية والالمخرج منه يقتضي التركيز على ال

 أشار إلى  أن التعليم العربي يتصف بخصائص ومظاهر من أهمها ما يلي:   2007وفي دراسة الحوات 

ي مثاليهة فهتطغى عليهه مالمهح وطبيعهة التعلهيم التقليهدي ، بمعنههى أنههه يعتمهد علهى بنهاء صهورة ذهنيهة تاريخيهة  .1
لهى كهل عذهن الطالب وغالبهًا ههذه الصورة مثالية ولكنها في التاريخ الماضي وال وجود لها في الواقهع ، وهههذا ينسهحب 
ء الهههوهم مهههواد العلهههوم اإلنسهههانية والثقافيهههة . فهههالتعليم بعيهههد عهههن الحيهههاة والواقهههع وحقيقتهههه ، وكهههأن التعلهههيم يعمهههل علهههى بنههها

 والمجتمهع واألسر جميعًا .والسراب في أفق وعقلية الطالب 
علهوم والحديث هنا عن مناهج ال –المناهج والكتب المدرسية ، تمثل عناوين جديهدة لمحتويهات قديمة وتقليدية  .2

 . وبالتالي تنتج خريجين عاجزين عن التعامل مهع  العالم الصناعي التقني تفكيرًا وعمالً  –اإلنهسانية واآلداب 
ات سههوق العمههل ، وعههدم تههوفر خبههرات محليههة أساسههية وضههرورية ، أدى إلههى ضههعف ارتبههاط مخرجاتههه بمتطلبهه .3

 تزايد عدد الباحثين عن العمل مهن الخهريجين ، وبالتالي ارتفاع معدالت البطالة بشكل واضح .
ضههعف تركيههز النظههام التعليمههي علههى مجههاالت وميههادين ذات أهميههة فههي االقتصههاد المعاصههر فههي جميههع أنحههاء  .4

ه المعلومههات ، والتقنيههات الصههناعية واإللكترونيههة ، ممهها جعههل مسههاهمة العناصههر الوطنيههة فههي هههذ العههالم ، مثههل تقنيههة
 الميادين محدودة للعمل داخل وخارج ليبيا .

ضههعف قههدرة التعلههيم ، وتواضههع مسههاهمته فههي بنههاء مجتمههع المعرفههة ، واقتهههصاد المعرفههة الههذي هههو فههي الحقيقههة  .5
ء رأس المهههههال الفكهههههري والعقلهههههي لالهههههذكاءلالمحرك للحضهههههارة المعاصهههههرة. مجتمهههههع القهههههرن الحهههههادي والعشهههههرين ، أي بنههههها

 (2007الحوات،)

ولهههذا كههان البههد لمؤسسههات التعلههيم العههالي العربههي أن تطبههق نظههام ضههمان الجههودة حتههى تضههمن تطههوير برامجههها     
بههههدف التخطهههيط مشهههروعات رقمنهههة االطروحهههات العربيهههة وذلهههك التعليميهههة لتواكهههب تقهههدم العصهههر ومتطلباتهههه بإنشهههاء 

إلنشهههاء مسهههتودعات رقميهههة ألطروحهههات علهههى مسهههتوى العهههالم العربهههي واسهههتقراء االنتهههاج الفكهههري االجنبهههي والعربهههي 
 المتخصص في رقمنة مصادر المعلومات واالطروحات .
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 الرقمية  والجامعات :  المستودعات
 بشريةتوفير عدد هائل من القوى ال تحتل الجامعات موقعا متميزا في نظام االتصال العلمي وذلك لما تقوم به من

فضال على تطوير النشاط العلمي في المجتمع،العاملة في هذا النظام ، ولكونها احد ابرز المؤسسسات التي تعمل 
 عن دورها في ايصال المعرفة ىالعلمية عن طريق التدريس، ودورها في تنمية المجتمع.

اهد وقد اصبح انشاء المستودعات من ابرز العوامل المؤثرة في تقييم الجامعات على المستوى العالمي ، وخير ش
 على ذلك تصنيف الويبومتركس أو القياسات العنكبوتية الذي يركز على المحتوى الرقمي للجامعة المتاح على

لعلمي اة عامة ومؤسسات التعليم العالي والبحث فالمستودعات الرقمية تمثل توجه تسلكه المؤسسات بصف االنترنت، 
  على وجه الخصوص من اجل حفظ ما لديها من اوراق ووثائق وتقارير في شكل الكتروني.

تاحة المخرجات العلمية العضاء هيئة التدريس والباحثين  قامت الجامعات االجنبية ها ببجهود ضخمة لحفظ وا 
دية ا بايداع اعمالهم بانفسهم ، مع توفير السياسات والخطط االرشامع الحرص على مشاركة  باحثيهالكترونيا، 

نت اء كاعات، مع استخدام البرامج المتخصصة النشاء وادراة المستودعات سو المالئمة الستخدام واثراء تلك المستود
لحرص ، وتم ا  Dspaceتجارية او مفتوحة المصدر، ومن اكثر البرامج التي تم استخدامها في تلك النماذج برنامج 

، وكان النشاء تلك المستودعات تأثير كبير   Googleعلى تكشيف المحتوى بواسطة اشهر محركات البحث مثل 
 في حصول جامعاتها على ترتيب في اشهر تصنيفات الجامعات وهو الويبومتركس.

  
 الليبية بين فكرة التصميم وضرورة االنشاء: للجامعاتالمستودعات الرقمية 

مية االجتماع التأسيسي للمستودعات الرقبجامعة اجدبيا  الليبية    2017لثامن والعشرون من اكتوبر ا عقد في
لي انشاء اهدف االجتماع  .والمصادر التعليمية المفتوحة بالجامعات الليبية الذي جاء بالتعاون مع وزارة التعليم 

مستودع رقمي في كل جامعة ليبية عبر اإلنترنت ألجل تسهيل وصول البحاث والطالب إلى مصادر المعلومات 
مرات المؤتالمختلفة سواء الرسائل الجامعية أو المجالت العلمية التي تصدر عن الجامعات كذلك التقارير والندوات و 

 . عة الداخلية والخارجيةوالمشاركات العلمية ألساتذة الجام

 عات رقمية اكاديمية في ليبيا ، حيث  قامت بعض الجامعاتدو تحول انشاء مس رسمية  وهذه  كانت اول مبادرة
  ج الىالليبية باشاء  مستودعات رقمية ،  جامعة بنغازي وجامعة طرابلس وجامعة سبها ، وهي البداية ، حيث تحتا

 التها لتعزيز اهدافها.جدية  كي تثبت مكانتها واصخطوات  
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  الموقع اإللكتروني لمشروع المستودع الرقمي دشنت جامعة بنغازي  2018رينايفي الحادي عشر من شهر و 
Bspace   متضمنًا انتاجها العلمي من البحوث واألوراق العلمية ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه والتي

 مد جسور المعرفة والتعليم.تمثل ثروة معرفية قيِّمة ستساهم في 

  الذي يمكن زيارته على الموقع اإللكتروني للجامعة عبر الرابط  - Bspace يدعم مستودع جامعة بنغازي
http://bspace.uob.edu.ly / 

مؤلف أو التخصص، كما يدعم التصفح والبحث باسم الإمكانية تصفح البحوث العلمية بحسب الكليات واقسامها يتيح 
 او العناوين أو بحسب تاريخ النشر.

 

 
 : المستودع الرقمي لجامعة بنغازي2شكل

تلبية متطلبات التصنيف الدولي  وذلك في إطار (DSpace) تعلن جامعة طرابلس عن اطالق مستودعها الرقمي
جامعية  ابحاث علمية وكتب رقمية ورسائل واطروحات  تم نشره من للجامعات وتمكينًا للباحثين من االطالع على ما

 http://oa.uot.edu.ly   .الرابط ويمكن االطالع علي المستودع من خالل
حة رش العمل الخاصة بالمستودعات الرقمية مفتو شارك فريق عمل المستودع الرقمي لجامعة طرابلس في و  هذا وقد

 .جامعة ليبية مشاركة 17المصدر وتحصلت جامعة طرابلس علي أفضل ترتيب من بين 
 

http://bspace.uob.edu.ly:8080/xmlui/
http://oa.uot.edu.ly/
http://oa.uot.edu.ly/
http://oa.uot.edu.ly/
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 : المستودع الرقمي لجامعة طرابلس 3شكل

كلة والهي جميع المستودعات الرقمية للجامعات الليبية تعد في خطواتها االولى ، من حيث االعداد والتصميمتعتبر  و
عاتنا كي تأخذ موقعها الوظيفي الذي اسست من اجله كي تتبوء جامالبرمجية ، وتحتاج الى الكثير من االمكانيات 

 ارقى المستويات. 

 ودعات الرقمية والوصول الحر للمعلوماتتغيير ثقافة المجتمع نحو الكيانات والمست
اء مما الشك فيه أن تغيير ثقافة المجتمع نحو الكيانات والمستودعات الرقمية والوصول الحر للمعلومات أصعب من بن

قمية، المستودع الرقمي نفسه؛ ويرجع ذلك إلى حداثة هذا الموضوع مع إن هذا الموضوع فرض نفسه في بيئة المعلومات الر 
 -والحقيقة أن التغيير شئ صعب ولكنه ليس مستحياًل، ويمكن تغيير ثقافة المجتمع من خالل ثالثة مستويات:

 

 
 : جوانب تغيير ثقافة المجتمع نحو المستودعات الرقمية3شكل

 

 الجانب اإلداري
 االتجاهات الدولية( –) اإللزام أو اإليداع  

 

 الجانب الفكري :
 القناعة بالمستودعات الرقمية

 تغيير ثقافة المجتمع

الرقمية نحو الكيانات والمستودعات  
 

 :الجانب العاطفي
 المصلحة الذاتية المستنيرة( -العقول –)القلوب 
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 -لي:ية كما ولتحقيق وتأصيل الجوانب الثالثة السابقة يمكن التعرف على أهمية المستودعات الرقمية المؤسسي

o للعلماء والباحثين 

 .زيادة وضوح نتائج البحوث في المؤسسة 

  تأثير المنشورات الخاصة بك في وضع الباحث داخل المؤسسة.زيادة 

  .العمل على تحليل االستشهادات المرجعية من خالل الروابط باألبحاث األخرى في المستودعات األخرى 

 .إرسال العمل العلمي للمتخصصين في المجال للتعليق عليه وتقديم المقترحات قبل قرار النشر 

  إلى أعمال علمية لمؤسسة ما.يساعد الباحثين في الوصول 

 .يساعد على إتاحة إنشاء قوائم األبحاث العلمية لكل باحث 

o المؤسسة 

 .تعد المستودعات وسيلة تقاسم مصادر المعلومات بين الجامعات 

 .تعمل المستودعات على زيادة مكانة المؤسسة بين المؤسسات البحثية 

  بسواء.يمكن البحث في المستودع محليًا وعالميًا سواء 

 .يسمح للمؤسسة إلدارة حقوق الملكية الفكرية من خالل رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الطبع والنشر 

 .يمكن نشر أعمال في المستودع لم تكن قد نشرت من قبل 

 .يساعد المستودع في العملية التدريسية 

 .قد يكون المستودع أداة هامة إلدارة المؤسسة ودعم اتخاذ القرار 

 تودع في عمليات تقييم البحوث.يساعد المس 

o  المجتمع العالمي 

 يساعد على التعاون العلمي والبحثي من خالل تسهيل الوصول الحر للمعلومات العلمية 
 .يساعد على فهم اتجاهات البحث العلمي في مختلف االتجاهات 

 

 المستودعات الرقمية  تقنيات 



  المنشودة الجودة : والتنمية العالي التعليم : يالعلم المؤتمر

 2018 / مايو  / 6 -5
 الجامعة العربية المفتوحة :  سلطنة عمان

 

 في مؤسسات التعليم العالي استراتيجيات الجودة : المستودعات الرقمية 
 

14 

 

 دية أوتعد المستودعات الرقمية مؤسسة معلوماتية حديثة، لها أهدافها وضوابطها كأي مؤسسة معلوماتية سواء تقلي
 مستودع،بمنزلة الالئحة الداخلية للمستودع، حيث تتحدد فيها المحتويات التي يتم إيداعها في ال التقنياترقمية، وهذه 

 .ضبط الجودة وتنظيم المحتويات،  تقنيةوأنواعها، وأشكالها، 

 في المستودع الرقمي التي تودع  أنواع الكيانات الرقمية

 :ل االتيكما في الجدو  إيداعها في المستودعات الرقمية، وهذه الكيانات يتم هناك عدد من أنواع الكيانات الرقمية التي
 أنواع الكيانات الرقمية التي يتم إيداعها في المستودعات الرقمية:  1جدول 

األصول الرقمية المؤسسية من المجموعات  األطروحات الجامعية. الرسائل/
 الخاصة بالمكتبة.

 الخرائط.

  /pre-printsالمسودات 
 e-printsالمطبوعات اإللكترونية  

األصول الرقمية المؤسسية من مجموعات 
 المتاحف.

 المعارض.

 العروض التقديمية للمؤتمرات
 (ppt slides.)مثل  

 نص المقابالت الشخصية. منشورات الجامعة.

 صفحات الويب. السجالت اإللكترونية  للجامعة. التقارير الفنية/ أوراق العمل.
 الخطط والمخططات. مواد األقسام أو السجالت. الكتب اإللكترونية .

 البرامج. الصور. الدوريات.
 محتوى الدورات، مثل المناهج، المحاضرات. الصوت. الصحف.

 الكيانات التعليمية. الصور المتحركة. البيانات.مجموعات 
أوراق أخرى للطالب غير األطروحات 

 والرسائل.
 دليل المعارض. النشرات الدورية.

 مخطوطات الكتب. بروتوكوالت المختبرات الحافظة اإللكترونية  للطالب.
ة البرامج الدراسية للطالب في المرحلة الجامعي مدونات الحرم الجامعي.

 األولى ومرحلة الدراسات العليا.
السير الذاتية ألعضاء المؤسسة التي يتبعها 

 المستودع الرقمي.
 القسم ( –الكلية  -مستندات الجودة واالعتماد للمؤسسة ) الجامعة

 تنظيم المحتويات )الميتاداتا ( تقنية 
ة الت تصف الميتاداتا هي البيانات المهيكلفان   NISOتشير الميتاداتا الى  البيانات عن البيانات ، طبقا لتعريف منظمة 

مي معلومات ، وتعد الميتاداتا جزءا هاما من اي مشروع رقوتحدد وتجعل من السهل استرجاع واستخدام وادارة مصدر ال
  فبدونها ال نستطيع الوصول تاى الكيانات الرقمية ، فهى تعمل على تسهيل استرجاع مصادر المعلومات.

 ضبط الجودة.
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 لجميع حتاج بناء الميتاداتا الى النظر في قضايا الجودة ، والتحقيق من البيانات ، وتصحيح االخطاء والدعم المستمري
ادرها العمليات لمنع حدوث االخطاء وهناك عدد من التحديات فيما يتعلق بانشاء المستودعات اذ البد من الوصول الى مص

رارات ب عملية الشروع في بناء مجموعات رقمية جديدة اتخاذ مجموعة من القبسهولة من خالل ميتاداتا دقيقة، كذلك تتطل
 . الهامة فيما يتعلق بخطط الميتاداتا والدالالت، وقواعد المحتوى والتكشيف

 من اكثر المعايير شيوعا لضبط جودة الميتاداتا:

ودع، المست يعنى وصف الكيان المفرد باستخدام جميع عناصر الميتاداتا ذات الصلة بالوصول الكامل للمفردة داخل االكتمال:
 ويعكس هذا المعيار الوظيفة الرئيسية للميتاداتا للكشف عن المصادر واستخدامها.

لبيانات تعلق باتث تكون ممثلة لها، كذلك تتعلق الي مدى تتوافق  بيانات الميتاداتا المقدمة مع المفردة الموصوفة بحي الدقة:
 المفقودة او الخاطئة واالخطاء االمالئية والمطبعية.

لبيانات اختيار من خالل النظر الى قيمة البيانات على المستوى الداللي والمفاهيمي، ويتأثر االتساق با يمكن قياسه االتساق:
 ( 2016 ،اهداء )  التي تمثل المفاهيم او الدالالت في المصادر.

 :المستودعات الرقمية معايير تصميم 

 قها فيمسألة هامة ألنها تسهل عملية استخدامها وتواف المستودعات الرقميةيعتبر تطبيق المعايير المعتمدة على 
 .أنظمة إدارة التعلم  وأنظمة إدارة المحتوى  المختلفة وبالتالي فهي توفر التكلفة والوقت والجهد

 كائنات التعلم الرقمية يجب على مراعاة عدة أمور منها:وعمومًا عند تصميم 
افية رة الكليعرف المعلم دورها في مدى اكساب المتعلم الخب: وضوح األهداف التعليمية للكائن التعليمي الرقمي   .1

 حول المحتوى.
 أن يكون محتوى تلك الكائنات ذو أهمية ومعنى للمتعلم.: جودة محتوى تلك الكائنات   .2
 ة.يجب أن تجعل المتعلم يتفاعل مع المحتوى بما تملكه من عنصر الفاعلي: أن يتوفر بها عنصر الدافعية   .3
علم والمت يجب أن تتسم بالسهولة والبساطة وعدم التعقيد ، ليستطيع كاًل من المعلم: أن تكون سهلة االستخدام   .4

 االستفادة منها في أي وقت.
 ويقصد بذلك إمكانية استخدامها في مواقف تعليمية مختلفة.: ستخدامأن تكون قابلة إلعادة اال   .5
 والبيانات الوصفية هي نماذج بيانات (Metadataأن تحتوي على بيانات الوصول أو البيانات الوصفية )   .6

تستخدم لوصف الكائن التعليمي والغرض من ذلك هو دعم إعادة استخدامها والمساعدة على معرفة خصائص 
 الكائن التعليمي.هذا 
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 معرفة خصائص الكائن التعليمي من خالل البيانات الوصفية يسهل العمل على منصات التشغيل المختلفة:   .7
 على العمل على توافقيته من أنظمة التعلم المختلفة.

 للمستودعات الرقمية البرمجية المتطلبات 
حيث ب قمي، تحديد عدد من المتطلبات التقنية تشمل األجهزة المادية والبرامجية، للبدء في بناء المستودع الرقمي كمشروع ر 

 فتوحةم البرمجيات منها وادارتها، المؤسسية الرقمية المستودعات بإنشاء تسمح التي البرمجيات من العديد تتوافر
 .الخاصة الحتياجاتها مؤسسات صممتها محمية وثالثة بمقابل، وأخرى المصدر،

 الرقمية  معايير إنتاج برمجيات المستودعات

 من معايير إنتاج البرمجيات أربعة محاور رئيسة وهي:
 راجعة،المعايير التعليمية لتصميم البرمجية،وتتضمن:األهداف، المحتوى، األمثلة، التدريبات، التغذية ال 

 التقويم، أساليب المساعدة.
  لبرمجيةاالفنية لتصميم البرمجية وتتضمن:التشغيل، األلفة، إبراز العناصر، تحكم المتعلم، تحكم المعايير ،

ع التنوع، المرونة، تخزين االستجابات، طباعة المحتويات،التفاعل، أنشطة اثرائية، المحاكاة، الواق
 االفتراضي، دليل البرمجية.

 ة، عرض البيانات كاملة، توفر أساليب جذب معايير تصميم الشاشة وتتضمن:كم المعلومات المعروض
نماط االنتباه، التنسيق الجيد،سهولة قراءة محتويات الشاشة، توفر الرسوم واألشكال التوضيحية، توفر أ

 مختلفة من الخطوط، خلفية الشاشة مريحة للعين.
 .معايير التحكم وتتضمن:تحكم المتعلم في البرمجية، تحكم البرمجية في المتعلم 

 :الرقمية المستودعات برمجيات وظائف 
 :منها يةاألساس الوظائف من مجموعة توفر المستودعات برمجيات معظم

 الدخول لمستخدمين وتتيح تسجيللل مستخدمينلل آلية توفر. 
 ةلشام وميتاداتا بوصف مزودة اإللكترونية المواد لتحميل آلية توفر. 
 إتاحتها قبل وتحريرىا المرفوعة المواد بمراجعة تسمح. 
 بها الخاص المحتوى بإدارة وتسمح المصادر تخزين إمكانية توفر. 
 الوسائل بعض تقديم مع الداخلي، واالسترجاع البحث إمكانات خالل من الرقمية لممصادر الوصول تتيح 

 .للمصادر الوصول عمليات في التحكم في تساعد التي
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 البحث محركات وباألخص المختلفة، البحثية األدوات قبل من الميتاداتا، عناصر بتجميع تسمح. 
 

 مميزات المستودعات الرقمية :
 .توفير سبل الوصول إلى نتائج البحوث المؤسسية الذاتية الذي أرشفه عليه 
 . خلق رؤية عالمية للبحوث العلمية في المؤسسة 
  ر في ذلك المصادلتخزين مصادر المعلومات والحفاظ على غيرها من األصول الرقمية المؤسسية , بما

 غير المنشورة .
 تها.المحافظة على المصادر النادرة والسريعة التلف من دون حجب الوصول إليها عن الراغبين في دراس 
 رء سهولة االستخدام , فعندما تحول الكتب وغيرها من مصادر المعلومات إلى الشكل الرقمي يمكن للم

 استرجاعها بسهولة ويسر . 

 دعات الكيانات التعليمية :معوقات استخدام مستو 
 . صعوبة وجود اقتصاد خاص بهذه المستودعات 
 . القيود والشروط لالستفادة من محتويات المستودعات الرقمية 
  صعوبة استخدام بعض من المستودعات الرقمية 
 .صعوبة البحث عن المستودعات الرقمية وتحديد أماكنها 
  وني في هذه المستودعات.المهارة التي يتطلبها تطوير المحتوى االلكتر 
 . الجهد الذي يتطلبه تطوير المحتوى االلكتروني في هذه المستودعات 
 .التكلفة الكبيرة التي يتطلبها تطوير المحتوى االلكتروني  في هذه المستودعات 

 خالصة
 لفكريةااألصول  إدارة في تساهم ألنها األكاديمية والمؤسسات للجامعات فعالة أداة المؤسساتية المستودعات تعتبر
 عد جزءات أنها كما بالجامعة، التدريس هيئة وأعضاء الباحثين نشاط عن الناتج األكاديمي الرقمي المحتوى والتقاط

  .األكاديمية بالمؤسسات والمعرفة المعلومات إدارة استراتيجية من
دارة  إنتاج كيفية حول األساسية واالفتراضات الرؤى من الكثير تغير أن المرجح من المؤسساتية المستودعات إن وا 

ستقدم  أنها كما واألكاديمية، البحثية والمؤسسات الجامعات طرف من المنتج الفكري الرقمي المحتوى وتوزيع وحفظ
 أهمية المكتبة من سيزيد الناجح المؤسساتي المستودع إن حيث ، األكاديمية للمكتبات والتحديات الفرص من العديد

نما فقط المؤسساتي المستوى ىعل ليس األكاديمية  فالمستودعات المؤسساتية . والعالمي الوطني المستوى على وا 
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 خاصة بصفة األكاديمية  والمكتبات عامة بصفة البحثية المؤسسات مقدرة مدى لقياس ومؤشر أساسية كوسيلة تعتبر
 لهذه يمكن انه كما .مرونة وديناميكية بأكثر العلمي االتصال لخدمات المستقبلية لالحتياجات واالستجابة الوفاء على

 التي للمؤسسات أوسع نطاق واألكاديمي، وعلى العالي التعليم مؤسسات في للتغيير محركا تصبح أن المستودعات
 لنشرها إمكانية وتوفير المصادر اإللكترونية تجميع هو المؤسساتية للمستودعات األساسي الهدف إن .تدعمها

 في تسهم ثانوية إلكترونية تعتبر مصادر ذاتها حد في المستودعات هذه أن كما جودتها، وضمان إليها والوصول
 .فيها المودعة األولية المصادر إلى الوصول

 :المراجع
 دولي العلوم( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استراتيجية لضمان جودة التعليم العالي  المؤتمر ال 2014ابوزقية ، خديجة ) .1
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 مؤسسات التعليم العالي بين التأصيل النظري والتحديات التطبيقية حوكمة

The governance of higher éducation institutions between 

conceptualisation and practical challenges 

 ملخص:

 ،يف حتقيق الشفافية هاالتعليم العايل، مع إبراز دور حوكمة يف للتقدمي إطار نظري إىل ورقتنا البحثية  هتدف
 .الراهنةإدارة اجلامعة يف االضطالع بدورها الرئيسي يف مواجهة التحديات  ةساعدوم العدالة

يف ظل تزايد االهتمام حبوكمة اجلامعات  وذلك إىل موضوع حوكمة مؤسسات التعليم العايل حثنايتطرق كما 
 املي واحمللي. ستويني العيف السنوات األخرية على امل

بشكل ستفيد يل بشكل مستمر، كما أن اجلامعات توتربز أمهية هذه الدراسة يف تزايد الطلب على التعليم العا
وعقالنية يف تسيري هذا  تواجه ضغوط كبرية لتكون أكثر فاعلية الذي تقدمه الدولة، مما جعلها ،التمويل املادي منكبري 

التوجه حنو مزيد من الشفافية واملساءلة  عليها  حيتم وهذاستجابة ملتطلبات اجملتمع وسوق العمل. اإل الدعم مما ميكنها من
 وضمان أن تتم إدارة أنظمة التعليم العايل بطريقة فعالة. ،العامة

 امعة.مساءلة، جشفافية، حوكمة، تعليم عايل، الكلمات المفتاحية: 
Abstract 
 Our research paper aims to provide a theoretical framework for governance 

in higher education, highlighting its role in achieving transparency, justice and helping 

the university administration to play its main role in facing the current challenges. 

 We also address the issue of the governance of higher education institutions, 

in light of the increasing interest in the governance of universities in recent years at the 

global and local levels. 

 The importance of this study is reflected in the increasing demand for higher 

education on an ongoing basis. Universities also benefit greatly from the state's 

financial resources, which are subject to great pressure to be more effective and 

rational in running this support, enabling them to respond to the demands of society 

and the labor market. This requires greater transparency and accountability, and 

ensuring that higher education systems are managed in an effective manner. 
 

            Keywords: Governance, Higher Education, Transparency, Accountability, 

University. 
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  "جودة التعليم العالي من خالل تطبيق معايير ضمان الجودة بالجزائر"

"The quality of higher education through the application of quality assurance standards in 

Algeria" 

  :الملخص

بأهمية متزايدة على كافة األصعدة اإلدارية والتربوية والتعليمية مفهوم جودة التعليم بجميع مستوياته يحظى 
مساهمة بذلك كباقي القطاعات  الجامعة كمؤسسة اجتماعية يبرز دوركما  المحلية والدولية على حد سواء،

بقراءة واقع جودة التعليم العالي بالجزائر من خالل تطبيق معايير هذا البحث  وعليه سيهتم في التنمية، األخرى
عدد من المتطلبات الضرورية التي ال بد من توفرها لتحقيق  هناكضمان الجودة، وسيتضح من خالله أن 

جهود األخرى التي تأتي الحقا، الجودة في أي مؤسسة تعليمية بالجزائر، والتي يعد توفرها أساسا لجميع ال
  :ولتوضيح ذلك سنقوم بالتركيز على النقاط التالية

  .التعليم العاليإدارة الجودة، الجودة، ضمان الجودة، : مفاهيم ومضامين كل من :أوال -
  .واقع جودة التعليم العالي بالجزائر :ثانيا -
  .متطلبات ضمان الجودة في التعليم العالي بالجزائر :ثالثا -

  .الجزائر –ضمان الجودة  –معايير  –تطبيق  –التعليم العالي  –الجودة : مات المفتاحيةالكل

  : مقدمة

لقد أعطى التعليم كمؤسسة مجتمعية مسؤولة عن تنشئة وتنمية اإلنسان، شأنا عظيما ومكانة خاصة من 
لتنمية الشاملة، بما يمثله غيرها من المؤسسات، حيث أصبح التعليم العالي من أهم المرتكزات الرئيسية لزيادة ا

من مكانة في إعداد األطر الفكرية والعلمية والمهنية لمنظمات المجتمع، باإلضافة إلى دوره في الوصول إلى 
قد حظيت عملية تطوير التعليم باهتمام المعرفة وتطويرها واستخدامها وٕاجراء البحوث العلمية وخدمة المجتمع، و 

من أهم أدوات تطويره معايير الجودة التي أصبحت سمة من سمات هذا  كبير في معظم دول العالم، وكان
العصر، مما جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج 
ن اإلدارة الناجحة التي ظهرت لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية ومحاولة التكيف معها، وبناءا على ذلك فإ

تحديد المرتكزات والمعايير األساسية للجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي لها في مختلف 
المؤسسات العاملة، ومنها المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، إذ أن هذه المرتكزات والمعايير من شأنها أن تشير 

وعليه تكمن أهمية هذا . ن في مجال ضمان الجودةإلى الحقائق األساسية التي ينبغي أن يتم أخذها في الحسبا
بجودة التعليم العالي ومعايير ضمان الجودة البحث في اإلجابة على مجموعة التساؤالت المتعلقة أساسا 

كيف يمكن الوصول إلى الجودة : التاليةمن خالل طرح اإلشكالية الرئيسية بمؤسسات التعليم العالي بالجزائر، 
  ن خالل تطبيق معايير ضمان الجودة بالجزائر؟في العليم العالي م
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حيث يهدف هذا البحث إلى التركيز على ضرورة تطوير التعليم العالي بالجزائر، وذلك من خالل تقديم 
قراءة لواقع جودة التعليم العالي، وتبيان معايير ضمان الجودة التي ال بد من تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي 

  .ناسب مع الوقت الحالي، وحتى ُتمكَّن من التصنيفات القارية والعالميةبما يت الجزائرية،

تم استخدام توليفة من المناهج التي تخدم البحث، والمتمثلة أساسا في المنهج الوصفي : منهجية البحث
، ة عنهامن خالل تجميع المعلومات الالزملواقع مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، الذي يعتمد التحليل والتفسير 

كما سيتم االعتماد على منهج دراسة الحالة والذي يفيد في دراسة الحالة من خالل طريقة تحليلية استكشافية 
 .للعوامل المتشابكة التي لها أثر في كيان وحدة الموضوع المدروس

  :سنعتمد في هذا البحث على العناصر والمحاور التالية: هيكل البحث

  .التعليم العاليإدارة الجودة، الجودة، ضمان الجودة، : مفاهيم ومضامين كل من :أوال -
  .واقع جودة التعليم العالي بالجزائر :ثانيا -
  .متطلبات ضمان الجودة في التعليم العالي بالجزائر :ثالثا -

  الجودة، ضمان الجودة، التعليم العالي: مفاهيم ومضامين كل من: المبحث األول

تعليم العالي إحدى وسائل تحسين وتطوير نوعية التعليم والنهوض بمستواه تعد الجودة في ال :مفهوم الجودة - 1
في عصر العولمة الذي يمكن وصفه بأنه عصر الجودة، فلم تعد الجودة حلما تسعى إليه المؤسسات التعليمية 

هدها أو ترفا فكريا لها الحق في أخذه أو تركه، بل أصبحت ضرورة ملحة تمليها التغيرات المتسارعة التي يش
قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ومتطلبات الحياة المعاصرة، وهي وٕان جاز لنا التعبير تمثل روح 

  .)3.، ص2010الطراونة، ( المؤسسة التعليمية

من أجاد أي أتى بالجيد من قول أو عمل، وأجاد الشيء صيره جيدا، والجيد : لغة" معجم الوسيط"عرفها 
ده بمعنى صار جيدانقيض الرديء، وجاد    .)9.، ص2008عبد اهللا الحاج، ( الشيء جوَّ

جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي "بأنها ): ANSI( وعرفها المعهد األمريكي للمعايير
  .)9.، ص2008عبد اهللا الحاج، ( "تجعله قادرا على الوفاء باحتياجات معينة

دليل ضمان جودة ( "لتزام بتطبيق المعايير القياسية في األداءالدقة واإلتقان عبر اال: "كما تعني الجودة
  .)10.واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ص

المزايا والخصائص الكلية للسلعة أو : "، الجودة على أنها(ASQC)وتعرف جمعية الجودة األمريكية 
سواء على المستوى  إستراتيجية، وتحتل الجودة أهمية "الخدمة والتي تشتمل على قدرتها في تلبية االحتياجات

، وبرزت هذه األهمية منذ خمسينيات القرن )المجتمع الدولي(، أو على المستوى الدولي )المجتمع(المحلي 
صرحت اليابان بأن الجودة هي الهدف األساسي في بناء االقتصاد واالرتقاء  1950العشرين، ففي سنة 

ل على المكانة التنافسية التي تطمح إليها في األسواق الدولية، وقد باإلنتاجية والتميز في السوق، وبالتالي الحصو 
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تحقق لها هذا التميز والتفوق، وهذا ال يعني أن الجودة محصورة في القطاع االقتصادي، فمثال المؤسسات 
لى الجامعية وهي مؤسسات تقدم أهم خدمة للمواطنين، فإنها بإمكانها االسترشاد بهذه األبعاد لتؤدي مهمتها ع

  .)2017،90دريس، ( أفضل وجه

: ينص على أن الجودة) QAA(وفي تعريف لوكالة ضمان الجودة بالتعليم العالي بالمملكة المتحدة 
أسلوب لوصف جميع األنظمة والمواد والمعايير المستخدمة من قبل الجامعات ومعاهد التعليم للحفاظ على "

 "لتدريس، وكيفية تعلم الطالب، والمنح الدراسية والبحوثمستوى المعايير والجودة وتحسينها، ويتضمن ذلك ا
  .  )3.، ص2010الطراونة، (

التحسين المستمر لعمليات اإلدارة التربوية أو المدرسية، وذلك بمراجعتها : "كما تعني جودة التعليم العالي
مية، وتقليل الوقت الالزم وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى األداء واإلنتاجية بالمؤسسة التعلي

إلنجاز العملية التعليمية، باستبعاد المهام عديمة الفائدة وغير الضرورية للطالب، مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة 
  . )3.، ص2010الطراونة، ("ورفع مستوى الجودة

، فقد نص 1998ووفقا لما تم االتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم الذي أقيم في باريس بشهر أكتوبر 
: الجودة في التعليم العالي مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل: "على أن

المناهج الدراسية، والبرامج التعليمية، والبحوث العلمية، والطالب، والمباني والمراق واألدوات، وتوفير الخدمات 
ويعرفها بعض ". ي، وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دولياللمجتمع المحلي، والتعليم الذاتي الداخل

مجموعة من األنشطة والمهارات التي يقوم بها المسؤولين لتسيير شؤون التعليم، التي تشمل : "الباحثين بأنها
  .)3.، ص2010الطراونة، ( التخطيط للجودة وتنفيذها وتقويمها وتحسينها في كافة مجاالت العملية التعليمية

مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة "فيقصد بها في التربية : أما عن الجودة الشاملة
وشمولية عن جوهر التربية وحالتها بما في ذلك كل أبعادها، مدخالتها وعمليات، ومخرجات، وتغذية راجعة 

، 2008عبد اهللا الحاج، ( "جميعوالتفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة والمناسبة لل
  .  )9.ص

أسلوب تطوير شامل ومستمر في األداء يشمل "وبخصوص الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي فهي 
الجامعي، فهي عملية إدارية وتعليمية تحقق أهداف المجتمع (جميع ميادين العمل التعليمي والتكوين للطالب 

في حين يرى  آخرون أن ". سة الجامعية على المستوى الوطني والدوليوالطالب من خالل تحسين مركز المؤس
الجودة الشاملة هي إيجابية النظام التعليمي بمعنى أنه إذا نظرنا إلى التعليم على أنه استثمار وطني له مدخالته 
ت ومخرجاته، فإن جودته تعني أن تكون هذه المخرجات جيدة ومتفقة مع أهداف النظام من حيث احتياجا

-91.، ص ص2017دريس، ( المجتمع ككل في تطوره ونموه واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء هذا المجتمع
92(.  
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التأكد من تطبيق اآلليات واإلجراءات في الوقت الصحيح والمناسب، للتحقق "تعني  :مفهوم ضمان الجودة - 2
دليل ضمان جودة واعتماد ( "ذه النوعيةمن بلوغ الجودة المستهدفة بغض النظر عن كيفية تحديد معايير ه

  .)10.، صمؤسسات التعليم العالي

عملية إيجاد آليات وٕاجراءات تطبق في الوقت الصحيح والمناسب "وعرفت ضمان الجودة أيضا بأنها 
كما تم تعريف ضمان ". للتأكد من أن الجودة المرغوبة ستتحقق، بغض النظر عن كيفية تحديد هذه النوعية

الوسيلة للتأكد من أن المعايير األكاديمية المستمدة من رسالة الجهة المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها "نها الجودة بأ
بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء قوميا أو عالميا، وأن مستوى جودة فرص التعلم واألبحاث والمشاركة 

عبد اهللا الحاج وآخرون، ( "ين من هذه الجهاتالمجتمعية مالئمة وتستوفي توقعات مختلف أنواع المستفيد
  .)10.، ص2008

تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية المتوافقة : "ويقصد بضمان جودة التعليم العالي
مع رسالة المؤسسة التعليمية، قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة 

ها، سواء على المستوى القومي أو العالمي، وأن مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي، والمشاركة ل
المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر مالئمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها 

لعملية التي يتم فيها اإلقرار بجودة أداء ا: "، كما ُينظر إلى ضمان الجودة على أنها"المؤسسة التعليمية
المؤسسات التعليمية وسالمة إجراءاتها وتمامها وجودة مخرجاتها، بشكل يجعل المجتمع األكاديمي والتربوي 

  .)4.، ص2010الطراونة، ( "والعام يثق بها

م العمالء للسلعة أو تمثل استخدا"، بأنها "Omachonu" "أوماجونو" يعرفها :مفهوم إدارة الجودة الشاملة - 3
اشتراك والتزام اإلدارة "بأنها ": Tunks" "تونكس"ويعرفها  ،"ترن بالجودة في إطار تجربته لهاالخدمة التي تق

  .)153.، ص2016كوسة، ( "والموظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العمل أو ما يفوق توقعاته

الجودة الشاملة تتضمن األنشطة المتعلقة بالتطوير والتحسين "بأن : وقد عرفتها وزارة الدفاع األمريكية
والتي يساهم فيها جميع العاملين في المنظمة إداريين وعمال من خالل تكامل األنشطة والجهود المقترنة بهم، 
وفي كافة المستويات لبلوغ اإلنجاز األمثل في األداء، بحيث يؤدي ذلك نحو تحقيق الرضا في النشاطات 

  .)153.، ص2016كوسة، ( ة باألهداف المراد تحقيقها بالنوعية والتكاليف والجدولة واألغراض والحاجاتالمتعلق

الطريقة التي تستطيع من خاللها المنظمة في تحسين األداء بشكل : "، بأنها"Brocka" "بروكا" ويعرفها
ويرى ". بشرية والمادية المتاحةمستمر في كافة مستويات العمل التشغيلي وذلك باالستخدام األمثل للموارد ال

وزمالؤه أن إدارة الجودة فلسفة إدارية مصممة لجعل المنظمة أكثر مرونة وسرعة في إنشاء " Hofferet" "هوفر"
نظام هيكلي متين توجه من خالله جهود كافة العاملين لكسب العمالء عن طريق سبل المشاركة الجماعية في 

  .)153.، ص2016كوسة، (يالتخطيط والتنفيذ لألداء التشغيل
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إدارية مستمرة التطوير، تنتهجها المؤسسة التعليمية  إستراتيجية: "وتعرف إدارة الجودة في التعليم بأنها
المعتمدة على مجموعة من المبادئ وذلك من أجل تخريج مدخلها الرئيسي وهو الطالب على أعلى مستوى من 

واالجتماعية والخلقية، وذلك بغية إرضاء الطالب بأن يصبح  الجودة من كافة جوانب النمو العقلية والنفسية
، 2015بوفاس، ( "مطلوبا بعد تخرجه في سوق العمل، وٕارضاء كافة أجهزة المجتمع المستفيدة من هذا المخرج

  .)2.ص

عملية استرجاعية إدارية ترتكز على مجموعة : " كما تعرف إدارة الجودة الشاملة في القطاع التعليمي بأنها
ن القيم، وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار م

، 2015بوفاس، ( "قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر
  ).3.ص

  :التعليم العالي – 4

ارة التعليم العالي، مساهمة بذلك كباقي القطاعات األخرى يبرز دور الجامعة كمؤسسة اجتماعية تابعة لوز 
في التنمية، وعليه سنتطرق إلى مفهوم المؤسسة أوال ثم إلى الجامعة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات التعليم 

  .العالي

كل مؤسسة تعليم عال تقدم برامج دراسية : في هذا البحث" Institute"يقصد بالمؤسسة : مفهوم المؤسسة -أ 
 تقل مدتها عن ثالث سنوات أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة، بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة ال

  .  )9.، ص2008عبد اهللا الحاج وآخرون، ( أو ما يعادلها، وتهدف إلى منح درجة علمية

سية منتظمة كما تعني المؤسسة التعليمية أيضا كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تقدم برامج درا
، وعليه سيتوجب هنا أيضا إعطاء )8.دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ص( )جامعية، عليا(

  :  تعريفا للجامعة

هي مؤسسة علمية ُتعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة، تتمتع : فالجامعة
، )البكالوريوس، أو الليسانس(شهادات اإلجازة المتخصصة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتمنح 

دليل ضمان ( ، من خالل الكليات واألقسام المختلفة بها)الدكتوراه(، واإلجازة الدقيقة )الماجستير(واإلجازة العالية 
  . )8.جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ص

ل المعرفة عن طريق قنوات رسمية وغير رسمية من نقل وتوصي: "يعرف التعليم على أنه: تعريف التعليم -ب  
فن مساعدة اآلخرين على التعلم، وبالتالي : "، كما يعرف أيضا بأنه)239.، ص2014حيتامة، ( "جيل إلى جيل

  ".ففعلية التعلم تنصب على المعلم والمتعلم، وال يكون لها نتيجة إال بقدر ما يساعد على حدوث التعلم
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بأنه العملية التي يتم عن طريقها نقل الخبرة والمعلومة والمهارات إلى المتعلمين، : "ويعرف التعليم أيضا
: ، كما يمكن تعريف على أنه"وتشمل عملية التعليم إلى تحديد األهداف واختيار المواد والطرق التعليمية المناسبة

  .)240.، ص2014حيتامة، ("تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتهيئة الجو الذي يتم فيه التعلم"

ويقصد بالتعليم العالي مختلف أنواع الدراسات والتكوين، أو التكوين الموجه للبحث الذي يتم بعد مرحلة 
الثانوية، على مستوى مؤسسة جامعية أو مؤسسات تعليمية أخرى، معترف بها كمؤسسات للتعليم العالي من قبل 

   .السلطات الرسمية للدولة

ي كثير من األحيان، يعبر عن جميع المؤسسات التي تقدم تكوين عالي بعد كما نجد أن التعليم العالي ف
، أما )ابتدائي، متوسط، ثانوي، كالجامعة أو المعاهد أو المدارس العليا(تلقي التعليم في األطوار األساسية 

رحلة التعليمية الجامعة التي تعتبر من أبرز مؤسساته، وفي الكثير من األحيان تستعمل الجامعة لإلشارة لهذه الم
المهمة، وهذا ما نجده في الكثير من المؤلفات والدراسات، كما نجد من بين التعريفات للتعليم العالي، التعريف 

بلدا، في الندوة التي نظمتها اليونسكو حول التعليم العالي في إفريقيا  44من طرف  1977الذي وضع سنة 
كاديمية والمهنية والتقنية التي تقوم بإعداد العاملين والمعلمين في هو كل أشكال التعليم األ: "حيث عرفوه على أنه

، كما يقصد بالتعليم العالي كل نمط "المؤسسات، كالجامعات ومعاهد التربية ومعاهد التكنولوجيا ومعاهد المعلمين
  . )16.، ص2015بن غنيمة، ( للتكوين يقدم على مستوى ما بعد الثانوية من طرف مؤسسات التعليم العالي

إن التعليم العالي هو مفتاح المرور لعصر المعرفة والسبيل لتطوير المجتمعات وبناء االقتصاديات القوية 
التي تقاس في وقتنا الحالي، بقوة الجامعات والبحث العلمي التي تعتبر مركز اكتشاف القدرات البشرية الخارقة 

ية في مجاالت اإلعالم اآللي، الكيمياء، التكنولوجيا، التي تتمكن من الرقي باألمم من خالل االكتشافات العلم
وغيرها من المجاالت، باإلضافة إلى إعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية والعلمية والثقافية والمهنية، وكذلك 

  .)105.، ص2012هبال، ( إعداد القيادات الفكرية في مجاالت التعليم المختلفة التربوية والعلمية والمهنية

يعتبر التعليم العالي أهم مرتكزات التنمية الشاملة، وذلك من خالل مساهمته في إعداد الكوادر الفنية و 
واألكاديمية والمهنية لمؤسسات المجتمع المختلفة، إضافة إلى دوره في تطوير المعرفة واستخدامها ونشرها من 

خدمة المجتمع والبيئة، لذلك حظيت خالل البحث العلمي، وٕاعداد المتخصصين في مجاالته وتطوير أساليب 
عملية تطوير التعليم باهتمام كبير في معظم دول العالم، وكان من أهم أدوات تطويره تطبيق معايير الجودة التي 
أصبحت سمة من سمات هذا العصر، مما جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها 

ارة الناجحة التي ظهرت لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية ومحاولة التكيف إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلد
معها، وبناء على ذلك فإن تحديد المرتكزات األساسية للجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق الفعلي لها في 

يجعل من فكرة  كما ،)5.دليل ضمان الجودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ص( مختلف المؤسسات العاملة
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االستثمار في قطاع التعليم العالي أمرا ملحا يفرضه العصر الحالي من أجل الجودة الشاملة، والنهوض 
  .األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي

  الجزائربواقع جودة التعليم العالي : المبحث الثاني

واقع جودة التعليم العالي، خاصة تقود نحو الوقوف على  في الجزائر إن تحليل وضعية المنظومة الجامعية
تنوع التخصصات وعروض التكوين، االنفتاح على مصادر أخرى  التزايد المستمر في تعداد الطلبة،في ظل 

للتمويل، وجود نسب معتبرة من بطالة خريجي الجامعات، الضرورة الملحة لضمان الجودة والنوعية والنهوض 
   .ضوء مفهوم العولمة األكاديمي، وتطور تأثير البعد الدولي في

حيث شهد التعليم العالي في الجزائر خالل السنوات الماضية تطورات مهمة من حيث اإلمكانات البشرية 
مؤسسة، كما ارتفع عدد الطلبة  93والمادية والمالية، إذ ارتفع عدد مؤسسات قطاع التعليم العالي ليبلغ أكثر من 

، وفي ضوء هذه التطورات 2009سنة  39782طرين ليبلغ ، وتزايد عدد المؤ 2012سنة  1210000ليبلغ 
والتوجهات الحالية للتعليم العالي في الجزائر يعد تحدي ضمان الجودة والنوعية من أبرز ما يواجهه هذا المجال 

  .)211.، ص2015بن حسين، ( في الوقت الحالي

سلطات الجزائرية بضرورة وبخصوص تطبيق نظام الجودة في التعليم العالي بالجزائر، فقد أدركت ال
وحتمية تطبيق هذا النظام، والذي تجسدت اإلرادة السياسية في القيام بإصالح يهدف إلى ترقية التعليم العالي 

ومن خالل صدور القانون التوجيهي للتعليم والذي وٕان لم يتطرق بصفة  2008نحو مستويات أفضل، ففي سنة 
التعليم العالي، إال أنه كرس ألول مرة إمكانية فتح مؤسسات خاصة مباشرة وتفصيلية لتطبيق نظام الجودة في 

، كما انبثقت فرقة )CNE(للتعليم العالي وضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتقييم 
عمل كلفت من طرف الوزارة بالتفكير في مشروع إمكانية تطبيق ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية 

تم ترسيم عمل الفرقة بقرار إنشاء  2010ماي  31ئرية، مدعمة في البداية ببعض الخبراء الدوليين، وفي الجزا
، ليتم بعدها اعتماد أدوات )CIAQES(اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي 

مساهمة في بناء وتطوير هذا النظام كلفت بال" خاليا ضمان الجودة"ووسائل على مستوى المؤسسات سميت بـ 
  .)100.، ص2016بوخلوة و بن خيرة، ( على مستوى كل مؤسسة

هيئة ُتعنى بالمساهمة : "فهي ،"خاليا ضمان الجودة"وعليه ال بد هنا من أن نشير إلى التعريف بمصطلح 
إلخ، تنشأ داخل ... تقييم، متابعة، مراقبة، تكوين، إعالم، ونشر التقارير  في تطبيق إجراءات نظام الجودة من

مؤسسة التعليم العالي بقرار من رئيس الجامعة، يحدد فيه تنظيم وهيكلة ودور هذه الخلية، وهي تتشكل من 
  .)209.، ص2015بن حسين، ( "أعضاء يمثلون مختلف المكونات والهيئات البيداغوجية واإلدارية للمؤسسة

وتشير فعالية خاليا ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر إلى مستوى أداء هذه الخاليا 
  : على أرض الواقع في ضوء المهمات الموكلة إليها متمثلة في الوظائف التالية
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 .وظيفة التقييم الداخلي لمجاالت الحوكمة، التكوين، البحث والحياة الجامعية - 1
 .إلعالم حول مهامها وأهداف نظام ضمان الجودة ونشر تقارير عملهاوظيفة ا - 2
 .وظيفة التكوين المستمر ألعضائها في مجال ضمان الجودة - 3
 .)209.، ص2015بن حسين، ( وظيفة االتصال الداخلي والخارجي - 4

الي في لكن من الواضح أن التوجه نحو بحث آليات ضمان وتحسين جودة ونوعية نشاطات التعليم الع
الجزائر تواجهه جملة من الصعوبات والتحديات، تفرض على القائمين على قطاع التعليم العالي أخذها بعين 

  :االعتبار للنهوض األكاديمي، وكتقييم لجودة مؤسسات التعليم العالي بالجزائر نجد

لمسار التعليم العالي في الجزائر إن المتتبع : غياب ثقافة التقييم والجودة عن مشهد التعليم العالي في الجزائر .1
يدرك أن عنصر الجودة لم يكن هدفا معلنا في سياسة الجامعة، وبالتالي لم يكن مؤشر قياس نجاعة وفعالية 

  .المؤسسة الجامعية، فكل المؤشرات الدالة على كفاءة المؤسسات التعليمية موجهة نحو الكم أي عدد الطلبة

  . اعلين المكلفين بتطبيق إجراءات هذه العمليةقلة مستوى التدريب وتكوين الف .2

  .وجود عامل مقاومة المشروع التغييري .3

، والتي تمكن )212.، ص2015بن حسين، ( النقائص المسجلة في اإلمكانات التنظيمية والمادية الضرورية .4
   .)100.، ص2016بوخلوة و بن خيرة، (من التعامل بفعالية مع نظام المعلومات

: وظيفة التقييم الداخلي ال تساهم بالقدر الكافي في تقييم برامج التكوين، البحث، والعمل المؤسساتي كما أن .5
وهذا راجع إلى تركيز خاليا ضمان الجودة في الوقت الراهن على تكوين مواردها البشرية في مجال ضمان 

الداخلي على مستوى المؤسسات  الجودة وتوجيه الجهود نحو نشر ثقافة الجودة من جهة، وغياب دليل للتقييم
الجامعية من ناحية أخرى، مما يعطي االنطباع بعدم تحضير اإلطار التنظيمي والتشريعي الذي بموجبه تبدأ 

  .)2015.، ص2015بن حسين، ( خاليا ضمان الجودة في إجراء عمليات التقييم الداخلي

ة في إعالم الفاعلين والمهتمين بالتعليم العالي، تعتبر خاليا ضمان الجودة بعيدة عن درجة الفعالية المطلوب .6
حول إجراءات ضمان الجودة التي تقوم بها والفائدة التي يمكن تحقيقها من هذه اإلجراءات وهي نشر ثقافة 

  .الجودة

إن خاليا ضمان الجودة المستحدثة من أجل العمل بمدخل الجودة الشاملة في الجامعات الجزائرية، لم ترتق  .7
التقييم الداخلي، (ى المستوى المطلوب منها ألداء األدوار والمهمات الموكلة إليها في إطار هذا النظام بعد إل

اإلعالم، التكوين المستمر لمواردها البشرية في مجال ضمان الجودة، واالتصال على المستويات الداخلي 
  ).والخارجي

  .  واردها البشرية في مجال ضمان الجودةكما أن خاليا ضمان الجودة تهتم بدرجة متوسطة بتكوين م .8
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وهذا ما يفسر جانبا من جوانب التأخر والبطء المسجل في السير الفعلي نحو تطبيق نظام الجودة في 
الجامعة الجزائرية على أرض الواقع، مقارنة بالتحديات والرهانات الداخلية اجتماعيا واقتصاديا من ناحية، 

  . )218.، ص2015بن حسين، ( لتعليم العالي في دول العالم من ناحية ثانيةوالتحوالت التي تشهدها أنظمة ا

إن تحديث نظام التكوين العالي في الجزائر، وتحديث إدارته والنهوض بوظائفه، بما يستجيب للتطورات 
لمي، المستحدثة في جميع المجاالت واألصعدة، السيما في مجال تكنولوجيا التعليم وتقنيات التدريس والبحث الع

ومستوى التأطير األكاديمي، يعد حجر الزاوية التنبؤ المستقبلي، ذلك أن مسألة النهوض بمنظومة التكوين العالي 
هي مسؤولية تقع بالدرجة األولى على كاهل األستاذ، الذي هو بحاجة إلى كفاءة بيداغوجية تضمن نوعية 

ء على المستوى اإلداري أو البيداغوجي أو العلمي، في وفعالية التكوين العالي، وال بد أيضا من توفر الهياكل سوا
ة كالمكتبة وقاعة البحث، قاعة كامل إدارات الجامعة وأقسامها وكلياتها ومعاهدها، وكذا الهياكل البيداغوجي

- 195.ص ص ،2011،يميهد( نترنت والمخابر، والتي تشكل مجاالت حيوية للجامعة والبحث العلمياأل
198(   .   

  في التعليم العالي بالجزائرمتطلبات ضمان الجودة : المبحث الثالث

زها من خالل إعداد المهارات يتستطيع الجزائر أن تحقق الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي، وتعز 
والتركيز على كفاءة وجدارة هيئة التدريس بصورة أساسية، إذ يجب أن تعمل الوزارة الوصية على توفير الكادر 

تلك المعرفة العلمية الكافية التي تمكن من بناء طلبة على معرفة عالية التدريس الذي يملك تأهيال عاليا، ويم
، ومن هذا المنطلق فإنه ال بد من وضع وتبني سبل لضمان الجودة الشاملة )92.ص ،2017 ،سير د( تعليميا

  .وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر

   :سبل ضمان الجودة - 1

العالي بالجزائر، اعتماد سبل لالرتقاء بجودة تلك تتطلب الجودة الشاملة وتطبيقها في مؤسسات التعليم 
  :المؤسسات، حيث يمكن األخذ بمعايير من خالل ما سبق ذكره، والتي يمكن تبيانها واإلشارة إليها في مايلي

 يحتل األستاذ المركز األول من حيث األهمية في نجاح العملية التعليمية، فمهما بلغت البرامج :جودة األستاذ -
ا فإنها ال تحقق الفائدة المرجوة منها إذا لم ينفذها أساتذة أكفاء، مكونون ومؤهلون، ولتحقيق ذلك يجب في جودته

السمات الشخصية، الكفاءات المهنية، الخبرات الموقفية، الكفاءات : توفر عدد من السمات لدى األستاذ منها
يم، كما يعد مؤشر مقدار اإلنتاج العلمي لألستاذ العلمية، الكفاءة التربوية، الكفاءة االتصالية، الرغبة في التعل

المنشورات العلمية، التقديرات واالعتراف العلمي مثل العضوية الشرفية : الذي يتطلب معايير لقياس إنتاجيته منها
أدواره : في بعض الجامعات العلمية أو رئاسة مؤسسة مهنية وطنية، ويمكن تحديد أدوار األستاذ في النقاط التالية

 ،2016 ،ةر يخ نب و ةو لخو ب( تجاه طالبه، اتجاه الكلية التي يعمل بها، أدواره اتجاه المجتمع المحيط بها
  .)101.ص
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الطالب هو حجر الزاوية في العملية التعليمية التي أنشأت من أجله، ويقصد بها مدى تأهيله  :جودة الطالب -
افة أمور المعرفة في مراحل ما قبل المؤسسة التعليمية علميا وصحيا وثقافيا ونفسيا، حتى يتمكن من استيعاب ك

وتكتما بذلك متطلبات تأهيله، وبذلك تضمن أن يكون هناك طالب من صفوة الخريجين القادرين على االبتكار 
والخلق وتفهم وسائل العلم وأدواته، ومن هنا فإن إدارة الجودة الشاملة ترى الطالب كزبائن وكموظفين في النظام 

لطالب في عملية التعليم الخاصة بهم، عن طريق تدريبهم على التعليمي، ويجب على المديرين أن يدخلوا ا
التساؤل في عملية التعليم، وعندما يتساءل الطالب عن عملية التعلم بعدها يجب أن يقوم المديرون باالهتمام 

  .باقتراحات الطالب من أجل التغيير

بالجودة من حيث المستوى والمحتوى  تعد الخطة الدراسية أحد العوامل الرئيسية المرتبطة :جودة خطة الدراسة -
والطريقة واألسلوب، ومدى قدرتها على تنمية وٕاثراء شخصية المتعلم في مجاالت تحديد وحل المشكالت 
المرتبطة بتخصصه المهني، من خالل التركيز على التكوينات العملية التي تتضمنها الخطة الدراسية، وهذا 

ة حاليا في الجامعات من حيث توزيع مواد الخطة الدراسية بين متطلبات يتطلب إلغاء النمطية التقليدية المتبع
 ،ةر يخ نب و ةو لخو ب( الجامعة والكلية والقسم، واستبدالها بخطة دراسية جديدة وفق مؤشرات جودة الخطة الدراسية

  .)101.ص ،2016

يجب أن تكون البرامج التعليمية شاملة، عميقة ومرنة وتستوعب  :جودة البرامج التعليمية وطرق التدريس -
حديات العالمية والثورة المعرفية، باإلضافة إلى ضرورة تكيفها مع المتغيرات العالمية، األمر الذي من مختلف الت

شأنه أن يجعل طرق تدريسها بعيدة تماما عن التلقين، ومثيرة ألفكار وعقول الطالب من خالل الممارسات 
التقليدية في التدريس إلى اآلليات التطبيقية لتلك البرامج وطرق تدريسها، كما يستوجب التحول من اآلليات 

  .المتطورة والمتنوعة وباستخدام تكنولوجيا التعليم والتعلم الحديثة

يعد المبنى التعليمي وتجهيزاته من المحاور الهامة  :جودة المباني التعليمية والتجهيزات والبيئة التعليمية -
اصر المنظومة الجامعية، وتعتبر جودة المباني للعملية التعليمية، وذلك ألنه يتم فيه التفاعل بين جميع عن

والتجهيزات أداة فعالة لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم، وتتضمن جودة المباني والتجهيزات، موقع المبنى 
ومساحاته، المدرجات، القاعات، المرافق، المكتبة، المطعم، جودة اإلنارة والتهوئة، سعة المكان، جودة األثاث 

  .)102.ص ،2016 ،ةر يخ نب و ةو لخو ب( وت، المختبرات والمعامل والتقنيات بأنواعهاومؤثرات الص

إن جودة اإلدارة في المؤسسة التعليمية تتوقف إلى حد كبير على  :جودة اإلدارة التعليمية والتشريعات واللوائح -
القائد، فإذا فشل في إدراكه للمدخل الهيكلي نحو إدارة الجودة الشاملة، فمن المحتمل أن يتحقق أي نجاح، 

إطار جودة إدارة المؤسسة الجامعية جودة التخطيط االستراتيجي، ومتابعة األنشطة التي تقود غلى ويدخل في 
خلق ثقافة إدارة الجودة الشاملة، أما جودة التشريعات واللوائح التعليمية فيجب أن تكون مرنة، واضحة ومحددة 

لتغييرات والتحوالت من حولها، ومن ثم تكون عونا إلدارة المؤسسة التعليمية، كما يجب عليها أن تواكب كافة ا
  .يجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار ألن المؤسسة التعليمية توجد في عالم متغير تؤثر فيه وتتأثر به
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يقصد بجودة الكتاب التعليمي، جودة محتوياته والتحديث المستمر له بما يواكب  :جودة الكتاب التعليمي -
يساعد الطالب على توجيه ذاته في دراساته وأبحاثه في جميع أنواع التعلم  التغيرات المعرفية والتكنولوجية بحيث

التي تتطلبها المؤسسة التعليمية منه، كما يجب أن توفر الكتب النشاط التعليمي الذي يكون فيه الطالب محور 
لب، ومن ثم االهتمام، ويعمل على خلق اتجاهات ومهارات ضرورية لديهم، األمر الذي يسهم في زيادة وعي الطا

  .القدرة على التحصيل الذاتي للمعلومات بالبحث واإلطالع مما يثري التحصيل والبحث العلمي

يمثل تمويل التعليم مدخال بالغ األهمية من مدخالت أي نظام تعليمي،  :جودة التمويل واإلنفاق التعليمي -
سية، أما إذا توفرت لديه الموارد المالية وبدون التمويل الالزم يقف نظام التعليم عاجزا عن أداء مهامه األسا

الكافية، قلت مشكالته وأصبح من السهل حلها، وال شك أن جودة التعليم على وجه العموم تمثل متغيرا تابعا 
لمقدار التمويل التعليمي في كل مجال من مجاالت النشاط، ويعد تدبير األموال الالزمة للوفاء بتمويل التعليم أمرا 

بير على تنفيذ البرامج التعليمية المخطط لها، كما أن االستخدام السيئ لألموال سيؤدي ضمنا إلى له أثره الك
تغيير خطط وبرامج التعليم، األمر الذي يؤثر حتما على جودة التعليم، والتي تحتاج غالبا إلى تمويل دائم، 

  .)102.ص ،2016 ،ةر يخ نب و ةو لخو ب( مصادره التمويل الحكومي والخاص، وعوائد مراكز البحث والتدريب

إن التنويع في أدوات تقييم الطلبة يعد مؤشرا أساسيا في تحقيق الجودة وتطوير  :تقييم أعمال الطلبة جودة -
العملية التعليمية، بحيث يجب التركيز على انتقاء نشاطات ومحاور عملية التقييم واتسامها بالشمول والتكامل 

  .والموضوعية والصدق والثبات

ب رفع كفاءة وجودة التعليم تحسين أداء كافة عناصر الجودة التي تتكون يتطل :جودة تقييم األداء التعليمي -
... فيها المنظومة التطبيقية، والمتكون من الطالب، األستاذ، البرامج التعليمية، طرق ووسائل التدريس والتمويل
مكن إلخ، وكل ذلك يحتاج إلى معايير لتقييم كل هذه العناصر على أن تكون تلك المعايير واضحة، وي

استخدامها وقياسها، إضافة إلى تكوين القائمين على عملية التقييم، مع إعادة هيكلة الوظائف واألنشطة بموجب 
  .)102.ص ،2016 ،ةر يخ نب و ةو لخو ب( تلك المعاير ومستويات األداء

ومن هذا المنطلق فإنه ال بد من وضع وتبني سبل لضمان الجودة الشاملة وتطويرها في مؤسسات التعليم 
  .   العالي بالجزائر

  : لبات ضمان الجودةمتط  - 2

 عدد من المتطلبات الضرورية التي ال بد من توفرها لتحقيق الجودة في أي مؤسسة تعليمية هناك
  :، ويعد توفرها أساسا لجميع الجهود األخرى التي تأتي الحقا، ويمكن تلخيصها في التاليبالجزائر

 .التخطيط لعمليات ضمان الجودة وطرق إدارتها - 1
 .لبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمياستيفاء متط - 2
 .إيجاد بيئة عمل مناسبة بصورة متدرجة لتطبيق الجودة - 3
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 .استشعار أهمية التدريب قبل الخدمة وأثنائها، ووضع خطة تدريبية فعالة لتطوير مهارات فرق العمل - 4
 .استثمار العقول البشرية المتوفرة - 5
 .لعملبناء وتشكيل فرق ا - 6
 .استخدام مبدأ التحفيز - 7
 .توفر أدلة إرشادية عملية لجميع األعمال داخل القطاع التعليمي - 8
 .توفر قاعدة معلومات وبيانات إحصائية داخل القطاع التعليمي - 9

 .التنسيق بين الجهات التعليمية وغيرها داخل المؤسسة كمنظومة متكاملة - 10
 .بل، وأثناء، وبعد العمل في القطاع التعليمياستخدام معايير تقييم، ق - 11
 .اعتماد العمل بالدراسات القائمة على البحث العلمي المقنن - 12
  .)13 .ص ،2014 ،يدو بعلا( دراسة تجارب اآلخرين واإلفادة منها بما يتناسب مع واقع المؤسسة - 13

تطبيق الجودة ال بد لإلدارة العليا بمؤسسات التعليم العالي بالجزائر أن تعمل على تبني  وبناء على ذلك
  :وتطوير متطلبات االعتماد األكاديمي بصورة مستمرة ودائمة، حيث تشمل الجوانب التالية

 .القناعة والتأييد والدعم -
 .إقناع جميع القيادات بالمشاركة والمساندة -
 .تقدير ومكافأة اإلنجازات -
 .تذليل المعوقات والصعوبات -
 .توفير الموارد المطلوبة -
 .تنفيذ وٕاقرار التحسينات والقرارات المتخذةتعميد الجهة المعنية ب -
 .تكوين سياسة الجودة وأهداف الجودة بالمؤسسة والحفاظ عليها -
 .ضمان التركيز على المستفيد عبر المؤسسة -
 .التأكيد على أن التطبيق من فرضيات العمل األساسي وليس عمال إضافيا -
 .ضمان تشكيل الفرق بقناعة ودعم المسؤول المباشر لها -
 .اك المديرين والرؤساء في اختيار العمليات المراد تحسينهاإشر  -
 .ضمان تكريم فرق العمل المتميزة في األداء واإلنجاز -
  .)14.ص ،2014 ،يدو بعلا( ضمان المراجعة والمتابعة -

   : خاتمةال

إن تشعب مشكالت مؤسسات التعليم العالي بالجزائر حسب ما تم ذكره في هذه الدراسة، يجعل من 
ن ترتقي بالدولة الجزائرية إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة صياغة سياسة جديدة من شأنها أ

ضرورة ملحة، تقتضي مقاربة محددة وجريئة للتعامل مع اإلشكاليات والمفارقات التي تعيشها مؤسسات التعليم 
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سسات التعليم كما أن تطوير متطلبات االعتماد األكاديمي يعتبر وسيلة فعالة لضمان جودة مؤ العالي الجزائرية، 
العالي بالجزائر، فرغم القرارات اإلصالحية التي تعتمد من حين آلخر، وآخرها اعتماد نظام الـ ل م د والتخلي 
عن النظام الكالسيكي كلية، إال أن ذلك لم يشفع لها في أن ترتقي إلى مصاف الجامعات المصنفة عالميا أو 

ليم العالي الجزائرية لم تصنف ولسنوات في التصنيفات حتى عربيا أو إفريقيا، ولألسف فإن مؤسسات التع
ضرورة ملحة يعتبر االستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي  من ثم فإنو  العالمية السنوية من حيث الجودة،

يفرضها العصر الحالي، للنهوض األكاديمي وضمان الجودة الشاملة بالجزائر، وعليه البد من مد جسور 
عاون مع القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء وكذا األمر مع مؤسسات اإلنتاج واالقتصاد، المشاركة والت

وبناء عالقات متبادلة معهم حتى تضمن الجامعات الدعم المالي عبر تلك المؤسسات والقطاعات، لتنفيذ برامجها 
 .لمياألكاديمية والبحثية مقابل ما تقدمه هذه الجامعات لها من تخطيط معرفي وع

وعليه ال بد من تطوير جودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، وجعلها أكثر تفاعال مع الظروف 
والرهانات الدولية والوطنية، وتفعيل آليات العمل لتحقيق الجودة الشاملة في األداء والمخرجات بشكل فعال، 

  :وعليه ال بد من

 .يط وتطوير التعليم العاليتعاون ومشاركة األطراف ذات العالقة في عملية تخط -
ضرورة العمل على اختيار القادة األكاديميين في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، وفق أسس علمية،  -

بحيث تتوافر فيهم الكفاءات الشخصية والمهنية التي تؤهلهم إلى قيادة تلك المؤسسات بما يحقق لها 
 .الكفاءة

 .تناسب مع الوقت الحاليتطوير متطلبات االعتماد األكاديمي بما ي -
 .االستفادة من مؤسسات التعليم العالي العالمية والعربية الرائدة في ما يخص إدارة الجودة الشاملة -
االهتمام والعناية ببرامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم باعتبارهم األداة الحقيقية  -

تأهيل المرغوب للطالب وتزويدهم بالمعارف والمهارات لتفعيل كافة أشكال ومداخل التطوير، وتحقيق ال
 . الالزمة

تحديث عمليات االتصال واإلدارة في المؤسسات التعليمية الجزائرية، واعتماد الوسائل اإللكترونية  -
  .والتكنولوجيا في توفير المناخ المالئم لإليفاء بمتطلبات الجودة

   :المراجعقائمة 

مقدمة في البرنامج ، ورقة التعليم العالي وعالقته بالتنميةدة في ضبط الجو  ،)2010 يام 12و 10( ،اخليف الطراونة، – 1
  .، مدينة الحسن العلمية، األردنمحركان للتغيير: وم والتكنولوجياالعلسبوع العلمي األردني الخامس عشر األكاديمي لأل

عمادة : الرياض، إجراءات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للمؤسسة التعليمية  ،)2014( ،فاطمة بنت محمد العبودي، - 2
    .1.اد األكاديمي، جضمان الجودة واالعتم

تقييم فعالية خاليا ضمان الجودة في المساهمة في بناء وتطوير نظام جودة التعليم  ،)2015 سر ام( ،سميربن حسين،  – 3
  .18. ، عمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، دراسة ميدانية: لعالي في الجزائرا
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 – 1967: لى قطاع التعليم العالي في الجزائرسياسات اإلنفاق العام ع أثر ،)2015- 2014( ،محمد السعيدبن غنيمة،  – 4
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ميلود ، تخصص سياسة عامة، ةر و شنم ريغ ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية2012

  .معمري، تيزي وزو، الجزائر
ة بناءا على تجارب عالمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائري ،)2016( ،ساميبن خيرة،  وباديس  ،بوخلوة – 5

  .9. ع ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، وعربية
 ثحب ،لتحسين جودة التعليم العالي Six Sigmaإمكانية تطبيق ستة سيغما  ،)2015 لير فأ 16و 15( ،الشريف بوفاس، – 6 
  .امعة يحي فارس، المدية، الجزائر، كلية اآلداب، جز في الجامعات العربيةالملتقى الدولي حول إدارة الجودة واألداء المتمي يف مدقم
  .20. ، عمجلة فكر ومجتمع، لنظم التعليمية في العالم العربيلعوامل المؤثرة على ا" ،)2014 لير فأ( ،العيد حيتامة، – 7
  .2. ع ،مجلة العلوم السياسية والقانون، ارة الجودة في الجامعة الجزائريةأهمية إد ،)2017 سر ام( ،نبيل دريس، – 8
بحث تقييم الفاعلين في النظام الجامعي لبعض جوانب منظومة التعليم العالي، تكوين، ال ،)2011 ربمسيد( ،شهرزاد دهيمي، – 9

  .لجزائرجامعة قسنطينة، ا ،36. ، عمجلة العلوم اإلنسانية، العلمي، اإلعالم والهياكل
حقوق : عمان ،عتماد للجامعات العربية أعضاء االتحاددليل ضمان الجودة واال ،)2008( ،فيصلعبد اهللا الحاج وآخرون،  – 10

  .د الجامعات العربيةالطبع والنشر محفوظة لألمانة العامة التحا
مجلة ، ي والوظيفي في الجامعة الجزائريةلقيمدارة الجودة الشاملة ومؤشرات التوازن اإ ،)2016 ربمسيد( ،بوجمعةكوسة،  – 11

  .البواقي، الجزائرجامعة أم  ،6. ع ،العلوم اإلنسانية
المجلة الجزائرية لألمن ، مقاربة مفاهيمية: إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ،)2012 ةيليو ج( ،عبد العالي هبال، – 12

  .3.، عوالتنمية
، متاح اد مؤسسات التعليم العاليالمركز الوطني لضمان جودة واعتم، دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي - 13

  .)رشنلا نقر  نو دب( ، pdf-http://zu.edu.ly/arabic/files/1.147 :والتحميل على الرابط التالي لإلطالع
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Abstract 

The development of human capital has been identified as the most important component of 

all the factors employed in knowledge economy.  The objective of the entire education 

system in GCC is to foster the worth and development of the individual, for each individual’s 

sake, and for the general development of the society.  As a corollary to this, the majority of 

the human capitals utilized by industry are produced by higher education institution.  

Several studies have revealed a strong (positive) correlation between the human capital – 

skills, abilities and competencies – and the levels of social and economic performance of 

individuals, communities and nations. However, specialized human resources are produced 

mainly through the higher education institution.  So it is the responsibility of the higher 

education institution to develop the skills and knowledge of their students for its country 

and to utilize them effectively in the national economy.  Thus purpose of this paper is to 

identify the role of higher education institution in fostering responsible human capital in the 

knowledge economy. The need to develop global capabilities in graduating students is clear 

and growing, and higher education institution must create efficient and effective processes 

for developing these capabilities. Research methods employed in the study include 

quantitative descriptive research methods.  Students at the graduating level and recently 

graduated students from Arab Open University; Oman branch is the population for this 

study.  The study focuses attention on role of higher education institution that can 

efficiently move students from little knowledge of global capabilities through various stages 

of developing these proficiencies to contribute largely to the developing knowledge 

economy. The graduating students should adapt to the new paradigm of knowledge that 

stresses the need to develop knowledge and competence which equip with capabilities to 

innovate and contextualize existing knowledge. Higher Education Institution should develop 

the set of competences among the student community such as creative and critical thinking, 

complex problem solving, skills of investigation as well as envisioning alternative futures as 

necessary new competences needed to deal with the complexity of knowledge economy. 
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 مقدمة:
 إن التطورات والتغييرات التي يشهدها العالم في المجتمعات الحديثة في جميع

 والتكنولوجية، جعلت العالم يدرك أهمية التعليم المتميز في مواكبةالمجاالت المعرفية 
 المستجدات ومواجهة التحديات المحيطة به، إضافة إلى أهميته في تطوير المجتمعات

 لما يلعبه من دور فعال في تنمية الموارد البشرية، وهو ما أوجب على المفكرين
 لتعليم العالي تتوافق معوالباحثين ضرورة البحث عن نماذج جديدة إلصالح ا

 احتياجاتها الحالية والمستقبلية، حيث أصبحت األمم القوية في عصرنا تقاس بما تملكه
 من ثروة بشرية متعلمة قادرة على اإلبداع واإلنتاج، وبما تحمله من فكر وقيم تساعد

 في ترسيخ السلوكات الحضارية الراقية
 ات التعليم العالي التي تمتازلذلك فإن المنظمات الحديثة تعتمد على مخرج

 بالجودة واألداء المتميز، وعند اختيارها تهتم بما تحمله من قيم توجههم ألداء وظائفهم
 وتوليهم العناية الفائقة لتنميتها، عن طريق التدريب وتقديم الحوافز المادية والمعنوية

 .لتنمية مهاراتهم وتطويرها
 الحديثة أهمية العنصر البشري في جودةوبعد أن أدرك علماء التنظيم واإلدارة 

 المؤسسات وفاعليتها، من خالل القيم التي تسود بين العاملين التي تعبر عن الثقافة
 التنظيمية، وأصبحت موضوع اهتمام الباحثين بحثا عن الجودة والفاعلية والكفاءة في

 .مجاالت اإلدارة والعالقات اإلنسانية داخل المنظمة
 لمجتمع إلى موارد ومصادر طبيعية لبنـاء كيانـه االقتـصاديبقدر ما يحتاج او 

 يحتاج أيضا إلى موارد معرفية ومصادر لبناء كيانه المعرفي والفكري ويكـون هـذا
 بالتربية والتعليم الجامعي خاصة.

 وتمثل الجامعة مصدرا للموارد المعرفية للمجتمع فهي مؤسسة أنشأت لخدمـة
 العلمي والمجتمع، إذ أن نشاطها موجه للطلب االجتماعي علـىالعلم والمعرفة والبحث 

 التكوين العالي، والمساهمة في التنمية االجتماعية للمجتمع، حيث أن من أهـم أهـدافها
 .تخريج قوى بشرية مؤهلة لخدمة المجتمع وضمان التعليم المستمر

 ضفي عليهـاوعليه ترتبط أهدافها بأهداف المجتمع الذي تنتمي إليه والـذي يـ
 شخصية مميزة، عبارة عن مزيج من القيم واالتجاهات التي توجه عملها ونشاطها حيث



 تؤثر القيم التي يتبناها عناصر هذا النظام التعليمي في تشكيل سلوكهم، فهـي تنظـيم
 يتميز بشخصية تميزه عن غيره من المؤسسات في مجتمعات أخرى بما لها من القـيم

 .ير التي توجه عملها وتؤثر في جميع األعمال التي تقوم بتنفيذهاواالتجاهات والمعاي
 فالجامعة نظام إداري يتكون من مجموعة من الموارد البشرية المختلفـة مثـل
 اإلداريين واألساتذة والطلبة والعمال الذين يتبنون أخالقيات وقيم وثقافات تتفاعل فيمـا

 ناصره خاصة األساتذة واإلداريين وهمبينها، وهي نظام ضروري لبناء التفاعل بين ع
 .اإلطارات المسئولة التي تسعى إلى نجاحها وتحقيق أهدافها ومن ثمة فعاليتها التنظيمية
 والقيم التنظيمية تمثل مجموعة من األفكار والمعتقـدات التـي يـشترك فيهـا

 عامـة المديرون والمسئولون والتي تؤكد نظرتهم الخاصة المنفردة، وتعمل كموجهات
 لسلوكهم وتعكس األطر المرجعية التي يلتزم بها األفراد سواء كانوا إداريين أو أسـاتذة
جامعيين وحتى الطلبة بإتباعهم لسلوك ما يرغبون فيه دون غيرهم، وهذا ألهميتها فـي بناء 

 .شخصية الفرد وفي تحديد اتجاهاته الفكرية
 خصائص ثابتة نسبيا وتظهـر كما أنها جزء من مجموع القيم العامة للفرد ذات

 في تفاعالت عناصر منظومة التعليم أثناء أدائهم لوظائفهم وفي اختيارهم بـين المهـم
 وغير المهم والمرغوب فيه دون اآلخر غير المرغوب فيـه، وعليـه تحـدد سـلوك

 .اإلطارات العاملة إداريين وأساتذة
 الجامعة الجزائرية كقيم عدم ونظرا لما نلمسه من بعض القيم السلبية التي تسود

 االنضباط في مواعيد العمل، الالمباالة والتهاون، الغياب، هيمنة العالقات الشخصية في
 االختيار والتعيين والترقية...الخ، إضافة إلى مظاهر الصراعات والنزاعات بين اإلدارة

 ر من األدمغةواألساتذة وبين األساتذة والطلبة من جهة أخرى مما أدى إلى هجرة الكثي
 والتي يرجعها بعض الخبراء إلى تخلف التعليم العالي في الوطن العربي وجمود النظام
الجامعي واالفتقار إلى جو الدراسة، وعدم االهتمام بالبحث العلمي، وعدم توفر قدر من الحرية 

 .األكاديمية
 نتجوعليه وبما أن الجامعة تنظيم اجتماعي رسمي تسوده مجموعة من القيم نست

 أنه قد تحقق منظومة التعليم العالي بهذا النظام القيمي النجـاح ويتجـسد فـي إيمـان
 عناصرها واألجهزة المكونة لها بأهدافها وقيمها والرغبة في البقاء فيهـا واالعتـزاز



 باالرتباط بها والتعاون والمشاركة بين عناصرها واالستعداد للعمل بأقصى طاقة لتحقيق
 .يد قيمهاأهدافها وتجس

 كما قد يكون ضعف النظام القيمي السائد بين العناصر المكونة لمنظمة التعلـيم
 العالي هو السبب المباشر في عرقلة تحقيق أهدافها وبالتالي فشلها.

  DAVE FRANCIS & MIKEوحسب الباحثان "ديـف فرانـسيس ومايـك ودكـوك 
WOODCOCK فالقيم التنظيمية تشمل أربعة أبعاد رئيسية كما يشمل كل 
 :بعد ثالث قيم وهي

 .إدارة اإلدارة: وتشمل قيم القوة، الصفوة، المكافأة -
 .إدارة المهمة: وتشمل االقتصاد، الفعالية،الكفاءة -
 إدارة العالقات: وتشمل العدل، فرق العمل، القانون، النظام -
 .دفاع، التنافس، استغالل الفرصإدارة البيئة: وتشمل ال -

 وقد تناولت هذه القيم دراسات عربية كدراسة خالد عبد ااهلل الحنيطة )جامعة نايف
 للعلوم األمنية السعودية( بعنوان: "القيم التنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء"، كما تم تناولها

 بــ: "القـيم في دراسات محلية مثل دراسة نجاة قريشي )جامعة بسكرة( الموسـومة
 تنادراسـ تكون التنظيمية وعالقتها بفاعلية التنظيم"، وعليه رأينا أن

 بجـودة ة القيم التنظيمية بجانب آخر وهو جودة التعليم العالي لنعرف طبيعة عالق ةبطتر م
 التعليم العالي، ورغبة منا في تدعيم القيم اإليجابية في التعليم العـالي كقيمـة العلـم،

 العدل، المرونة واإلبداع واالبتكار، العطاء، وألهمية هذه القـيم فـي تطـوير اإلتقان،
 :التعليم العالي وخدمة البحث العلمي قمنا بصياغة إشكالية الدراسة التالية

 هل هناك عالقة بين القيم التنظيمية السائدة وجودة التعليم العالي داخل الجامعـة،
 وما طبيعتها ؟

 :الفرعية اآلتية ومنه تطرح التساؤالت
ما هي آراء اإلطارات المسؤولة )أساتذة، أساتذة إداريين( في القـيم الـسائدة فـي منظمة التعليم  -

 العالي والمتعلقة بـ: إدارة اإلدارة، إدارة المهام، إدارة العالقـات، إدارة البيئة؟
 لتعليم العالي؟ما هي آراء اإلطارات المسؤولة )أساتذة، أساتذة إداريين( في جودة ا -



 ما هي طبيعة العالقات بين آراء اإلطارات المسؤولة )أساتذة، أساتذة إداريين( فـي -
 هذه القيم و آراءهم نحو جودة التعليم العالي؟

 :ومنه تطرح التساؤالت الفرعية اآلتية
التعليم  منظمة في القـيم الـسائدة فـي (أساتذة، أساتذة إداريين)ما هي آراء اإلطارات المسؤولة 

 البيئة؟ العالي والمتعلقة بـ: إدارة اإلدارة، إدارة المهام، إدارة العالقـات، إدارة
 ما هي آراء اإلطارات المسؤولة (أساتذة، أساتذة إداريين) في جودة التعليم العالي؟ -
القيم هذه  فـي (أساتذة، أساتذة إداريين)ما هي طبيعة العالقات بين آراء اإلطارات المسؤولة  -

 و آراءهم نحو جودة التعليم العالي؟
بمتطلبات التنمية  إن التعليم العالي المطلوب لهذا القرن هو تعليم شامل وتخصـصي يـرتبط

جيوش، أو بعدد سكانها،  القوية، فلم تعد قوة األمم تقاس بمساحة أراضيها، أو بما تملكه من
تقاس بما تملكه من معرفة متطورة  ومأو بما تملكه من ثروات طبيعية، ولكنها أصـبحت اليـ

اإلنتاج واإلبداع وتحقيق أفضل معدالت التنمية  وثقافة متقدمة، وثروة بشرية متعلمة قادرة على
 البشرية المتقدمة.

الشباب للمجتمع  بأنها مؤسسة تربوية متخصصة في إعـداد «ويعرفها "رمزي أحمد عبد الحي:" 
 .»باعتباره ثروة بشرية

والطلبة، وهي  أنها مجتمع يتـألف أعـضائه مـن المعلمـينNewman)": (يعرفها "نيومانكما  -
  .مكان لتدريس المعرفة الشاملة

 ويعرفها "رابح تركي:" أنها عبارة عن جماعة من الناس يبذلون جهدا مـشتركا -
  .في البحث عن الحقيقة والسعي الكتساب الحياة الفاضلة لألفراد والمجتمعات

أشخاص  أنهـا "مؤسـسة أو مجموعـةRamon Macia)": (  يعرفها "رامون ماسـيا كما -
للوصول بطريقة ما إلى  يجمعهم نظام ونسق خاصين تستعمل وسائل وتنسق بين مهام مختلفـة

 ".معرفة عليا
الجامعية، ومادتها  ويدل معنى الجامعة أنها ذات صورة ومادة، فصورتها الروح العامـة والحيـاة

  .والمناهج والوسائل المادية والمعنوية المالئمة الفرق



العلمي باعتبارها  وأهم ما يميزها عن غيرها من المؤسسات التعليمية األخـرى قيامهـا بالبحـث
البحثية بصورة  المؤسسة الوحيدة في المجتمع التي يمكن عن طريقها القيام بالنشاطات

 انضباطية.
العالقات اإلنسانية  متنوعة، فهـي منظمـة اجتماعيـة تحقـقويمكن النظر للجامعة من منطلقات 

مجال للتثقيف السياسي  فهي ، ونظام سياسي يتوفر على السلطة ومركز التخاذ القرارات 
 .والوطني المدني ومجاال لتنمية القيادات الشبابية

ة المجتمع، وخدم إضافة إلى ما تختص به الجامعة من مهمات للتعليم الجامعي والبحـث العلمـي
والتربية الدينية، والخلقية  تساهم أيضا في رقى الفكر وتقدم العلـم، وتنميـة القـيم اإلنـسانية،

فالجامعة هي حرم العقل  ، األصيلة والوطنية، وبعث الحـضارة العربيـة اإلسـالمية والتقاليـد
إلى بناء الجوانب  والضمير، وال تتوقف وظيفتها عند حـدود بنـاء العقل والمعرفة، بل تسعى

 األخالقية في إطار الحياة االجتماعية، ألن
 .العلم وحده ال ينفع إذا لم يكن متوجا بسياج أخالقي فعال

 :نشأة الجامعة الجزائرية
تعميم نشر  يعتبر المشرع الجزائري الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم فـي

عدادها وتطويرها وتكوين    .اإلطارات الالزمة لتنمية البالدالمعارف وا 
التعليم وأهدافه  ويعود ظهور الجامعة الجزائرية إلى الفترة االستعمارية حيث كانـت سياسـات

تخدم المصالح االستعمارية، لذلك حـددت الجامعـة الجزائريـة بعـداالستقالل عدة أهداف للتخلص 
ومبادئ الثورة وكان ذلك من خالال  من الموروث االستعماري والتطبع بالشخصية الجزائرية

 .1971إصالح 
والزالت تدور على  أن الجامعة الجزائريـة لـم تتغيـر 1970سنة A.Colon  حيث ذكر كولن

التحضيرية في الجامعة  ، السنة األولى في كليات العلوم واآلداب هي الـسنةسساعة باري
 1966.الفرنسية المعروفة قبل

تدعيم استقاللها  إلصالح المنظومة التربوية والجامعات من أجـلوعليه عملت الجزائر جاهدة 
نشاء فروع باللغة العربية  واالستجابة لتطلعات الشعب الجزائري، بسن مبادئ الجزأرة والتعريب وا 

  .في مختلف المعاهد



الفترة وضعت أسس  وخـالل هـذه 1970وقد تم تكوين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة ،
التي أسندت 1973سنة ، حث العلمي في الجزائر بتكوين المنظمة الوطنية للبحث العلميالب

 .البحوث التطبيقية في ميدان البحث العلمي لها عملية تطوير
المحاور األساسية  كما تم تكوين المجلس الوطني للبحوث العلمية التي تتلخص مهمته فـي رسـم

  .الوطنيةللبحث العلمي الموجه نحو التنمية 
وجامعة الجزائر  وكان هدف هذه اإلصالحات إحداث القطيعة بين جامعة الفتـرة االسـتعمارية

 .المستقلة، التي فتحت أبوابها أمام كل فئات المجتمـع تطبيقـا لمبـدأ ديمقراطية التعليم
في واستطاعت الجامعة الجزائرية مضاعفة عدد طالبها من الحاصلين على البكالوريا يسجلون 

ديمقراطية التعليم بانتشار الجامعات والمعاهد في كل  التعليم العالي. وقد تعـزز نمـط مؤسسات
 أنحاء الوطن.

 :تفاعل الجامعة بالمجتمع
 التربية المتكاملة المستمرة تتطلب من الجامعات امتداد الفرص التربويـة فـي

 تربية قبل المدرسـة فـيالزمان والمكان، ويقتضى ذلك إسهام الجامعة في االهتمام بال
 نطاق األسرة، وفي نطاق المؤسسات االجتماعية والتربوية كدور الحضانة، وريـاض
 األطفال، وحضانة الرضع، وتشتد الحاجة إلى هذه المؤسسات في المناطق الريفية وبين
 الفئات الضعيفة تعويضا لصغارها عن النقص الثقافي واالجتماعي، مما يقتضي تطوير

تالءم هذه البيئات على بساطتها، وتجذب النماذج المكلفة منها، واعتماد مـشاركة األمهات صيغ 
 فيها.

 وكما يسري اهتمام الجامعات على سنوات الطفولة األولـى فإنهـا تمتـد إلـى
 السنوات التالية في نظام التربية المدرسية، فال بد من نشأة نظام للتربيـة الالجامعيـة

 لجامعي ويستجيب لحاجيات الناس، ولعل في مؤسسات محو األمية مـايوازي النظام ا
مكاناته والعاملين فيه ليكون نظاما مـستديما لتعلـيم الكبـار،  يتصور بحكم خبراته وا 
 ويتولى الجوانب الثقافية، والجوانب المهنية تحت مظلة ما يسمى قسم الخدمـة العامـة

 .يه اآلباء واألمهات والموظفون تعليمـا مكثفـا ومسائياوتنمية المجتمع داخل الجامعات، يتعلم ف
 فالتراث المعرفي للمجتمعات اإلنسانية يوضح أن ازدهار الحضارات وتطورها
 يحدث نتيجة االهتمام بالتعليم كعنصر أساسـي للتقـدم والتغييـر خاصـة وأن



 جتمعـاتالمجتمع الحديث يعتمد على التخصص والعلم كسمة أساسية تميـزه عـن الم
 السابقة.

 فقد أكدت الدراسات واألبحاث الحديثة أنه ال مكان في الوقت الحاضـر للتعلـيم
 المنعزل عن المجتمع ومشكالته، وأن التعليم العالي الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة

 كما، بحياة أفراد المجتمع وحاجاتهم ومشكالتهم والقادرة على إحداث التنمية الشاملة
الدراسات والبحوث في التعليم العالي في كثير من دول العالم إلـى أنـه عمليـة تفاعل تشير 

 مستمر بين الفرد المتعلم وبيئته المادية واالجتماعية، وأن التعليم العالي الفعـال
 هو الذي يكون وثيق الصلة بحياة السكان وحاجاتهم وآمالهم، وأن الهدف األول للتعلـيم

واجتماعي  لمجتمع والنهوض به إلى مستوى تكنولوجي واقتـصادي وصـحيالعالي هو تطوير ا
التعليم بالعمل والنشاط  فيكون عن طريق وثقافي أفضل، وعلى هذا يتحدد أسلوب التعليم العالي

 أو المجتمع. واإلنتاج والبناء، ومواجهة المشكالت اليومية التي تواجه الفـرد
 اإلسهام بدور كبير ومتزايد في تنمية المـواردكما أن التعليم العالي قادر على 

مكانيات مادية، وفـي ضـوء  البشرية في ضوء ما تملكه الجامعات من قوى بشرية وا 
 الدور المحتمل أن تلعبه مخرجات هذه المرحلـة فـي عمليـة التنميـة االقتـصادية

 رية التي تتولى قيـادةواالجتماعية، كما يساهم هذا التعليم إلعداد القيادات العلمية والفك
مشكالت  المجتمع، وكذلك إعداد الكوادر العلمية التخصصية التـي تتـولى بالبحـث والدراسـة

برجالها وخبراتها  المجتمع بهدف تطوره وتقدمه، وأن هذه المهمة ال تكتمل ما لم تتقدم الجامعـة
التنمية، وتساهم بالعمل الواعي  العلمية ودرايتها الفكرية الراسخة لتقوم بدور مباشـر فـي عمليـة

التي تتزايد بصورة لم تستهدف اإلنسان  في ميزان اإلنتاج واستغالل الموارد للتطبيقات العلميـة
 من قبل حتى أن خريجـي األمـس أصـبحوا

 .يعانون أمية علمية أمام استكشافات اليوم
 عن المجتمع وقد أكدت األبحاث أنه ال مكان في الوقت الحاضر للتعليم المنعزل

 ومشكالته، وأن التعليم العالي الفعال هو الذي يكون وثيق الصلة بحياة أفراد المجتمـع
 وحاجاتهم ومشكالتهم والقادر على إحداث التنمية الشاملة، ولذا تؤكد الخطـط الجديـدة
 للتعليم العالي على قيام المعاهد الجامعية بوظائف مختلفة غيـر المهمـات التدريـسية

 بحث العلمي، تندرج جميعها تحت عنوان الخدمات العامة، وأن نجاح هذه الجهـودوال



كافة مقرون بتغير جذري في مفاهيم الجامعة والعمل الجامعي، وفي مكانة هذه الجامعة ودورها 
 .في المجتمع

 ولذا فإن الجامعات الناجحة في العصر الحالي هي تلك التي تفتح أبوابها للمجتمع
 يث تتحسس مواطن الداء فيه، وتحاول أن ترى لها العالج المناسب، بلمن حولها، بح

 وتكون حساسة لطروحات أفراد المجتمـع، وأن ترسـم الطـرق إلـى تحقيـق تلـك
 .الطموحات

  :نماذج مقترحة إلدارة جودة تعليمية شاملة
 كلهـايمكن تعريف النظام المقترح بأنه نظام يقوم بـإدارة العمليـة التعليميـة 

 بمدخالتها وعملياتها، ينطلق من أن التعليم نظام متكامل وليس مجرد محطة لمجموعـة
 من المنظومات الفرعية، ويهدف هذا النظام إلى التأكد من أن كل المنظومات الفرعيـة

 :للتعليم ونواتجه على مستوى عال الجودة، ويقوم النظام على ما يلي
 :الشاملة تبني فلسفة لتعليم يحقق الجودة -1

 إذا كانت فلسفة التعليم تعني ذلك اإلطار الفكري المنظم الـذي يتخـذ الفلـسفة
 أسلوب وطريقا لتنظيم التعليم وتوضيح القيم واألهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها
 من خالل نظامه التعليمي، فإن هذا اإلطار الفكري المنظم يختلف إذا لم يكـن مـراده

 تعليمية شاملة، ومن المهم االهتمام بنشر هذه الفلسفة في:تحقيق جودة 
 .المجتمع والبيئة الخارجية -
 .منظمات المعلمين  -
 .اإلدارة التعليمية المركزية والمحلية والمدرسة -
داريين وطالبا -  .المدرسة: معلمين وا 
  :وضع أهداف محددة قابلة للتطبيق لتحقيق الجودة الشاملة -2

 من أسباب وجود النظام التعليمي ذاته، ولكل نظام أهدافـهإن أهداف التعليم تعد 
 المختلفة وذات مستويات متعددة، ويمكن أن يكون هناك تنافس بينها، ومن هنا فإن على

 .صناع القرار ومتخذيه أن يضعوا أولويات
 وطموحات للنظام ككل، إلـىGoals  وتتدرج أهداف التعليم من أهداف عامة

 محددة، وقد يحدد النظام التعليمي أهـدافا تختلـف بـشكلAims  أهداف أو أغراض



 واضح عن أهدافه الحقيقية الواقعية، وما لم يكن هناك وعي في أي نظام تعليمي بأهدافه
 المحددة وأولوياته فإنه سينقصه وجود أسس رشـيدة ونقـاط للبـدء لتحـسين أدائـه،

 لكلفة لهذه األغراض، ومن هنا كانتوالتخطيط للمستقبل، أو االستخدام األفضل لتحليل ا
أهمية صياغة أهداف محددة ومتدرجة وقابلة للتحقيق يمكن الوصول عن طريقها إلـى تحقيق 

 .الجودة الشاملة لكل جوانب العملية
 وتتضمن هذه األهداف ما يراد من مخرجات التعليم بما تتضمنه من كـل مـا

بشكل  واالتجاهات وتنمية القـدرات واإلمكانـاتينبغي اكتسابه من أنماط التفكير والمهارات 
 يعكس ما أداه التعليم بالنسبة للفرد. بمعنى أن المخرجات هنا ستكون هي القيمـة

 إلى التالميذ بتعرضهم لعمليات تعليميـة The Education Valu-Addedالمضافة 
 .محددة تحقق الجودة الشاملة

 :ق األهداف تبينها وتنفيذهاوضع سياسات تعليمية قومية واضحة لتحقي -3
 والسياسات التعليمية مبادئ مرشدة وموجهات للقيام بخطوات مقبلـة، واتخـاذ
 قرارات تناسب ما وضع من أهداف، ومن هنا فإن مثل هذه السياسات ترتبط بالفلـسفة
 المتبناة كما ترتبط باألهداف الموضوعة، ونجاح هذه السياسات يتطلـب تـوافر عـدة

 :فيها، ومنهاشروط 
 .ديناميتها ومرونتها -أ

 .قابليتها للتطبيق وتوافر مقومات تنفيذها-ب
 .اتجاهها االصطالحي والتجويدي -ج
 .استمراريتها -د
 .شمولها -ه
 .جدواها االقتصادية -و
 .االتفاق عليها -ز
 .إعالنها ونشرها بين أفراد المجتمع والعاملين بالتعليم -ح
 -المـدير :التعليمية بما فيها وظائف المعلم واإلدارة التعليميةتوصيف الوظائف  -4

 وطبيعـي أن الموظفون الكتابيون.-األخصائي النفسي -األخصائي االجتماعي-الموجه



 يتطلب هذا التوصيف تحليال للعمل والعاملين،وهي عملية هامة يحتاج إليهـا تطـوير
 .دارة الجودة الشاملةالتعليم ،كما تحتاج إليها إدارته وفقا لنظام إل

 وهنا ينبغي أن:وضع شروط لشغل الوظائف التعليمية في ضوء التوصيف السابق -5
ال تخدم  نسلم أنه نتيجة لعدم توصيف وظائف اإلدارة التعليمية، فإن شغلها يسير وفق إجراءات

شـاملة أن ولذلك يصير ضروريا في إطار نظام إلدارة جودة تعليميـة  .تطوير التعليم وتجويده
 يـشغل

 المنصب التعليمي الفني،و الفني اإلداري ،فرد تتوافر فيه شروط موضوعية محددة وفق
 .أسلوب علمي

 :توفير مدخالت جيدة -6
 وهذه المدخالت هي بمثابة المصادر العناصر المختلفة المطلوبة ليتمكن النظـام

 التالميـذ،والمعلمين بـل أيـضاالتعليمي من أداء وظيفته، وتشمل المدخالت ليس فقط 
 .والتسهيالت المادية، والمعدات وغيرها اإلداريين،والمواد التعليمية،

 وال تتوقف كمية ونوعية ونسب المدخالت المختلفة المطلوبة على عدد المتعلمين
 من التالميذ، ولكن أيضا على الطبيعة الخاصة لنظام التعليم وأهدافه وبيئته واحتياجات

 .ين أنفسهمالمتعلم
 وطبيعي أن يكون هناك مقياس الختيار التالميذ وفق معايير محـددة وشـروط
 ينبغي أن تتوافر فيهم، تختلف من مرحلة إلى أخـرى، ومـستوى محـدد للمعلمـين
 واإلداريين وتوافر كفاءات معينة فيهم، وبرامج لتدريبهم في أثناء الخدمـة، وشـروط

 لمبنى والمعدات والتمويل الكـافي ألداء النظـام وتحقيقـهللمواد التعليمية الالزمة وا
 .ألهدافه، بل إن هناك شرطا آخر ينبغي أال يغفل وهو شرط الكلفة الفعلية

 
 :تطوير األداء التعليمي وتحسينه -7

 ذلك أنه حتى يمكن تحقيق األهداف والحصول على مخرجات ذات جـودة مـن
 يكون للنظام التعليمي طرقه الفعالة ألداء هذا العمـل،العملية التعليمية، فإنه ينبغي أن 

 ويتضمن ذلك توافر تقنيات مالئمة وطرق تربوية وبناء تنظيمي فعال وترتيبات، وأسس



 للتسيير واإلدارة، كما تتضمن وسائل مالئمة للحكم على نوعيـة مخرجـات التعلـيم
 .والرقابة عليها وقياس أدائها

 يرتبط محتواهـا بأهـداف النظـام التعليمـي وتتضمن من جهة أخرى مناهج
 واحتياجات المتعلم ومتطلبات التنمية والبيئة، كما أنها تتضمن قيام المعلم بدوره بـشكل
 فعال، ويحتاج ذلك إلى أن يكون المعلم راضيا عن عمله متقـبال لوظيفتـه، ومقتنعـا

 .بدوره، يؤديه بإخالص وتفان
 :ربط الجامعة بما حولها -8

 االهتمام بإدارة الجودة الشاملة اعتبار التعليم نسقا فرعيا لنسق مجتمعي أكبـر،
 .ويعني هذا ربط الجامعة بالبيت وربطها بالبيئة والوسائط التربوية األخرى

 :ويهتم بما يلي :خلق مناخ تنظيمي يشجع على الجودة الشاملة -9
 .القيادة اإلدارية الديمقراطية -أ
 .الروح المعنويالتشجيع ورفع  -ب
 .العمل الجماعي وتنمية روح العمل في فريق -ج
 .اعتبار العلم هدفا ووسيلة -د
 .تحكيم العقل والمنطق -ه
 .تنمية القيم الخلقية-و

 :إتاحة فرص المشاركة للعاملين في العمل التخطيطي والتنفيذي -10
تحقيق هدف  مبدأ هام ترتبط بالمناخ التنظيمي، وتساعد على (المشاركة في التسيير) التشاركية

 .نظام إدارة الجودة الشاملة، بل إنه قبل ذلك يتفق مع التعريف المحدد له
 :مشاركة الطلبة في التوجيه والمتابعة -11

 اعتبار الطلبة مدخال هاما لنظام إدارة الجودة الشاملة يحتم االهتمام بأن يكـون
 .ر في العمليات اإلدارية بعامة، وعمليات التوجيه والمتابعةلهم دور، بل أدوا

 :ويتضمن ذلك :وضع نظام لتوجيه العاملين ورفع مستويات األداء -12
 .التوجيه-
 .التنمية الذاتية-
 .التدريب في أثناء الخدمة-



 .التشجيع(نظام للحوافز-
 :يشمل :الجـودة الـشاملةوضع نظام للرقابة على األداء للوقوف على مدى تحقيـق  -13
 .وضع معايير لقياس األداء-
 .المتابعة-
 .التقويم-
 .تدريب جهاز الرقابة-
 .التغذية الراجعة-

 :معوقات تطبيق نماذج الجودة الشاملة في التعليم الجامعي
 رغم السمات والمميزات إلدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي إال أن تطبيقها فـي

 :العالي يصادف العديد من المعوقات والصعوبات أهمها قطاع التعليم
 عدم مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات التعليمية والثقافة التنظيميـة1-

 .التي تتفق ومتطلبات تطبيق مدخل الجودة الشاملة، وذلك على مستوى األبعـاد
تطبيق  السائدة بالجامعات ومتطلباتعدم مالئمة األوضاع األكاديمية واإلدارية والمالية  -2

وأهدافه وهياكل وأنماط  مدخل إدارة الجودة الشاملة وذلك على مستوى فلسفة التعلـيم الحاليـة
وأدوات العملية التعليمية ونظام  التعليم الجامعي، أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم،

 .مويل التعليم الجامعيالمادية وت الدراسات العليا والبحث العلمي، واإلمكانـات
ال مركزي  المركزية في اتخاذ القرار التربوي، ألن إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلى نظام -3

ضعف الكوادر 4- .اإلدارية يسمح بالمزيد من الحريات واالبتكار في العمل بعيدا عن التعقيدات
 .المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة في المجال التربوي

تتفق مع  م مالئمة جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب، ومستوى جودة الخدمة التيعد -5
التدريس، وأساليب التقييم  وتوقعاتهم وذلك فيمـا يخـتص(بالكتـاب الجـامعي، هيئـة رغباتهم

 .الطالب المتبعة، كفاءة وفاعلية نظام تقديم الخدمـة ورعايـة
 .سوق العملعدم الربط بين الكليات وقطاعات  -6

 .تبني طرق وأساليب إلدارة الجودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية المؤسسة7-
 .مقاومة التغيير سواء من العاملين أو من اإلدارات8-
 



 الدراسة الميدانية:
 :مجتمع عينة الدراسة

 يتكون مجتمع العينة من مجموعة من األساتذة الدائمون؛ وهم جميع مفـردات
 الدراسة، وقد اخترنا في البداية عينة مقصودة تتكون مـن األسـاتذةالظاهرة موضوع 

 اإلداريين فقط يمثلون إدارات الجامعة في الكليات وأقسامها، وكانت العينة تتكون مـن
 .عمداء ونوابهم ، ورؤساء األقسام ومساعديهم

 .طرف الباحث ـنونقصد بـ: "العينة المقصودة"، العينة التي تم انتقاء أفرادها بشكل مقصود م
جراءاتها  :أداة الدراسة وا 

 اخترنا االستبيان كوسيلة لقياس مستوى القيم التنظيمية السائدة داخـل الجامعـة
 ومستوى جودة التعليم العلي، كونه الوسيلة األنسب للحصول على بيانات من أكبر عدد

 الفرضـياتمن المبحوثين وفي اقل وقت ممكن، وسهولة تكوين بنـوده فـي ضـوء 
 .المصاغة

 نتائج الدراسة:
وأدوات الدراسة  نشير إلى أن نتائج هذه الدراسة محدودة بحدود البحث وطريقة اختيـار العينـة

سنعرض النتائج مع  المستخدمة والمنهج اإلحصائي المتبع في تحليل بياناتها، وفيمـا يلـي
 :التحقق من فروض البحث

 درجة ممارسة الجودة داخل الجامعة ترتفع بارتفاعنستنتج من الجداول السابقة أن  -
 درجة ممارسة القيم التنظيمية وتنخفض بانخفاضها حيث وردت حسب فرضيات البحث

 :كالتالي
 :النتائج المتعلقة بدرجة ممارسة القيم التنظيمية

 إدارة اإلدارة، (كانت درجة ممارسة القيم التنظيمية بأبعادها اإلدارية األربعة 
 حسب ما أكدته آراء عينة الدراسة إيجابية  )المهمة، إدارة العالقات، إدارة البيئةإدارة 

 بدرجة متوسطة تقع في أقل درجات اإليجابية وتقترب إلى درجات السلبية منها إلى
 –إدارة اإلدارة  –اإليجابية مرتبة تنازليا حسب أوساطها الحسابية على التوالي: إدارة العالقات 

- 3.27- 3.13-3.34  إدارة البيئة ، بمتوسطات قدرت على التوالي –إدارة المهمة 
درجات ممارستها مع الممارسات  بدرجة متوسطة دلت عنها القيم المكونة لها التي تقاربت3.29



الكلية لكل بعد، وكانت هناك آراء إيجابية لـقيم تنظيمية على مستوى مفردات الدراسة وهي 
رجة فوق متوسطة ثم الكفاءة، االقتصاد، الدفاع، القانون والنظام، على التوالي: القوة، العدل بد

 فرق العمل، المكافئة، الصفوة،
 من القيم02  استغالل الفرص وكلها بدرجة متوسطة، كما أن هناك آراء سلبية ل

 التنظيمية على مستوى مفردات الدراسة وهي على التوالي: الفاعلية ثم التنافس بدرجة
 ضعيفة.

 هذه الدراسة مع دراسة محمد الصريصري من حيث العالقات بينواتفقت 
 .العاملين التي حظيت باألولوية في دراسته وجاءت في مقدمة العمليات المدروسة
 ونرى أن أخذ قيمة القوة في هذا البحث المرتبة األولى وتدني باقي القيم األخرى

إلنسانية داخل المؤسسات يدل على ما أثبتته دراسة سهام بن رحمون بضعف العالقات ا
 التربوية وما أثبتته دراسة أسماء بن تركي في أن قيم القوانين واالنضباط في اإلدارة

حرص  التعليمية ناتج عن حرص الجهات المختصة في المتابعة والرقابة ونرى أن هذا ما يفسر
 العاملين على تطبيق هذه القيم دون وعي بأهمية محتواها القيمي فهم يطبقونها
 خوفا ال حرصا وهو ما أثبته دخيل ااهلل محمد الصريصري في أن معظم الرؤساء

 .يهتمون بالجوانب اإلجرائية الشكلية دون االهتمام بالمضمون
 وهنا نرى أهمية غرس القيم التي تكون الشخصية الفردية والجماعية للمنظمة

 الرقابة والمتابعةوتكون بمثابة الوازع الذي يحدد ويضبط السلوك دون اللجوء إلى 
 الشديدة، وهو ما نراه في تجربة الشعب الياباني الذي أصبح مضرب المثل لكل األمم
 والشعوب في ربط سلوكه التنظيمي واالجتماعي بالقيم األخالقية في العمل وكان ذلك

سالمية  .أولى بنا كشعوب عربية وا 
 :النتائج المتعلقة بدرجة ممارسة جودة التعليم العالي

 ت آراء عينة الدراسة على وجود ممارسة إيجابية للجودة بدرجة متوسطةاتفق
 تميل إلى السلبية أكثر منها إلى اإليجابية وكان بعد المخرجات بدرجة سلبية تماما في
 أقل درجات السلبية وهو ما يفسر ضعف النظام التعليمي داخل الجامعة وهذه النتائج

تنظيمية وهو ما جعل تحقق الفرضية العامة ممكننا تقاربت مع نتائج درجة ممارسة القيم ال
المدخالت، اإلدارة  وجاءت أبعاد الجودة مرتبة تنازليا على التوالي: ظروف العمل، العمليات ،



التعليمي بمتوسطات قدرت  العليا، المخرجات وهو ترتيب يدل على تخلخل وتردي في النظام
 .3.36- 3.22- 2.33.  على التوالي
 :العالقة بين القيم التنظيمية وجودة التعليم العالي نتائج دراسة

 نالحظ تقارب كبير بين نتائج درجة ممارسة القيم التنظيمية ونتائج درجة
 ممارسة أبعاد الجودة، ولذلك نستنتج أن درجة ممارسة الجودة ترتفع بارتفاع درجة

 تنظيمية وجودة التعليمممارسة القيم التنظيمية وهو ما يفسر العالقة الطردية بين القيم ال
 .العالي كما جاء في الفرضية العامة لهذه الدراسة

 :ونستنتج تحقق الفرضية العامة من خالل تحقق الفرضيات الجزئية كما يلي
 : مستوى الجودة في ظل قيمة إدارة اإلدارة -أ

 وجود عالقة طردية موجبة بين آراء عينة الدراسة نحو قيم إدارة اإلدارة وجودة
 .بمعنى تحقق الفرضية الجزئية األولى 0.66 =التعليم العالي بارتباط قوي حيث ر

 : مستوى الجودة في ظل قيمة إدارة المهمة -ب
 وجود عالقة موجبة بين أراء عينة الدراسة ونحو قيم إدارة المهام وأرائهم نحو

 بمعنى تحقق0.65 =جودة التعليم العالي بارتباط قوي دل عنه معامل االرتباط حيث ر
 .الفرضية الجزئية الثانية

 :مستوى الجودة في ظل قيمة العالقات -ج
 وجود عالقة طردية موجبة بارتباط قوي بين قيم إدارة العالقات وجودة التعليم

 .بمعنى تحقق الفرضية الجزئية الثالثة0.61 =العالي حيث ر
 : مستوى الجودة في ظل قيمة إدارة البيئة -د

 طردية موجبة بارتباط قوي بين قيم إدارة البيئة وجودة التعليم العاليوجود عالقة 
 .بمعنى تحقق الفرضية الجزئية الرابعة0.60 =حيث ر

 :مستوى جودة التعليم العالي في ظل القيم التنظيمية
 اتضح من نتائج الفرضيات األربعة وجود عالقة طردية قوية وموجبة بين القيم

 الجامعة وتحقق جودة التعليم العالي بارتباط قوي دل عنه معاملالتنظيمية السائدة داخل 
 بمعنى تحقق الفرضية العامة وهو ما0.67 :الذي قدر بـسبيرمان براون االرتباط 



 يؤكد جليا االرتباط الكبير بين مستوى ممارسة القيم ومستوى الجودة في العمل داخل
 .مؤسسات التعليم العالي

 
 خاتمة:

 المتحصل عليها في هذه الدراسة أهمية القيم التنظيمية المدروسـةأظهرت النتائج 
 على األداء المهني والوظيفي، وتحديد السلوك الفردي والجماعي داخل الجامعة وعالقتهـا
 بالتوازن النفسي واالجتماعي للعاملين، وأثر ذلك كله على جودة التعليم العالي كأهم قطاع

 الحياة، واللحاق بركب الدول المتقدمة في هـذا المجـال،يتطلع إليه المجتمع لتغيير نمط 
 .والوصول إلى مستوى القيادة والريادة الذي تصبوا إليه كل األمم والحضارات الراقية

 كما أظهرت أن هناك ارتباط قوي بين درجة ممارسة القيم التنظيميـة المدروسـة
 على أداء الجامعة كنظام يتكونودرجة ممارسة الجودة في التعليم العالي، وهو ما انعكس 

 من: مدخالت، عمليات، مخرجات... ورأينا أن أهم مشكلة تعاني منها الجامعة هي ضعف
 المخرجات الناتج عن طبيعة ممارسة القيم السائدة، وبالتالي كان له األثـر الـسلبي فـي

 تي نرى أنها تبـدوتحقيقي الجودة، كما بينت هذه النتائج أهمية القيم التنظيمية المدروسة ال
 كنظام اجتماعي متوازن ومنسجم يهتم بجميع النواحي التنظيمية منها واإلنسانية والبيئيـة،
 كاالنسجام بين االهتمام بتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والسلطة والمسؤولية، وااللتزام

واالهتمام بفاعلية الجامعة بالمعايير العلمية عند عملية االختيار والترقية والمكافأة والتقييم، 
مكاناتها المادية والمالية من ناحية، واالهتمام بالعالقات اإلنسانية مـن ناحيـة أخـرى  :وا 
 كالعدالة والمساواة والمشاركة، وأثر ذلك في إيجاد بيئة تنظيمية مرنة تشجع على اإلبـداع

 .والتنافس اإليجابي وروح العمل الجماعي
 علينا كباحثين و كذلك من الجهات المختـصة ضـرورةونالحظ أن هذا يستوجب 

 االهتمام بقيم العمل داخل الجامعة القائمة على االحترام المتبادل، لتفادي المشكالت الناتجة
 عن طبيعة ممارسة بعض القيم السلبية: كالفردية والتسلط والغياب والتهـرب واسـتخدام

الشديدة  والهيئة التعليميـة، وأسـلوب الرقابـة أساليب التهديد والوعيد من طرف بعض القيادات
 من طرف اإلدارة الذي يؤثر سلبا على تحقيق أهداف الجامعة وعلى سير العمليـة
 التعليمية وأداء الطلبة وحتى العاملين، وهذا سيكون له عواقب سيئة على جـودة التعلـيم



 ظيمية المحلية التي تميـزالعالي. كما يتوجب علينا ضرورة االهتمام بخصائص القيم التن
 جامعاتنا وحتى جميع مؤسساتنا التعليمية بجميع مراحلها، ونشر الوعي بأهمية القيم التـي
 تساعد في إرساء ثقافة تنظيمية ذات اتجاه إيجابي، تساعد على استخراج أفضل مـا فـي

 ومتميزالعنصر البشري من قدرات ومهارات وتنميتها من أجل تحقيق تعليم عالي نوعي 
  .في جميع مراحله وفي جميع مؤسسات التعليم الجزائرية
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