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 "من أراد علًما، فليدقق وإالّ ضاع دقيق العلم " 

 اإلمام الشافعي                                                                    

 

 

 

لو غُّير هذا لكان أحسن، : إّني رأيت أنّه ال يكتب أحد كتابًا في يومه إاّل قال في غده "

قّدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو 

 ".من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر 

                                                                                                

 عماد األصفهاني                                                                         
 
 

                                                                               

                                               



 

 

 

 
 

 

 

إلى كل من عمل ويعمل وسيعمل من أجل ...إلى كل الغيورين على ثرى هذا الوطن
 ...خدمة العلم وأهله سعيا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي

 إلى أهل العزم في وطننا الحبيب
لى القلوب إ...إلى الشموع التي تنير دروب العمل...إلى السواعد التي تعمل ليل نهار

 العامرة بحب البشر، والمليئة بنور األمل
إلى أبي وأمي إكليل غار على رأسي أدامهما اهلل وأطال في عمرهما، وحفظهما من كل 

 سوء
 يمنى...، وإلى قرة عيني ابنتيالكريم إلى زوجي

 إلى جميع إخوتي وأخواتي وأبنائهم
 إلى جميع أفراد عائلتي

 ه اهلل في ميزان حسناتناجعل...أهدي هذا الجهد المتواضع
 
 

                            
     سميحة يونس                                                     



 

 

 

 
الحمددددددت ق رتددددددال  تالددددددى نالنددددددول ناليددددددو   تدددددد      دددددد  ال  دددددد   ا  دددددد    

  ن تددددد  ت  د طدددددى اله  ددددد   الهددددد      (صددددد ع اق  ت دددددى ن دددددت ) حمدددددت دددددد    دددددت اق 
 أّ   الحمدددددت   تتّدددددى ا  العددددد لم   أن   نت ددددد  ا ندعدددددت . نصدددددح ى الاددددد ا  الم   دددددت  

أشددددا ى  تدددد   عمددددى الطددددى   لعددددت  ن   لحندددد   نأ مددددتى  تدددد  نا دددد    ددددتى ننا دددد  
 .ر دى نك  ى الذي شمت ى  ص  إل   ذا ال      مت ا     ا ى  عمى

إ ع أن العمددددد   ا   يدددددع ى نأ ددددد   تددددد  أدددددد ا  ا  ط ددددد    ددددد  إ  ددددد    دددددذ كمددددد 
ألقددددت  د ا دددد  القددددا  نالطقددددت   نأن أ ددددك دبهدددد       دددد  كتمدددد  شددددا  دحدددد  كدددد  

 .      ت ى  ت  إ  اج  ذا العم  إل    ا ال ر د
 .إل  أ  لذلى الذ   لع تنا داا طى د لع     نا  طم  

: ألقددددددددت  د ا دددددددد  القددددددددا  نالع  دددددددد ن ل  يدددددددد ن الم ددددددددت   ا  ددددددددط   الددددددددتكط ا
المقددددد    تددددد   دددددذا العمددددد   نالدددددذي أك   دددددى د  شددددد ا   تددددد   دتق  ددددد   دددددو    

تعمددددد  المدددددطق  المطم دددددا  نالدددددذي ا ددددد لطى نلمددددد  لميدددددال   دددددى  ددددد  إ دددددو  ن ددددد  ل
 ...غم  ى دف ض  تمى نل    ب   ت   د ن ح  أن اأي أن  هف أد ي

إلدددد  القتدددد   اله  دددد  الطددددى  ددددت ال لددددى  ددددت العدددد ن نالميدددد  تل  دددد     دددد  أن 
إلددددد   ددددد   ددددد  ت ى د لاتمددددد  اله  ددددد   د  دطيددددد     د لمعت  ددددد  ال  د ددددد   ..  ددددد  دع دددددت

 ...د لن  
 تمى نل  ل ي    اك لىإل      ي     .. إل ا  رم ع 

 ...لا    ى را   القا  نالع   ن  ن   اق را   الث ا 
 

  م ح     س                           



 اتـــــويـــــــرس المحتـهـف

 

اتـــــويـــــــرس المحتـهـف  

 فهرس الجداول واألشكال

 ه -أ............................................................................مقدمة

 مشكلة الدراسة: الفصل األول

 70...........................................................................دــــــــــــتمهي

 70..................................................تعريف وتحديد إشكالية الدراسة. 1

 11..................................................اأهمية الدراسة ومبررات اختياره. 2

 16...................................................................الدراسةهدف . 1

 16..................................................................مفاهيم الدراسة. 4

  12...............................................................الدراسات السابقة. 5

 48...........................................................................ةــــــــخالص

 اإلطار المفاهيمي للكفايات: الفصل الثاني

 57.......................................................................... دــــــــــــتمهي

 57............................................ةالكفاي مع مفهوم المفاهيم المتداخلة. 1

 54.........................في الرأسمال البشري مالئمة الكفايات كمقاربة بيداغوجية. 2

 64..............................................تصنيف الكفايات ومصادر اشتقاقها. 1



 اتـــــويـــــــرس المحتـهـف

 

 69.........................................................أساليب قياس الكفايات .4

 01..........................................................أساليب تنمية الكفايات. 5

 01...........................................................................ةــــــــخالص

 الجامعة والتعليم العالي في الجزائر :الفصل الثالث

 05...........................................................................دــــــــــــتمهي

 05.................................................المداخل النظرية لدراسة الجامعة. 1

 81...................................................التطور التاريخي للتعليم العالي. 2

 80...................................................أهداف ووظائف التعليم العالي. 1

 91...........................................................مكونات التعليم العالي. 4

 90........................................................التعليم العالي في الجزائر. 5

 110.........................................................................ةــــــــخالص

 الجودة الشاملة في التعليم العالي: الفصل الرابع

 119.........................................................................دــــــــــــتمهي

 119................................................النشأة والتطور: الجودة الشاملة. 1

 117..............................................الجودة الشاملة في التعليم العالي. 2

 149.....................................وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة الكفايات. 1



 اتـــــويـــــــرس المحتـهـف

 

 158.........................................................................ةــــــــخالص

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل الخامس

167.........................................................................دــــــــــــتمهي  

167..............................................................مجاالت الدراسة. 1  

160.................................................................منهج الدراسة. 2  

168......................................................جمع بيانات الدراسة ةأدا. 1  

101....................................األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.4  

 104.........................................................................ةــــــــخالص

 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج  :الفصل السادس

 106.........................................................................دــــــــــــتمهي

 100.........................................الدراسة الميدانية عرض وتحليل بيانات. 1

  226.................................................................نتائج الدراسة. 2

 218............................................................................خاتمة

 241..........................................................قائمة المصادر والمراجع

 المالحققائمة 

 ملخص الدراسة
 



 فهرس الجداول واألشكال

 

 داولــــــــــــــرس الجــــــــــفه

 الصفحة وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــالع الرقم

10 
ااااااااااااااألفكااااااا جاا باااااااماءااااااا ضا مااااااا اا  الااااااا ضاا باااااااماب  ااااااا الجا ااااااا اا ب ااااااا جاا بااااااا ج  ما

ا لفم ماا ء دة
022 

 022اأهماا كف   تاا لب ق ةالنا ج ءماا ب ا ماا    مافماعصجاا    لة 12

 022اعدداا لداجسااإل بدائ ةا لد نةا ججا  عج ج ج 10

 020اعدداا لب س  تا لد نةا ججا  عج ج ج 10

 022اعدداا ث ن   تا لد نةا ججا  عج ج ج 12

 026ااالسبل جةا(ا    جات)اب ز عافقجات 12

 001اا  دائ اا ل بلاةا إلء   ت 10

 002ال  لالتاا ث  تا لء التاكف   تا ج ءماا ب ا ماا    م 10

16 
ا ءاانسمالب ساا اا  لااجماا  اام دةا:ا صاا ئأاأفااجاداا   نااةا فقاا ا اااالب  ااجات

اا ء ل  ةماا صفةاا  ظ ف ة
000 

 006اإء   تاأفجاداا   نةاعاىالء  اا كف   تاا لمن ة 01

 002اإء   تاأفجاداا   نةاعاىالء  اا كف   تااألك د ل ة 00

 062اإء   تاأفجاداا   نةاعاىالء  اا كف   تاا ثق ف ة 02

 210اإء   تاأفجاداا   نةاعاىالء  اكف   تااالبص  ا ا ب اص  00



 فهرس الجداول واألشكال

 212اإء   تاأفجاداا   نةاعاىالء  اكف   تاا بل زافماا  ل  00

 202ا  ص ةإء   تاأفجاداا   نةاعاىالء  اا كف   تاا  02

 200اأهماا كف   تاا بما لباكم ا ج ء اا ب ا ماا    م 02

 206ابجب باا كف   تا سباا لب س اا  س  م 00

 220ا الب  جاا لسبق اا ءنس(ات)نب ئجاا ب  جا 00

 220ا دال ةاا فج قا سبالب  جاا صفةاا  ظ ف ةا(ت)نب ئجاب ا  اا ب  ج 06

 222ا(ا دجءةاا  ال ة) دال ةاا فج قا الب  جاا لسبق ا(ات)نب ئجاب ا  اا ب  جا 21

 

شكــــــــــــــــــــــــــــالفهرس األ  

 الصفحة وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــالع الرقم

 20اا كف  ةاااااالك ن ت 10

 60اا ب ا ماا    م(ا ظ ئف)لم ما 12

 022ا" PDCAد جة"د جةاد لنجا عالقبم ا   ب س ناا لسبلجا 10

 020ال اصف تاا  ج جاا ذيانج د 10

 

 

 

 

  



 مقدمـة

 
 أ

 

 مقدمة

هم سمات التطور والتقدم لدي أي مجتمع منن المجتمعنات  ن  أيعد التعليم العالي من 

ولقننننند ألننننن ا التعلنننننيم العنننننالي  م تلننننن  درجاتننننن  . ويعننننند أ ترهنننننا تنننننلتيرا  ننننني   يننننن  المجتمنننننع

وا تلالننات  العامنن  ال اسننم وا هننم  نني مملينن  الت مينن ق وتقننع ملننا ماتقنن   مننداد ال ننوادر 

   النن   نني طنن  تطننور التق يننات ال شننري  القننادرى ملننا النند و   نني مجنناخت العمنن  الم تل نن

ي نر  ملنا التعلنيم العنالي  مناال ديت  والتطورات الت  ولوجي  التي  شندد جديندها  ن  ينومق 

 .أن ي ون قادرا ملا   تاج الم رجات المالئم  لتوا ب التطورات العلمي  والتق ي  ال ديت 

لعديننند منننن دو   ننني ا عننناليتشنننير الننندخئ  ائسنننتقرائي  وائ لنننائي   لنننا أن التعلنننيم ال 

منن  ذلن  ويتهنا قالعالم  ي الس وات ا  يرى يمر   تنرى ت نو   رهنتدا التاينرات المعالنرى

النذي  ندتت  ين   -قنرن  دارى المعر ن  - ال  العقدين الماهيين ومع د و  ا ل ي  التالتن  

تايننرات وت ننوخت سننريع  وهائلننن  ملننا م تلنن  ا لننعدى والمينننادينق  تيجنن  ارت ننا  مسنننتو  

ائج ق و منو تقا ن  ال نرد والمجتمنعق و تيجن  لتطنور ز ال اج   لا  تو لا التعليم و ر ائق ا  م

ائ ترامننات وائ تشننا ات العلمينن  ال ديتنن   نني م تلنن  مجنناخت العلننومق ومننا شننملت  التننورى 

 .المعر ي 
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دارتدنننا القنننوى والسنننلط  المننناترى  ننني تطنننور و منننو المجتمعنننات لقننند  ألننن  ت المعر ننن  واا

ت عينن  ائ تنناج لتقلينن  الت ننالي ق وزيننادى   اتتنن  و امليتنن  لمواجدنن  الم ا سنن  وازدينناد ممليننات 

ق والمتاينننرى  شننن   مسنننتمر  ننني م تلننن  الطنننرو  الم يطننن   العملينننات ال ارجيننن  والدا ليننن 

 .وسريع

يعنند التعلننيم العننالي للينن  المجتمعننات ال ديتنن   نني مينندان الت ننا ي  ننين القننو  العالمينن  

واز ات واللرامات ال الي ق و التالي ائرتقات  المجتمع العالمي للتطور وائ دا   ي ط  الت

العنالم المعالنر  اهتمامدنا المتزايند والم ليق وملي  تتميز ماسسات التعليم العالي  ي دو  

 ت عينن  ماشننرات جننودى التعلننيم  ننلملا قنندر مم ننن لهننمان م رجننات ماهلنن ق وا هننم م دمنن  

العمن  م لينا ومالميناق ومنن تنم السنير  نالمجتمع   ي مملدا لت قيق ت ا سي  مالين   ني سنوق

 .قدما  ي ر ب الت مي 

تعت نننر الجزائنننر منننن الننندو  السنننائرى  ننني طرينننق ال منننو اخقتلنننادي واخجتمننناميق والتننني 

 نني  تيننر مننن ائجننراتات وال طننط الت موينن ق  ننالتر يز ملننا  اولننت موا  نن  النندو  المتقدمنن  

 يث ترتب من ذلن  ا تشنار الماسسنات الجامعين   ال تير من اآلليات أهمدا التعليم العاليق

منننع  داتننن  ا سننناليب  ق منننع تنننو ير التم نننين المننناليق ال شنننري والمنننادي ننني التنننراب الجزائنننري

 .ال يداغوجي 
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ومنن ه ننا  نندن الدولن  الجزائرينن  ومننن  عندها الجامعنن  سننائرى  ني مسننار تط يننق معننايير  

جننودى التعلننيمق  ذ أن قهنني  جننودى التعلننيم العننالي  نني الجزائننر خ ت مننن  نني ت قيننق التم ننين 

ملننا ا ننتال  أ عنناد   قنندر مننا هننو  نني ال  اينن  المادينن  وال  نناتى المعر ينن   جنن  تننو ير الينند 

ق والتننني تنننتم ن منننن تجسنننيد التايينننر لمدر ننن ق وا هنننم الم دمننن   ننني مجالدننناالعاملننن  الماهلننن  وا

ائيجنننا ي وال عنننا  اجتماميننناق  ينننث تعننند لننن ام  ال  نننر والم  نننرين  ننني المجتمنننع منننن أهنننم 

 .ملا المد  ال عيد الل امات وأ ترها تلتيرا  ي 

 لقند سنعت الجامعنن  الجزائرين   لننا ت عين  دورهننا اخجتمنامي واخقتلننادي م نر ت سننين

م رجاتدا وتقديمدا لسوق العم  ماهلن  وقنادرى ملنا ت شنيط الماسسنات اخقتلنادي  و ماين  

الماسسنننننات اخجتماميننننن  وهنننننمان قيامدنننننا  وطي تدننننناق  ائهنننننا    لنننننا   سنننننا دم المدنننننارات 

المت ومننن   جننن  تطويرهنننا وت ميتدنننا و نننذا مواجدننن  الت نننديات واللنننعو ات العالميننن  والم ليننن  

رات  تيجن  مولمن  العنالمق وذلن  منن  نال  تط ينق ماشنرات الجنودى لموا    التطورات والتاين

 .ملا م تجاتدا

ال  اينات التني يمتل دنا  ريجنو التعلنيم العنالي وست او  هنذ  الدراسن  ال  نث منن أهنم 

الجزائننري والتنني تم نن دم مننن ممارسنن  أممننالدم و ننق م دننوم  دارى الجننودى الشننامل ق وذلنن  لمننا 

ن أهمينن   نني المجتمننع و نني سننوق العمنن  و نني قيننادى مملينن  يمتلنن   ريجننو التعلننيم العننالي منن

أهننم طاقننات المجتمننع وقدراتنن  وملننيدم يتوقنن   جننا  المجتمعننات الت مينن ق ملننا أسنناي أ دننم 

 .وتطورها  ذا أ سن استتمار وتوطي  طاقاتدم وقدراتدم



 مقدمـة

 
 د

 

تنننم تقسنننيم هنننذ  الدراسننن   لنننا سنننت  لنننو ق تنننم التعنننر   ننني ال لننن  ا و  لتعريننن  

  ق  مننننا ت اول ننننا أهننننم م نننناهيم الدراسنننن وم ننننررات ا تيارهننننا أهميتدننننا قالدراسنننن وت دينننند مشنننن ل  

ل عر   ي ل ر ال ل  مجموم  من الدراسات السا ق  التني ا طلقنت م دنا الدراسن  ومتلنت 

 . ي    مرا ل  مجاخ  ل ا است ادت م   دراست ا

الم نناهيم  ي مننا ت اول ننا  نني ال لنن  التننا ي ال  ايننات  دطننار م نناهيميق  ذ سنن ر ز ملننا 

ذات اللل  والمتدا ل  مع م دوم ال  اياتق تنم  ت ناو  ال  اينات  مقار ن   يداغوجين  مالئمن  

 ننني الرأسنننما  ال شنننريق  منننا سننن تطرق  لنننا تلننن ي  ال  اينننات وملنننادر اشنننتقاقداق ل ت ننناو  

 .أيها أساليب قياي ال  ايات وأ يرا أساليب ت ميتدا

لنيم العنالي  ني الجزائنرق  ندتا  دراسن  أما ال ل  التالث  قند  لنل لل نديث منن التع

لموهو  الجامع ق تم تم التطنرق المدا   ال طري  لدراس  الجامع  لتوهيا ائطار ال طري 

للتعلننيم العننالي لمعر نن  أهننم المرا نن  التنني مننرا  دنناق  مننا تننم التطننرق  للمعالجنن  ال رو ولوجينن 

ال نننري  / أيهنننا  لنننا أهننندا  ووطنننائ  التعلنننيم العنننالي وم و اتننن  والتننني منننن  ي دنننا الطالنننب

ل سننتعر   نني ل ننر ال لنن  التعلننيم العننالي  نني الجزائننر لوهننع موهننو  الدراسنن   نني سننياق  

  .ال قيقي

 

 



 مقدمـة

 
 ه

 

للجننودى الشننامل   نني التعلننيم   لننل ال لنن  الرا ننع لننا ال لننو  السننا ق ق  ائهننا   

ق تنم الجنودى الشنامل   ني العاليق من  ال  دراس  الجودى الشامل  منن  ينث ال شنلى والتطنور

 .ق وأ يرا ال  ايات و ق م دوم  دارى الجودى الشامل التعليم العالي

  ننات   نناتا ملننا مننا جننات  نني ال لننو  ال طرينن  وت قيقننا للدنند  مننن هننذ  الدراسنن ق تننم 

 نان لججنراتات الم دجين  للدراسن ق وتنم  ين   الجا ب الميدا ي من  للينق ال لن  ال نامي

 لا مجاخت الدراس  الم ا ي  والزما ي  وال شري ق من د  الدراسن ق أداى جمينع  يا نات  التطرق

 .الدراس  الميدا ي ق وأ يرا أساليب المعالج  ائ لائي  ل يا ات الدراس 

السنادي وا  ينر منن هنذ  الدراسن  لعنر  وت لين   يا نات الدراسن  ل ل   ي ال لن  

الميدا يننن ق وقننند تنننم ذلننن  منننن  نننال  منننر  وت ليننن  الجنننداو  ال ميننن  خسنننت الل ال تنننائ  

وم اقشتدا است اداا لجطار ال طري والتلوري لدذ  الدراس  وجمل  الدراسنات  الجزئي  والعام 

 نني  داينن  الدراسنن ق تننم   ننتم   ت ننا  جملنن  مننن السننا ق ق لججا نن  ملننا التسننااخت المطرو نن  

 يننرا مننر  قائمنن  الملننادر والمراجننع المعتمنندى  نني هننذ  الدراسنن  أو . ائقترا ننات  م لننل 

  .من المال ق ومدد
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             : تمهيــــــــد
 مشررة اذف اهف،رراهذيتاميتمرراذيمبررههفهذف تياهارراهذبا  ررا اذ  رر ذذايعتبررهذاررلفذف عررر ذ ه رر 

ةماذيعاذالفذف عر ذ هرراذ تاراي ذف اهف،راهذف ،رابااذيف تر ذ مراذ وضراذبمي ري ذ.ذفذف اهف،افاات

فار ذفال،رتعاامذمرذذارل ذف اهف،اهذمعذ برهف ذتيهراذف تشراباذيفال رتوفذمرعذاهف،رتااهذمرعذتي ري ذهيذ

بافءذبعضذف موحظاهذحي ذال ذف اهف،اهيذف اهف،اههذ ذ.ف 

يي رعماذ ر ذذف اهف،راذيمةاااذف اري ذتذذارلفذف عرر ذبمةابراذبافيراذ عمرعذمي ري ذفأل يهي  ذ

 . طاهااذف رحي 

 :ةـدراسـة الـاليـإشكتعريف وتحديد . 1

 يراذف تاميراذيضاهراااذيتعقذف م تريذذ ر ذف عررهذف حرايلذ  ر ذتذذف ا،راذذاريذمحره ذ م

ياريذبرل  ذيحتر ذمهةر ذف ررافهمذ ر ذفالاتمراعذيايذف ليذيطريهذم،رتياذف،رت افعذف مريفهاذف ماايراهذ

   ذم،تياذف عرا عذف معاررههذ رلفذيهر ذت،رييه ذيف محا ظراذ  يراذيتطرييه هذيف،رتةماه ذهيرافذحتر ذ

  رر ذف ماررت ذذيررر ذ  رر ذاههرراذهتلذف مررا ذف بشررهيهذ اررراذ رر ذ ررا عذ ررعذيعرراذف تاررا لذ يرراذضارررهف

فالضتراايهذبعاذتذذباهذمؤةافذبأذذفال،تةماهذ  ذف ميهاذف بشرهيهذيف  رافاذف ا،راذذ يةريذذ را وذ

ذ.ذذحاياياذ  ذحيامذف مهتمعهذايذفأل،الذ  ذة ذةهيمذي ام ذة ذةيهم

ي  رر ذف تبرراهذف مرريهاذف بشررهيذيمةرر ذحهررهذفأل،ررالذ رر ذةرر ذتاميرراذيتطرريههذيحترر ذمي رري ذ

تاميررراذ ارررراذ ررر ذظرررهيفذف تاميررراذفالضتررررااياذيفالهتما يررراهذل ررر ذتذذتةيياررراذيتع يمررراذيتاهيبررراذ

اها فتاذف مااياذيف عةهياذمتأةهمذبا ذ.ذف ا،اذذالذباذتذذيهع ذاتاهاتاذيف 

ذ

ذ



 مشكلة الدراسة ..........................................................:الفصل األول

 

8 

ذ

يمررذذبرريذذف مؤ،،رراهذف معايرراذبعم يرراذتةررييذذف مرريفهاذف بشررهياهذف هامعرراذف ترر ذتشررة ذمهةرر ذ

فضترااياذي  مياذيةاا ياهذبحيلذتررب ذ شعا ذح اهيذي  م ذي،معذ  ذتامياذف مهتمعذيتطييه ذ

ف هامعررراذتافمذ ا  ررراذ ررر ذتطرررييهذةعايررراهذيممررراهفهذ رررهي ذف تع ررريعذف هرررامع ذ ي،رررمعذ ررر ذتطرررييهذ

ف تهبيراذيف تع ريعذ يراذمهرهاذ امراذف،رتموةياهذبر ذف،رتةماهذ ر ذف مهتمعهذ ارراذ ر ذ را عذ رعذتعراذ

حااذتةبهذف هااااهذف ت ذيه ذتذذت بطذ روحاتماذ   ذيضرعذف هتلذف ما ذف بشهيهذيف  حهةتماذيف 

  هف فهذف تغيهفهذف متحةماذ  ذف ي عذفالهتما  ذف اف   ذيف تحيالهذف هايامذف تر ذيعه مراذف عرا عذ

ذ.يف مطبي اذبظااهمذف عي ماهذيف ماا ،اذيف بااءذ ألر  

 ااذا عهذظرااهمذف عي مراذي،يا،راذفالاعتراقذفالضترراايذبا عايراذمرذذف راي ذ  تهةير ذ  ر ذذذذ

عاايعذف تمي ذيف اي ياذيف تااذذ  ماذذف هيامهذيتح،يذذم،تياذف  اماهذ  ذف عاياذمذذتطبيقذم

ل رر ذألاارراذاعررياذ رر ذ ررا عذيتميرر ذبا ،رره اذيف عي مرراذف اطا رراههذبمرراذ يمرراذضطررا ذف تع رريعذف عررا  هذ

يفألاررراففهذمررراذتااذ  ررر ذتعاررراذف بايررراذف معه يررراذيف ا،رررااياذيفالهتما يررراهذحيرررلذذمتعررراامذفألبعررراا

يتمراعذف تحراياهذ.ذحاهاذف عهاذم حاذبأذذيتعمعذاع،اذييعمعذماذحي اذمرذذتغيرهفهذيتحرافلتربحهذ

ف ترر ذ ه ررتماذظررهيفذف عي مرراذ  ررر ذحياتارراذيت،ررا يبااذ رر ذف تعةيرررههذالذبرراذمررذذميفهمتمرراذباي يررراذ

هايامذمذذف تع يعذيبأ،ا ي ذتع يمياذتت،عذبا مهيااذيف هيامذيف باف هذ لذياتظهذمذذف تع يعذف عا  ذ

هي اذف متعراامذف م،رااماذف ععا راذ ر ذتةرييذذيف  رافاذف ةعراءفهذف ع ميراذف ارااهمذ  ر ذ امراذ،ريقذبع

ف عمررر ذف مح يررراذيف ماا ،ررراذف عا ميررراهذيتذذيرررتع عذف طا ررر ذةيرررفذيامررر ذاع،ررراذييؤا مررراذ  تةيرررفذمرررعذ

ذ.متط باهذف عرههذيف ليذيعهفذبعرهذف هيام

ذ

ذ
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ذ

يامذف تع ريعذيتاميراذف براف ذيفالبتةراهذ ع ذ ا عذف ييعهذترب ذفالاتماعذماررباذتةةرهذ  ر ذهر

يتع ي ذايهذف بحلذيف تههي ذيف تهاياذ  ذتطييهذف تع يعهذ ا ة ذمطا  ذبتحايرقذاري ذمرذذف تمير ذ

ف تع يمرر ذ رر ذ طرراهذف هرريامذف شررام اهذف ترر ذتعمرر ذ  رر ذتمةرريذذف مررتع عذبةعايرراهذيممرراهفهذحياتيرراذ

عم هذف ليذيشماذاميفذ،هيعاهذيف ايااذمتطيهمذت،تهي ذ حاهاهذف عرههذي تغيهفهذطبيعاذ،يقذف 

ف تماا ذ   ذف تااياهذف حايةاهذيتغيهذت،ا ي ذ افهتاذيتاي ذاشاطاتاهذيظميهذاشاطاهذهايرامذ رعذ

تةذذمعهي راذمرذذضبر هذيارلفذيتط ر ذمرذذتررحا ذف ارهفهذف عاايراذتةةرهذبرا ةيفهذيتطرييهذف ماراا ذ

عه رراذبشرررة ذيطررابقذف ع ،رررعاذف تهبييررراذف تع يميرراذيهعررر ذ ايرراهذف تع ررريعذتةةررهذف،رررتهاباذ مهتمرررعذف م

تع رعذ تعرهفذ:ذهذحيرلذترربحهذارل ذف غايراهذمهتبطراذتةةرهذبررذ"ف تع يعذل  ذف ةا ذف مةاريذ" تاهيهذ

ذ.تع عذ تعم هذتع عذ تةيذهذيتع عذ تشاه ذفآل هيذ

يمااررراذمامررراذبأاميررراذف تغييرررهذيف رررروقهذبرررااههذف عايررراذمرررذذف ررراي ذ تباررر ذمعررراايعذف هررريامذ يف 

طبيامرراذ رر ذهميررعذف مهرراالهذبمرراذ يمرراذمؤ،،رراهذف تع رريعذف عررا  هذبمررافذف عمرر ذ  رر ذف شررام اذيت

ف تح،يذذف م،تمهذ  ذف مارت ذف تع يمر ذيم ههراهذف عم يراذف تع يميراهذيتي راذه رعذةعراءمذف مةريايذذ

بماذبمراذي رمذذف حرري ذ  ر ذ رهيهيذذ رايمعذف معراهفذفأل،ا،رياذف تر ذترؤا معذ  ر ذف تارا لذ ر ذ

ذذف عررهذف حرا  ذاريذف متعاامذبةعاءمذ ا ياذ   ذف م،تياذف عرا م هذ ارراذيتف مهاالهذف عم ياذ

يتط بمرراذ،رريقذف عمرر هذيت،ررم ذبممرراهفهذف اررهذذف حرراايذيف عشررهيذهذف ترر ذفههرراذف هذذ رررهذف ممرراهفه

ذذ.ةاذذيتط بماذ،يقذف عم ذ  ذف ما  يا ذت ت فذف تو اذةبيهفذ ذذف مماهفهذف ت ذ

ذ

ذ

ذ
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روقذيف،عاذ  ذضطا ذف تهبياذذتهايااتما ذ،يا،اذالبااههذيف ه فههذةباض ذاي ذف عا عهذ يف 

مذذتهر ذ رماذذهياتراذيف يرري ذبراذ  ر ذت  ر ذف م،رتيياههذيتمةياراذمرذذب ري ذمعراييهذذهيف تع يع

يل رر ذبتبايمرراذمهمي رراذمررذذف ررروحاههذيمررذذ ررو ذيف متعرراهفذ  يمرراذاي يرراهذذف هرريامذف مط يبررا

ا ا ذتاماطذهايا مذ   ذم،تياذاية اذيتاظيعذف تةرييذهذبتةرهيلذتطبيرقذتحايلذبهفم ذف تةييذذيف 

هذف رررليذيمرررافذ  ررر ذف يرررري ذبرررا تع يعذف عرررا  ذ  هررريامذL.M.Dف اظررراعذف هايررراذ  تع ررريعذف عرررا  ذف ررررذ

امراذ رهيهمذتم تمراذمتغيرهفهذ ف شام اهذ اراذيتذذتطييهذف تع يعذف هامع ذ عذيعاذمههاذف تيراههذيف 

اذياظماذيت،ا يباذال،تشهففذآ اقذف م،تاب ذيف تيف قذف حا ههذ ميذبحاهاذم،تمهمذ مهفهعاذ  ،عت

ذ.معماذ ماااذ ضاماذاظاعذتع يم ذياشئذف م،تاب ذيييفهما

ييررا  ذف  طررا ذف ه،ررم ذيمهفمرر ذ،يا،رراذف ررروقذف ترر ذبررااههذ  يمرراذف ه فهررهذ رر ذمهررا ذذ

لذف تهبيرراذيف تع رريعذيف تةررييذذ ررمذذ،يا،رراذت،تشررهفذم،ررتابوهذف تمرراافذ  رر ذتطبيررقذمهح رر ذيؤ،رر

  رررماذذف هررريامذ ررر ذف تع ررريعذف عرررا  هذمرررذذ رررو ذتررري يهذف مررريفهاذيف تشرررهيعاهذيفألايفهذيفأل،رررا ي ذ

يتي ررارذه ررعذف متةام رراذف ترر ذت،ررا اذف مؤ،،رراهذف تع يميرراذف هامعيرراذ  رر ذتحايررقذاترراه ذمه ررياهذ

ةعرراءمذف عررام يذذبمرراهذبمرراذي ررمذذف حررري ذ  رر ذ ررهيهيذذ ررايمعذف معرراهفذفأل،ا،ررياذف ترر ذتررؤا معذ

،رتيعا ذ رهيهمذ تاا لذ  ذةا اذف مهاالهذف عم ياذبةعاءمذ ا ياذ   ذف م،تياذف عرا م هذيال   ذف

 ،رهيعاذف تر ذحراةهذيتحرالذ ر ذف ممرذذفال طو ذبممامماهذيميفةباذف تغيرهفهذفف تامياذف يطاياذيذ

يي،رراه ذيت،ررا ي ذف عمرر ذيف اتررا هذبمررافذف تةيررفذمررعذف متغيررهفهذف اي يرراذيف تطرريهفهذف ع ميرراذف ترر ذ

هذبمرراذف عررا عذةرر ذيرريعهذيل رر ذايذذتمةرريذذف مهتمررعذف ه فهررهيذمررذذف عررياذ رر ذ   رراذ ررذذف ةيرراذذيمرر

ذ.ف عا م 
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ذ:اف تا يذاف ههي،ذهااذال ذف هاباذ   ذف ت،اؤالتأ،ي،اذ   ذماذ،بقهذ،احاي ذ  ذاهف،ت

ــرايو ا وا ذمرراذتاررعذف ةعايرراهذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذيف ترر  :التســا ا ال
ذذ؟-مذذيهماذاظهاع -تمةامعذمذذتافءذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

ذ:ف تا ياذف ت،اؤالهتااه ذتحهذالفذف ت،اؤ ذ

 ف ترر ذتمةررامعذمررذذتافءذ م مررعذذف ممايرراذيمت رر ذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذف ةعايرراهارر ذ

 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذ م مرعذذفألةاايميراذف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذيمت  ذ هيهيا ذ

 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 ف ترر ذتمةررامعذمررذذتافءذ م مررعذذف ةاا يرراذيمت رر ذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيذف ةعايرراهارر ذ

 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذ م مرعذ  ذ هيهيذف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعايراهذف ش ررياذا ذيمت

 ؟-مذذيهماذاظهاعذ-ي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 ف تر ذتمةررامعذمررذذتافءذار ذيمت رر ذ هيهريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهرهيذةعايرراهذف تمير ذ رر ذف عمرر ذ

 ؟-عمذذيهماذاظهاذ- م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 ف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذا ذيمت  ذ هيهيذف تع يعذف عا  ذف ه فههيذةعاياهذفالترا ذيف تيفر ذ

 ؟-مذذيهماذاظهاعذ- م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

ذ
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ذءماذاههاذفمتو ذ هيه ذف تع يعذف عرا  ذ  ةعايراهذف تر ذتمةرامعذمرذذتاف: التسا ا الرايو الثاني

ذيامذف شام ا؟ م معذي قذمعميعذ افهمذف ه

ذ:ييااه ذتحهذالفذف ت،اؤ هذف ت،اؤالهذف تا يا
  ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذف مماياذماذاههاذفمتو ذ هيه. 

 ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذفألةاايمياماذاههاذفمتو ذ هيه ذ. 

 ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذف ةعاياهذف ةاا ياماذاههاذفمتو ذ هيه ذ. 

 ف ه فههيذف ةعاياهذف ش رياف تع يعذف عا  ذفمتو ذ هيه ذذماذاهها. 

 ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذةعاياهذف تمي ذ  ذف عم ماذاههاذفمتو ذ هيه ذ. 

  ف تع يعذف عا  ذف ه فههيذةعاياهذفالترا ذيف تيفر  هيه ذذماذاههاذفمتو. 

:ذ تع رريعذف عررا  ذبررا توفارر ذت ت ررفذف ةعايرراهذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف :ثالــ التســا ا الــرايو ال

ذ؟ذ   هي هذ( ي،االهذما،تههذاةتيهف )ف اههاذف ع مياذف هالهذف ت رصه

ذ:ييااه ذتحهذالفذف ت،اؤ هذف ت،اؤالهذف تا ياذذذذ

 ذبررررا توفارررر ذت ت ررررفذف ةعايرررراهذف ممايرررراذف ترررر ذيمت ةمرررراذ هيهرررريذف تع رررريعذف عررررا  ذف ه فهررررهيذ:

 ؟ذ   هي هذ(اةتيهف ذ ي،االهذما،تهه)ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا

 ذبرررا توفارر ذت ت ررفذف ةعايرراهذفألةاايميررراذف ترر ذيمت ةمرراذ هيهرريذف تع ررريعذف عررا  ذف ه فهررهيذ:

 ؟ذ   هي هذ( ي،االهذما،تههذاةتيهف )ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا

ذ
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ذ

 ذبررررا توفف ترررر ذيمت ةمرررراذ هيهرررريذف تع رررريعذف عررررا  ذف ه فهررررهيذذت ت ررررفذف ةعايرررراهذف ةاا يرررراارررر ذ:

 ؟ذ   هي هذ( ي،االهذما،تههذاةتيهف ) رصهذف اههاذف ع مياف هالهذف ت

 ذبرررا توفارر ذت ت رررفذف ةعايرراهذف ش ررررياذف تررر ذيمت ةمرراذ هيهررريذف تع ررريعذف عررا  ذف ه فهرررهيذ:

 .؟   هي هذ( ي،االهذما،تههذاةتيهف )ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا

 ذبا توف عا  ذف ه فههيذا ذت ت فذةعاياهذف تمي ذ  ذف عم ذف ت ذيمت ةماذ هيهيذف تع يعذف:

 .؟   هي هذ( ي،االهذما،تههذاةتيهف )ف هالهذف ت رصهذف اههاذف ع ميا

 ارررر ذت ت ررررفذةعايرررراهذفالترررررا ذيف تيفررررر ذف ترررر ذيمت ةمرررراذ هيهرررريذف تع رررريعذف عررررا  ذف ه فهررررهيذ

 ؟   هي هذ( ي،االهذما،تههذاةتيهف )هذف اههاذف ع مياف هالهذف ت رص:ذبا توف

 :هاختيار اررات ـمبأهمية الدراسة و  .2
 :أهمية الدراسة. 2.2

تةت،رر ذف اهف،رراذتاميرراذبا غرراذاظررهفذ مرراذت عبرراذف هامعرراذمررذذايهذارراعذ رر ذت ررهي ذف طرراهفهذ

ذ.ف ةعؤمهذيف ت ذتباشهذبايهااذ م ياذف تامياذف شام ا

ت،ررع ذهميررعذف رراي ذيف مهتمعرراهذي  رر ذف ررتوفذمررلفابماذفالضترررااياذيف ،يا،ررياذ  رر ذبارراءذ

 تاميراذأل هفااراهذيالذشر ذتذذمرذذتارعذي،راه ذتحايرقذارلفذف مرافذاريذاشرهذف تع ريعذف تااعذيتحايرقذف

ذ.يفالهتااءذباي يتاذيف اميضذبا بحلذف ع م هذيتامياذف معه اذيف عايذذف افهياذيف اتاهياذف حايةا

يبااءذ   ذل  هذترربحهذهامعراذف يريعذمطا براذبتح،ريذذيتطرييهذف تع ريعذف عرا  هذ تحايرقذذ

اذ رر ذف مهتمررعذف ا،رراا هذال،رريماذبعرراذتذذتررربحهذف مرريمذةبيررهمذبرريذذبررهفم ذياظررعذف تاميرراذف شررام 

ذف تع يعذف حا ياذ  ذف ةةيهذمذذف اي هذيبيذذف تطيهفهذف ،هيعاذ  ذمياايذذف تةاي يهياذيف مع يماههذ
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ذ

ي  ياهذتابعذتامياذف بحلذةيااذيبحلذ  ذمعراييهذهريامذف تع ريعذ.ذيت،ا ي ذف عم ذيتااياتاذف حايةا

ف مطباراذهذيةيرفذيمةرذذتحايرقذمط ر ذف هريامذمرذذ رو ذف رروحاهذ-ذمعياهذف ةعاياذ–ذا  ف ع

ذ.  ذضطا ذف تع يعذف عا  

 :مبررات االختيار. 2.2
برا ةةيهذمرذذف همرياذمرذذتهر ذذ-ف ه فهرهذبماذ يماذ-ذيحظ ذف تع يعذف عا  ذ  ذف اي ذف عهبيا

ذ.ميتح،يااذي ياامذةعاياتاذ تحايقذفألااففذف مههيذذتطييه 

بغيراذف يرري ذ  ر ذف هريامذف و مراذ ةذذمعذل  ذتبا ذف حاهراذ  تطرييهذيف تح،ريذذم،رتمهمذذ

ف ربواذارل ذ إل،ماعذ  ذتحايقذفألااففذف تاميياذ  ذف بواذف عهبياهذي ع ذحا اذف تع يعذف عا  ذ  ذ

ذ:  يهذا ي ذ   ذل  هذ ااذهاءذ  ذف تاهيهذماذي  ذ-ي ااذ ماذهاءذ  ذتاهيهذف ييا،يةيذ-

 يفهاذف تع ريعذف عرا  ذ ر ذف راي ذف عهبيراذ رغيطاهذشرايامهذبرا اظهذ  ر ذ هتعرا ذ رااذف ،رةاذذي

  رر ذاررلفذف م،ررتياذمررذذف تع رريعهذييررؤايذل رر ذ  رر ذ يرراامذ ررااذف ط برراذذيف ط رر ذفالهتمررا  ذف مت فيررا

 .حياذف م تحايذذايذذهراذف ميفهاذف ما ياذف ماا،باذ  ذ ا بياذفأل

 ف عررا  ذيت،ررعذبشررة ذ رراعذباههرراذ ا يرراذمررذذف مهة يرراهذممرراذالذيرر ف ذت،ررييهذمؤ،،رراهذف تع رريعذ

 .يتط  ذم يافذمذذف مهيااذيمشاهةاذهميعذف هماهذف معاياذ  ذفت الذف اهفه

 يا ذف هيفبطذف يةيااذبيذذمؤ،،اهذف تع يعذف عا  هذيف تع يعذف عاعذمذذهماهذيبريذذف هامعراهذ 

 ر ذتيهيراذف ط براذاحريذ رهي ذي،اههذمؤ،،اهذف مهتمعذمذذهماذت رهاهذبا  را اذ  ر ذف  رعفذ

باراءذ  ر ذضراهفتمعذيفاتمامراتمعهذت،رااعذهميعمراذ ر ذت ر عذت رافاذف ط براذذف تع يعذف عا  ذف متاي ا

 رر ذبعررضذفال تراررراهذيتا رررماذبشررة ذيف رر ذ رر ذفال تراررراهذف تطبيايرراذيف تاايرراهذي رر ذ
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 تري يهذبرهفم ذذتاا ذف ععا ياذف اف  ياذيم،تياذف  هيهيذهذيتؤايذ   ذ غيطاهذ  ر ذف مؤ،،راه

 .تح،يذذم،تياذف ط باذف م تحايذذا وهياذبغي

 ررر ذمعظرررعذف حررراالههذ رررعذت رررعذمؤ،،ررراهذف تع ررريعذف عرررا  ذبرررهفم ذيمشررراهيعذماا،رررباذ  امررراذ 

 .ف مهتمعاهذف مح ياذيف مشاهةاذ  ذتاميتما

 بيذذف اي ذف عهبياهذ ةاماذذ  ذف تع يعذف عا  ذت ت فذةةيهف ذذتي ا ذت  اءذايهاهذف تاهيلذ

بررراذالذتطرررابقذبعرررضذف معررراييهذف اي يررراذةمررراذحرررااتماذف تيررررياذف اي يررراذحررري ذتي رررا ذايهررراهذ ا 

 .2991ف تاهيلذ  ذف تع يعذف عا  ذف ت ذتضهااذف مؤتمهذف عاعذ  يياي،ةيذ اعذ

 ااررا ذحاهرراذما،رراذ  رر ذتع يرر ذتامرراطذهايررامذمررذذف تع رريعذيف ررتع عذت رراعذبشررة ذت  رر ذتاميرراذ

 ذ.ف تعةيهذف ع م مماهفهذ

   تطرريهفهذف اي يرراذ رر ذف ع ررعذيف تةاي يهيرراهذبرره هذمتط برراهذهايررامذ ي ررا فذت  رراءذاتيهرراذ

 .ايهاذف تاهيلذيف باحةيذذتعايامعذمعذف راا اذ تي يهذف تع يعذف م،تمهذ  هيه ذف تع يعذف عا  

 ا باذماذيهف قذف ااصذ  ذف  هيهيذذف مؤا يذذ  ذبعضذف ت رراهذبطا اذي،يءذف،رت افعذ 

ماذيماهلذف ةةيهذمرذذفألةراايمييذذف عره ذف ممرذذفألةاايميراذ ر ذف  راه ذمرعذأل افاذةبيهمذمامعهذ ي

حجــــــي  يوســــــف )ذترررررأةيهذ رررررهي ذ  رررررر ذف تع ررررريعذف عررررررا  ذيف بحرررررلذف ع مرررررر ذ ررررر ذف رررررراي ذف عهبيرررررا

 .(232-231:ص-ص،2002الطااي،

 برا ه عذمرذذف همرياذف مبلي راذمرذذطرهفذف راي ذيشيهذف تاهيهذفالضترراايذف عهبر ذف ميحراهذتاراذ

 اذف عاياذفألهبعذف ما ياذ  ذمها ذتطييهذف  اماهذف تع يمياذ  ذمهم ماهذ الذتذذةماذطيذف عهبيا

مؤشهفهذتا ذ   ذتاماذ عذتحاقذتح،ااذةبيهفذ  ذتحايقذتطييهذاي  ذ  ذضاهفهذف ةيفاهذف بشهياذ

 ذ.ف عهبيا

ذ
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ذ

ي  يرراذتمةرر ذهم رراذااترراذفأل،رربا ذف مبرررههفهذف حايايرراذيف اف عرراذ  رريضذ مرراهذف بحررلذ ررر ذ

ذذ.ةعاياهذ هيه ذف تع يعذف عا  ذي قذمعميعذف هيامذف شام اذمي ي 

 :هدف الـدراسـة. 3
ذ:ت،ع ذف اهف،اذف حا ياذ   ذتحايقذفألااففذف تا يا

 معه اذتاعذف ةعاياهذف ت ذيمت ةماذ هي ذف تع يعذف عا  ذف ه فههيهذ اراذ هي ذف اظاعذف هاياذ

LMDيةعاءمذهذيف ت ذتمةااذيت،ا ا ذ   ذتافءذ م اذبة ذهيام. 

 ف تعهفذ   ذاههاذفمرتو ذ هيهر ذف تع ريعذف عرا  ذف ه فهرهيذ  ةعايراهذف تر ذتمةرامعذمرذذتافءذ

 . م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 :مفاهي  الـدراسـة. 4
تحت ذف معاايعذ  ذف بحيلذف ع مياذ اماهذيف ،ي،يي يهياذ اراذتامياذ  مياذةبيرهمهذ مراذ 

 ذف طاهذف اظهيذيف ههفه ذ  اهف،اذمذذف ااحيراذف ،ي،ريي يهياهذتحم اذمذذمعاا ذياالالهذتي 

   ذف تباهذتذذااا ذمعاايعذتهم ذ   ذتةةهذمذذمعا هذمماذيتهت ذ   ذف باحلذتحاياذف معراايعذ

ف م،ررت اماذ رر ذاهف،ررتاهذتحايررافذمحةمرراذي  ميرراهذحترر ذي يرر ذف غمرريضذتمرراعذف ارراه هذيييهرراذ ممرراذ

،ريتعذتحايراذيتي ري ذف معراا ذيف راالالهذف ههفهيراذ  معراايعذاحيذ ةهمذمعياراهذيمرذذمهمر ذل ر هذ

 :اذيت بطذمي ي ذف اهف،اهذةماذي  فأل،ا،ياذ  اهف،اهذيف ت ذ،تيه

هذضررري ذ" ،رراذذف عرره "ذيررريهاذفبررذذماظرريهذ رر ذ: لغــة Competenceمفهــو  الكفايــة ذ.2.4
.ذاظيهذيالذمةير يهيقذف االذ يلذ اذةعاءهذتيذتذذهبهي ذ  ياذف ،وعذ يلذ اذ:ذح،اذذبذذةابه

ذ.ف ةعاءم:ذف اظيههذيةل  ذف ةفءهذيف مراه:ذيف ةفء
ذ
ذ
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ذ
ســــــــور  ){ذي رررررررعذيةررررررررذذ ررررررراذةعررررررررؤفذتحررررررررا}ذ:  يارررررررري ذتعررررررررا.ذف اظيررررررررهذيف م،رررررررايي:ذيف ةعرررررررامذ

ف  راعذف رليذذ:ذهذيياا ذةعأهذف ااهذي يهاراهذ لفذةببتمراذ تعره ذمراذ يمراهذيف ةعرامذ(4:اإلخالص،اآلية

ابـ  منوـور جمـاا )ه ذةعاياهذ مريذةرافذ لفذضراعذبراألمهذيايميذذبا  اماهذهمعذةافهذيةع ذف هذ

ةعرا ذ:ذف عيرهي ذآبراايذ ر ذف اراميلذف محريطذيلةرهذ.(219 :صهــ،2424الدي  محمد ب  مكر ،

مؤياتاذيةعياهذةعاياهذيةعا ذف ش ءذيفةتعيهذباذيف،تةعيتاذف شر ءذ ةا ياراهذيةا ير ذمرذذههر ذتيذ

ي ع مررراذةعررر ذيةعررر ذذه(122:صذ،2993مجـــد الـــدي  محمـــد يعوـــوا الفيـــرو   بـــاد ،)ح،ررب ذ

ذ(.هـ2392إبراهي  مصطفى و خرو ،)ذةعاياهذتيذف،تغا ذباذ ذذ يه 

ف معه راذتيذف ممراهمذتيذفالتهرا ذف تر ذتمةرذذف عرهاذمرذذتافءذمممراذتيذ:ذار ذاصطالحاذيف ةعايا

 Richey et)يظيعرراذبم،ررتياذمررذذف عا  يرراهذياابرر ذمعرراييهذف مؤ،،رراذف ترر ذياتمرر ذ  يمرراذف عررها

al,2001,p:31) ذ

ف ارراهمذ  رر ذ اهررا ذف اترراه ذف مه يبرراذمررعذفضترررااذ رر ذف همرراذيف يضررهذ:ذعررهفذف ةعايرراذبأامررايت ذ

 .(22:، ص2003الفتالو ، محس  كاو  سهيلة)يف اعااهذ

ف ةعايراذار ذف ماراهمذف تر ذيمت ةمرراذ:ذح،ر ذتعهيرفذف ماظمراذف عهبيراذ  تهبيراذيف ةاا راذيف ع ريعيذ

 .(224 :ص،2992د، رفيوة حمو ) هاذماذ  اياعذبعم ذماذ

مهمي ررراذمرررذذف ،ررر يةياهذف ةاماررراذف تررر ذت،رررم ذ  عرررهاذبمماه،ررراذيبععا يررراذيظيعررراذ:ذف ةعايرررايذذ

ذ.ذتعتبهذبرعاذ اماذمعاام

ذ

ذ

ذ
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ذ

ةمررررراذتذذف ةعايررررراذيةياررررراذف رررررر اذبمماررررراهذيظيعررررراهذمةااررررراهذبي رررررعياذممايررررراذتيذفهتما يررررراذ

يف اررررررراهفهذف  برررررررهفههذف ممررررررراهفههذذهتعررررررراذمههعيررررررراهذي رررررررل  ذ مررررررر ذت رررررررعذةررررررر ذمرررررررذذف معررررررراهف

 Françoise)ذف متهفبطررررررررراذبشرررررررررامذ يمرررررررررراذبيامررررررررراذيف تررررررررر ذت،ررررررررررم ذبررررررررر بهف ذف ةعايررررررررراهذف ةاماررررررررررا

Raynal et Alain Rieunier ,2001,p-p :76-77) 

ةامذذيظااههذ م ذ ر ذشرة ماذف ةرامذذف اراهمذف تر ذتت رمذذمهمي راذمرذذ:ذي  ةعاياذشةوذ

مراهذبحيرلذيرؤااذتافءرذمةا يراهذيارل ذف مماهفهذيف معاهفذيف معاايعذيفالتهاااهذف ت ذيتط بماذ مر ذ

ف ااهمذترا ذ   ذشة ذتااففذتررفذف ،ر ي ذف مط ري ذيمطا ر ذفألافءذف تر ذيابغر ذتذذيؤايمراذ

تمراذ ر ذشرة ماذف ظرااهذ مر ذفألافءذف رليذيمةرذذموحظتراذييمةرذذتع،ريه ذيضيا،راهذتيذتامراذ.ذف عها

 رر ذشررة ماذف ةررامذذمعمرريعذارر ذماررافهذمرراذيحاارراذف عررهاذ رر ذ م رراذي ررل  ذيمةررذذف ارري ذبررأذذف ةعايرراذ

 مةااياذف اياعذبا عم هذتماذ  ذشرة ماذف ظرااهذ مر ذفألافءذف رليذيمةرذذموحظتراذيتح ي راذيتع،ريه ذ

 .(33:،ص2991محمود كاما الناقة،)يضيا،اهذتيذتاماذماافهذماذيحاااذف عهاذ  ذ م اذ

ذ:ه عذف توفذف تعاهيفذف ،ابااهذ الذتاماذتتعقذ  ذف اااطذف تا يا

  ةعاياذضاهمذتشم ذف معاهفذيف مماهفهتذذف. 

 تااذيمةذذضيالذف ةعاياذ ذذطهيقذموحظاذفألافءذف ليذيمة ذف شة ذف هياهيذ  ةعايا. 

 تذذف ةعاياذتمافذ   ذتحايقذتااففذمعياا. 

مهمي راذف معراهفذيف ممراهفهذيفالتهااراهذف تر ذيمت ةمراذ رهي ذف تع ريعذذار ذإجراايا لكفايةوا

يف ترر ذتمةارراذمررذذتافءذ م رراذذ-ف بتررافه هذف متي،ررطذيف ةررااييذ– تع رريعذف ممرراهلذ يظيعرراذفذف عررا  

ذ.يمماماذيم،ؤي ياتاذي قذمعميعذف هيامذف شام اهذبم،تياذيمةذذموحظتاذيضيا،ا

ذ
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ذ

ار ذماه،راذ:ذهاءذ  ذمعهعذمتذذف  غاذتذذف هامعرا :لغة Universitéمفهو  الجامعة. 2.4

ذ طا  ذبماذشاءذمذذف ع عذ ي حقذبعه راذ يمراهةبهاذتهمعذمافهلذتيذ هي اذ ع يعذشت هذي تصذف

 .(23:،ص2002سامي سلطي عريفج، )ي يلذبعاااذماه،اذ

ف هامعاذا ذمهمي اذمذذف االذيابيفذتاع،رمعذ:"ذ ياي ذ"رابح تركي"يعّه ماذهذ إصطالحا تما

ـــــح)"ذيارررررافذف هامعررررراذاررررريذط ررررر ذف ع رررررعهذيف بحرررررلذف ع مررررر ...ذ ط ررررر ذف ع رررررعذاهف،ررررراذيبحةرررررا ذراب

  (.13:ص،2990تركي،

مةرراذذ ارراءذيتحاررقذ يرراذف حتةررا ذبرريذذ م يرراذ:ذارر ذ"أال  تــورا "ف هامعرراذح،رر ذتعهيررفذيذ

مرجـــ  ســـامي ســـلطي عريفج،) تاميررراذف معه ررراذي امررراذارررافذف تع ررريعهذيف حاهررراذ  ررر ذف  رررهيهيذ

 .(23:ص،سابق

مؤ،،رراذ ميميرراذلفهذطررابعذ افهيذت،ررااعذ رر ذتعمرريعذف هامعرراذ:ذح،رر ذف تشررهيعذف ه فهررهييذ

 الجريــد  الرســمية)ذف  ررافاااذيتطييهارراهذيتةررييذذف طرراهفهذف و مرراذ تاميرراذف رربوااشررهذف معرراهفذيذ

 (.2422: ،ص02/02/2022للجمهورية الج اارية،

تيذف تع ريعذف عرا  هذالذبراذذف تع ريعذف هرامع ضبر ذف تطرهقذ معمريعذذ:مفهو  التعلي  الجـامعي. 3.4

  ذمعذبع ماذ ااذتااي ذمي ي اهذيف تريهفهذف عاماذف ت ذتتاف مذذف شاهمذ   ذتعااذف معاايع

ف تع يعذف عا  ذتيذف تع يعذف هرامع ذيف هامعراهذ مارا ذمرذذيرلا ذ  ر ذتذذف تع ريعذف عررا  ذتي،رعذمرذذ

ذذذذذذذذمعمرررريعذف تع رررريعذف هررررامع هذياررررلفذفأل يررررهذتي،ررررعذمررررذذف هامعرررراهذيااررررا ذمررررذذيررررلا ذ  رررر ذف ارررري ذ

مذذف مؤ،،راههذارلةهذمامراذف هامعراهذتاظيعذف تع يعذف عا  ذيمةذذتذذيتعذ مذذ امذتايف ذ"ذ:بأذ

مررعذف ع ررعذتذذف هامعرراذتبارر ذف ررامطذفألةةررهذ اتشرراهفذيف  تبرراهفذ...ذف ة يرراههذف معررراااهذف مررافهلذف ع يررا
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حيلذاهاذ  ذف ةةيهذمذذفألحيراذذف معااراذيف ة يراهذتيذف مرافهلذف ع يراذترابعيذذ افهيراذي  ميراذ  ر ذ

  ذذذذذ  .(20-1:ص-ص،2000محمود بوسنة،) "، طاذف هامعا

ف هرامعييذذييحارقذمتط براتمعذ ر ذم،رتياذ/مراذيشربعذحاهراهذف طرو  :ةماذيعرهفذ  ر ذتارا

ي،رريقذف عمرر ذيفالاعترراقذيف تعا رر ذمررعذفآل ررهيذهذيي،ررا ااعذ  رر ذميفةبرراذف تغيررهفهذذف حيررامذف ييميررا

ســــهيلة محســــ  كــــاو  )ف مع يماتيرررراذيف تةاي يهيرررراذف ،ررررهيعاذ رررر ذظرررر ذظررررهيفذ رررررهذف عي مرررراذ

 .(220 :،ص2002،الفتالو 

ةرر ذامررطذ  تةررييذذتيذف تةررييذذذ:ذ"يح،رر ذف ههيررامذف ه،ررمياهذيعررهفذف تع رريعذف عررا  ذ  رر ذتاررا

  بحلذيااعذ   ذم،رتياذمراذبعراذف تع ريعذف ةرااييذمرذذطرهفذمؤ،،راهذف تع ريعذف عرا  هذةمراذيمةرذذ

تذذياراعذتةررييذذتاارر ذ رر ذم،ررتياذ ررا  ذمررذذطرهفذمؤ،،رراهذمعتمررامذمررذذطررهفذف اي رراهذيتتةرريذذ

ع ررريعذف عرررا  ذمرررذذف هامعررراهذيف مهفةررر ذف هامعيررراذيف مرررافهلذيف معااررراذف  اههررراذ رررذذمؤ،،ررراهذف ت

ف هامعاهذةماذيمةذذتذذتاشأذمعاااذيمرافهلذ رااذايفهرهذي فهيراذت رهاذبتاهيرهذمشرته ذمرعذف ري يهذ

ذ.(04:ص،2999ش،.د.الجمهورية ج )"ف مة فذبا تع يعذف عا  ذ

ف تع يعذف عرا  ذتيذف هامعرانذا،رت  صذمذذ و ذف تعاهيفذف ت ذتيهاااااذ،ابااذحي ذمعميعذ

ذتع يعذف عرا    ذ( ههفه )ذبعضذف اااطذف ممماذيف ت ذاعتماذ  يماذ ريا اذمعميعذتيذتعهيفذشام 

ف تع ريعذف عرا  ذ براهمذ رذذ:ذيتيف قذيمي ي ذبحةااذييع ذبغهضذاهف،تااهذ تةيذذف ريا اذةا ترا  

 برررراهمذ ررررذذمؤ،،رررراذف عررررا  ذبمؤ،،رررراتاذذتع رررريعمهح رررراذتع يميرررراذت رررر ذمهح رررراذف تع رررريعذف ةررررااييهذيف 

 فهتما ياهذتيذتاماذتةم اذ  همياذف ا،ااياذبغهضذف هض ذبا ا،راذذيتحايرقذطميحاتراذف معه يراه

  وذ ذذةياماذت،اذحاهاهذف مهتمعذمذذ بهفهذيمماهفهذمعياراذبغرهضذف تاميراذيف تطريههذ اراذ

ذ.يهاهذتيالذيت يهفذ  اماذف مهتمعذيح ذمشاة ا

ذ
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 رررهفذفبرررذذماظررريهذ ررر ذمعهمررراذ ،ررراذذف عررره ذة مررراذذ:لغـــة (Quality)لجـــود مفهـــو  ا. 4.4

تيذررراهذهيررافهذذهذيف هيرراذاارريضذف ررهايءهذيهررااذف شرر ءذهرريا هذيهرريا "هرريا"ف هرريامذبررأذذتررر ماذ

ابـ  )ذيفحالذف ش ءذ هااذيف تهيياذمة اهذيضاذهااذهيا ذيتهرااذتيذتتر ذبا هيراذمرذذف اري ذيف ععر 

 .(12:ص،هـ2424،جماا الدي  محمد ب  مكر  منوور

ذQualitiesذمشررتااذمررذذف ة مرراذف وتيايرراذه"Qualité"ه"Quality"تهابرر ذف هرريامذةمرررط  يذ

تمرراذ  رر ذ.ذطبيعرراذف شرر ءذياههرراذررروبتاهذيةااررهذتعارر ذضررايماذف اضرراذيف تارراذ:ذف ترر ذياررراذبمررا

"ذمتيرا اههاذفال:ذ"م،تياذف معاهعذف اه ي ياذ يةةهذف تعافاذيف تاف  ذ  ذمعاا ذف هيامهذ ااذتعا 

ــــد اه) ذ"،ررررماذمتأررررر اذتيذمميرررر مذ  شرررر ء:ذ"تيذضرررراذتعارررر  ــــي عب  21-23لخضــــر مــــدا ،و  عل

تأايراذ:ذيعه ماذف معماذف عاهف  ذفألمهية ذ  هيامذ   ذتامايذذ.(34-33 :ص-ص،2002نوفمبر

ف عمرر ذف رررحي ذبشررة ذرررحي ذمررذذتي ذمررهمذمررعذفال تمررااذ  رر ذتايرريعذف عميرر ذ رر ذمعه رراذمررااذ

  (.30:ص،2009أغادير عرفات جويحا ،و الترتور   د عوضمحم) ف تح،ذذ  ذفألافء

لفذتهاارراذف تأررري ذف ،رروم ذ  معمرريعهذا،ررتطيعذف تررا ي ذ  رر ذمعمرريعذف هرريامذف ررليذيماة رراذ يف 

ســـور  )ذ"رررراعذفلذف رررليذتتارررذذةررر ذشررر ءذ اررراذ بيرررهذبمررراذتعع ررريذ...:ذ"ياررريذف تاررراذهذضرررا ذتعرررا  

ف ةمررا ذ رر ذف عمرر ذيارريذممرراذالذي،ررتطيعاذذف تارراذذارريذتذهذياررلفذف رراصذيي رر ذ(22:،اآليــةالنما

يف تارراذذاارراذي،ررتا  ذمررذذف مررهءذتذذيررؤايذ م رراذ  رر ذتةمرر ذيهرراذف،ررتهاباذ حررايلذمع ررعذذ.ف بشره

رواه )"ذذفلذيحر ذ لفذ مر ذتحراةعذ مروذتذذيتاارا "ذ(:صلى اه عليـ  وسـل )ه،ي ذفلذذياف بشهذ

ذذ.(مسل 

ذ

ذ
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ف شررهيعاذبعررامذررري،ذمامرراهذف ح،رراذهذابييرراذف اررلفذييهاذم ررميذذف هرريامذ رر ذف اررهآذذيف ،ررااذ

 ...ف ،افاهذف ةما ذهف تااذهذف روحياهذف مماهم

يمررذذي،رر عذيهمرراذلذياررريذ"ذ:ضي رراذهرر ذي رروذيفآليرراهذف اف رراذ  رر ذل رر ذةةيررهمهذاررلةهذمامرررا

  ررليذذتح،ررايفذف ح،ررا ذ:ذ"ذيضي رراذ،(22:،اآليــةلوما ســور  )"مح،ررذذ ارراذف،تم،رر ذبررا عهيمذف رريةا 

 رريلذ  رر ذف ررليذذآمارريفذي م رريفذف رررا حاهذهارراقذ:ذ"ذيضي رراذ،(21:، اآليــةيــونوور  ســ) ذ"ي يرراام

 يمرراذطعمرريفذ لفذمرراذفتارريفذيءفمارريفذي م رريفذف رررا حاهذةررعذفتارريفذيءفمارريفذةررعذفتارريفذيتح،ررايفذيفلذيحرر ذ

ذذ.(93:،اآليةالمااد سور  ")ف مح،ايذ

ذذ  ر ذةر ذشر ءهذ ر لفذ ذذفلذةتر ذف ح،را:ذ"ذ(اه عليـ  وسـل  صـا  )ي  ذف حايلهذضرا ذ

لفذلبحتعذ أح،ايفذف لب هذي يحاذتحاةعذشعهتاذي يهي ذلبيحتا ذ،(رواه مسل ") ضت تعذ أح،ايفذف ات ذيف 

هذيف ح،اذذايذ ع ذف ا،اذذمراذياعرعذ" ذذفلذتعا  ذيح ذمذذف عام ذ لفذ م ذتذذيح،ذ"ذ:يضي ا

يف ح،رراذذياررا ذ  رر ذذهتيذيررريهذف عا رر ذبرراذح،ررااذباع،ررا يرره ذبحيررلذيررريهذف غيررهذح،ررااذبرراهذ

ي  ر ذارلفذضري ذف مراعذتحااماذف اعاعذ   ذف غيههذيف ةاا ذف ح،اذذ  ذف ععر ذتيذف عمر هذ:ذيهميذ

ذ.ف ح،ااهذتيذما،يبيذذ   ذماذيعم يااذمذذفأل عا ذف االذتبااءذماذيح،ايذ(:ذه  ذفلذ اا)   ذ

يف  رررراهصذذف ميفررررعاه:ذيمرررذذارررلفذف ماط رررقذيمةرررذذتعهيرررفذف هررريامذ ررر ذف ،ررروعذبأامرررا

مذذ و ماذيتحاقذه اذه ذف عا ميذذتيالهذةعذف متيضعاذ  ذف مات ذي  ذف عم ياهذيفألاشطاهذف ت ذ

تتحاررقذت رر ذف ميفرررعاهذف ترر ذت،ررااعذ رر ذ شرربا ذه برراهذف م،ررتعيايذذيتت ررمذذف ،ررعههذفألمرراذهذ

ذ.ف تي ههذف ميةيضياهذفال تمااياذيضاب ياذفال،تعما 

ذ

ذ
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ذ

بتحايرقذف عمر ذف ررا  ذبهميرعذتبعراا ذف ايايراذيفالهتما يراذذيتعذتحايقذه اذه ذف عا ميذيذذ

يتمررراعذف عمرررر ذيي رررراء هذذهيمطاباررراذف عمرررر ذ  ،ررررااذيف ةيايررراهذيبتحايررررقذف ايرررراذف ررررا حاذ رررر ذف عمرررر 

تافءذف عمرر ذيف  رروصذ يرراهذيف مهااررامذيفال،ررتمهفهياذ يرراهذيمهفضبرراذفلذ رر ذف عمرر ذيف ررراقذ رر ذ

ـــــــــــــش  صـــــــــــــال  صـــــــــــــالح)ف عمررررررررررررر ت،رررررررررررررتيه ذف هضابررررررررررررراذف لفتيررررررررررررراذيتايررررررررررررريعذهررررررررررررريامذ دروي

 .(42:هـ،ص2430/هـ2429،معمار

ذ:الةهذماماذههذتعهفذتعهيعاهذ ايام إصطالحاتماذ

 ف تر ذ(ذ امراذتيذ،ر عا)ف ميهراذيف  رراهصذف ة يراذ  ماتري ذ:ذتعهيفذف همعياذفألمهيةياذ  هيام

يوسـف حجـي  )ذتظمهذيتعةلذضاهمذالفذف ماتي ذ   ذ شبا ذحاهاهذرهيحاذيت رهاذ رمايا

   .(21-21:ص-ص ،2002و خرو ، الطااي

 اههاذف،تيعاءذف متط باهذف ت ذيتيضعماذف م،تعياذمذذف  اماهذتيذت  ذف متعقذ  يماذمعا. 

 ف  رررراهصذف متهمعررراذ مارررت ذتيذ  امررراذته ررر ذفحتياهررراهذف  بررريذهذ،ررريفءذةررراذذف  بررريذذاررريذ

 .ف مت ا ذف مباشهذ   اماذتعذف م،ت اعذفألر  ذ  مات ذتيذف  اماذتيذةواما

 رراذف مةا يرراذف ترر ذييهرراذ  يمرراذشرر ءذمرراهذبمعارر ذت  رر ذفحتمررا ذممةررذذ م،ررتياذمةررا  ذالذف حا 

 .(23 :ص،2002سهيلة محس  كاو  الفتالو ،)يمةذذف تا ي ذماا

 

 

 
                                                 

 
تهاهذف شاهمذاااذ   ذمرط  ذف هيامذمرط  ذفضتراايهذظمهذبااءذ   ذف تاا لذف راا  ذيف تةاي يه ذبريذذف راي ذ  

هيعراهذف هريامذباراءذ  ر ذف راا ياذف متااماذبمافذمهفضباذهيامذف اتا ذية، ذةااذف ،يقذيف مشتهيهذي  ياذةااهذه ذتع
ذ.ذذف ماظيهذفالضترااي
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مررذذ ه مرراذيتاي ررههذ ماررا ذذف تع رريعذتعررااهذتعرراهيفذهرريام :جــود  التعلــي مفهــو  . 3.4

 رراهصذيف ،رماهذف تر ذتتع رقذبا  امراذماذيهعر ذف تع ريعذمتعراذيبمهراهذتيذمهمر ذف ذ:   ذتاما

محمـــــــــــد ســــــــــــعيد )ف تع يميررررررررررراهذياررررررررررر ذف تررررررررررر ذت،ررررررررررررتطيعذتذذتعررررررررررر ذباحتياهررررررررررراهذف طررررررررررررو 

 (.222:،ص2002،الطاهر

ياررراذمررذذف هرريامذ رر ذف اطرراقذف تهبررييذف اي يرراذف هيررامذمررذذف تع رريعهذف ررليذيميررئذ ررهيهيذذ

 م ت عاذبشة ذهياذيتافءذضااهيذذ   ذف تةيفهذيف تعام ذبعا  ياذمعذم،تهافهذف عرههذيف  هف فتاذف

لوشــ  )ت  رر هذمررعذف ي رراءذبا متط برراهذف ترر ذتتيضعمرراذهميررعذفألطررهففذاف رر ذف هامعرراذي اههمرراذ

 (.212:ص،2002نوفمبر 21-23مواوسي صليحة، حسي ،

تذذمعميعذف هريامذ ر ذف تع ريعذيمةرذذف اظرهذ(ذHarvey & Green")قري " يذ"هارفي"يهاذ

، (Quality as perfect)ف هريامذبا تباهاراذمهفا راذ  ةمرا  فييراذ:ذ  ياذمذذ يفيراذ رامذمرذذبيامرا

هذ(Excellence)هذيف هرررريامذةمهفا رررراذ ومتيررررا (Distinctive)يف هرررريامذبا تباهارررراذشرررريهاذمميرررر ف

(ذEfficiency)يف هررررررررررررررررررررريامذةموهمررررررررررررررررررررراذ  مرررررررررررررررررررررافهذيف هررررررررررررررررررررريامذةمت رررررررررررررررررررررمااذ  ةعررررررررررررررررررررراءم

 .(32:ص،2002سهيلة محس  كاو  الفتالو ،)ذ(Effectiveness)يف عا  يا

(ذف ميفررررعاه)اظررراعذمتةامررر ذمرررذذمهمي ررراذمرررذذف معررراييهذ:ياارررا ذمرررذذ ه مررراذ  ررر ذتامررراذذ

تيذف مؤ،،رراذف تع يميررراذيف هررهفءفهذيفألاشررطاذيف هشررراافهذت ررعماذف همررراذف م،ررؤي اذ ررذذف تع ررريعذ

ذ:هذ يمتايذبماذ  ذتاظيعذ م ماذيتي يهااذ  اماتماذبطهيااذ ا  اذ  م،تعيايذهذيتتمة ذ  اع،ما

 هتيري ذف مع يما. 

 

ذ
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 ميا تاايعذف ماامذف ع. 

 يف تااع اماذف مهتمعذيه ا ذبا اياذف عام اذ إل،ماعذ  ذف تامياذ. 

 اتا ذف ميفاذف تع يمياذف هيام . 

  ت بياذحاهاهذف طو. 

 ههفءفتما  .ضيالذتحري ذف طو ذبماذيتعقذيمعاييهذف مؤ،،اذيف 

 (.33:ص،2002سهيلة محس  كاو  الفتالو ، ...) اتا ذف معه ا 

مرريعذف هرريامذي ارراذ مرراذتررعذفالتعرراقذ  يرراذ رر ذمررؤتمهذف ييا،ررةيذ  تع رريعهذيف ررليذتضرريعذ رر ذ ذذمع

يراصذ  ر ذتذذف هريامذ ر ذف تع ريعذف عرا  ذمعمريعذمتعرااذفألبعرااذيابغر ذذ8991باهيلذ  ذتةتيبهذ

ذ:تذذيشم ذهميعذيظاهفذف تع يعذيتاشطتاذمة 

 ف مااا ذف اهف،ياذ -8

 ف بهفم ذف تع يمياذذ -2

 ف بحيلذف ع مياذذ -3

 ف طو ذذ -4

 ف مباا ذيذف مهف قذيفألايفهذذ -5

 تي يهذف  اماهذ  مهتمعذف مح  ذ -6

 ف تع يعذف لفت ذف اف   ذ -7

ذ

ذ

ذ
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ــرا  العبيــد ،)هفذبمرراذاي يرراعتررتحايرراذمعرراييهذمااهارراذ  هرريامذمذ -1 ديســمبر 20-1ســيال  جب

 .(4-3:ص-ص،2009

ــي  العــالي. 1.4 ااترراذ ررذذت ت ررفذف هرريامذ رر ذف تع رريعذف هررامع ذبةرر ذمةيذ :مفهــو  جــود  التعل

ف هرررريامذ رررر ذميف رررريعذت ررررهاهذيتررررر ذة مرررراذ رررر ذف امايرررراذ رررر ذميفرررررعاهذف  ررررهي ذف ررررليذت،ررررع ذ

ف هامعاهذ   ذ  افا ذيت هيهاذ ،يقذف عم ذمذذ و ذتعهيضذطا  ذف ييعذف ليذايذ هي ذف غاذ

افهياذمتةام اذف عاارهذتة،باذف ميفرعاهذف مه يبا ذ.ذ عم ياذتةاايمياذيف 

 ذمارراهمذمهمرري ذ ررراهصذيمميرر فهذف ماررت ذف تع يمرر ذ  رر ذ ذذهرريامذف تع رريعذف عررا  هذتعارر

ذ.يف  اههيرراذف ماتععررراذيةا ررراذف همرراهذف اف  يررراذهت بيرراذمتط برراهذف طا ررر ذي،رريقذف عمررر ذيف مهتمررع

تيهيرراذةرر ذف مرريفهاذف بشررهياذيف ،يا،رراهذيف رراظعذيف مارراا ذيف عم يرراهذذ ذف هرريامذيتط رر ليتحايررقذارر

وبتةراهذيف براف ذ ر ذ رماذذت بيراذف مارت ذف تع يمر ذ ف تحتياذمذذته ذ  قذظهيفذميفتيراذذبا يف 

 الطــااي حجــي  يوسـف)  متط براهذف تر ذتميررئذف طا ر ذ ب ري ذف م،ررتياذف رليذا،رع ذهميعرراذ ب ي را

 ذ.(233 :مرج  سابق،ص،و خرو 

ــالي. 1.4 ــي  الع شرر صذ،ررم ذ رراذ"ذ:ي عررّهفذف طا رر ذف هررامع ذ  رر ذتّارراذ:مفهــو  خــريج التعل

ذذف مهح راذف ةااييراهذبشرايماذف عراعذيف تاار ذ  ر ذف هامعراذي اراذ ت ررصذم،تيف ذف ع م ذبا اتاا ذم

ي ي ذ اذف حري ذ   ذف شماامهذ لذتّذذ  طرا  ذف حقذ  ذف تياهذف ت رصذف ليذيرتوءعذيليضراذ

 .(23:ص،2993رياض قاس ،مارو)"ذييتمرراش ذيمي ا

 



 مشكلة الدراسة ..........................................................:الفصل األول

 

27 

 

يف طا  ذف هامع ذف ليذيرب ذبعاذاماياذاهف،تاذف هامعياذ ّهيهارذهامعيا هذيتهاذ تطبيرقذمعاه راذ 

يمماهفتاذف مةت،باذ  ذ،ريقذف عمر ذي رو ذف حيرامذف ممايراهذف تر ذمرذذف معرهيضذتذذتةريذذيهمتراذ

ذ.ف اااماذ  ذمشيفهذحياتاذف عم ياهذيالفذماذ،اتعما ذ  ذاهف،تاا

  ر ذتاراذةر ذطا ر ذهرامع ذترابعذاهف،رتاذذف عرا  ذ ههفهيراييمةذذتعهيرفذ رهي ذف تع ريعذ

 ي،ررراالهذ) ررر ذ حرررااذمؤ،،ررراهذف تع ررريعذف عرررا  ذف ه فههيررراهذيتحرررر ذ  ررر ذشرررماامذهامعيررراذ

 ذ.  ذ حااذف ت رراهذف هامعيا(ذما،تههذاةتيهف 

ـــ. 2.4 ف محرره ذفأل،ا،رر ذ ررروقذف تع رريعذف عررا  ذ رر ذف ه فهررهذارريذ: LMDالتعريــف بنوــا  ال

ف يالياهذ)ف مطبقذ  ذتمهيةاذف شما ياذ(ذ3ه5ه1)هذتيذاظاعذ(،االهذما،تههاةتيهف  ي)LMDف اظاع

 .ذ(مغاهبياذيشهضيا)ذيبهيطااياذيمعظعذف اي ذفأليهيبياهذيبعضذف اي ذف عهبياذ(ف متحامذيةااف

 :ةولذشماافهذف اظاعذييحتييذالف

 ت ارر ذ يمرراذيذ ي،رراالذممايررا:ذيتاا،ررعذ  رر ذ رره يذذف ترر ذتح ررهذ رر ذةررولذ،ررايفهذف  ي،رراال

هذيمح يررراذ%77با،رررباذذف عم يررراذيبهفمهمررراذيطايررراتةيياررراذيؤا ررراذألذذيةررريذذهررراا فذ  حيررامذذف طا رر 

 ي،رراالذ  ميرراذتةاايميرراذ.ذت  ررعذالحتياهرراهذضطررا ذف شررغ ذ رر ذماطارراذف هامعرراهذ%37با،ررباذ

 .ف اهف،اذ تح يهذشماامذف ما،تهبهفمهماذيطاياذت،م ذ  طا  ذبمتابعاذ

 ف ما،ررتهذف ممايرراذف ترر ذتؤارر ذذ:هذ رر ذ،رراتيذهذيتاا،ررعذ  رر ذ رره يذشررماامذف ما،ررتهذف ترر ذتح رر

يما،تهذف بحلذفألةاايم ذف ت ذت،م ذ حام ماذبميفرر اذف اهف،راذ اير ذ.ذحام ماذ   ذف حيامذف ممايا

 ذذ.ذشماامذف اةتيهف 

ذ
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 24طـالبي،محمد الطاهر )ف اةتيهف ذف ت ذتح هذ  ذةولذ،ايفهذبعاذاي ذشماامذف ما،ته-

 .(442:ص،2002فبراير 21

 Total Qualityيعراذمرررط  ذ افهمذف هريامذف شررام ا :مفهـو  إدار  الجــود  الشــاملة. 9.4

Management  ييهمر ذ راذف ترراهفذبررذ:TQMهذييتعرقذهميرعذف براحةيذذ  ر ذتذذ افهمذف هريامذ

مهذ رررر ذم ت ررررفذتيهرررراذف اشرررراطاهذت  ،ررررعاذيتايفهذ افهيرررراذتهةرررر ذ  رررر ذف تح،رررريذذف م،رررر:ذف شررررام ا

ف ماظمراذي اههمراذبمرافذتحايررقذه راذف  بريذهذي رماذذف،رتمهفهذف ماظمراذتمرراعذذيف عوضراهذاف ر 

 .(211:مرج  سابق،ص،و خرو  الطاايحجي  يوسف )ذماا ،يماذ  ذبيهاذفأل ما 

ف ايرراعذبا عمرر ذبشررة ذ:ذبأامرراذيعه مرراذمعمرراذف هرريامذف عرراهف  ذ رر ذف ياليرراهذف متحررامذفألمهيةيررا

 ذآهفءذف م،ررتعيايذذمررذذف ،رر عذيف  رراماهذ رر ذمررااذ،رر يعذمررذذتي ذمررهمهذمررعذ ررهيهمذفال تمررااذ  رر

ذذذ.(93-13:ص-،ص2000نبيا عبد الفتا ،)ذتح،يذذفألافء

 ت،رال   ر  مبايرا  افهيرا   ،رعا :بأامراEdward Deming ذ"ديميـنج إدوارد"ذ ه مرا

ذ.يتيضعاتاذحا هفذيم،تابوذيتحايقذفحتياهاتاذف عمي   ه اء

 ألافء تعرايا  شرة ذ:بأامراذعه مرا Joseph Jablonski " جابلونسـكي جو يـف"ذيتمرا

 ي يراام ف هريام تح،ريذ بمرافيف عام يذه ف افهمذمرذ  ةر  ف مشرتهةا ف اراهفه   ر  يعتمرا فأل مرا 

 (.4:،ص2993جابلونسكي،جو يف )ف عم   هق  و  مذ م،تمهم برعا ف اتاهيا

ذ:يمةذذتعهيعماذبااءذ   ذف ة ماهذف ةولذف مةيااذ ما

ذ

ذ
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  اإلدارManagement:يف ايرراافهذف افهيرراذبحيررلذترررب ذتعارر ذتطررييهذف ارراهفهذف تاظيميرراذذ

ذ.   ذف م،تياذف عا  ذمذذهيامذفألافءذضااهمذ   ذف تح،يذذف م،تمهذ غهضذف محا ظا

  الجودQualityتحايقذه باهذف م،تم ةيذذيف م،تعيايذذيتيضعاتمعذمماذتااماذف ماظماذمرذذ:ذ

ذ.عذم،تياذت   ذمذذت  ذف تيضعاه، عذتيذ اماههذب ذتر ذتي اذ   ذمحاي اذتااي

 الشــاملةTotal:يف تعهيررفذف ررراضيقذبمررراذ ا ررا ذ اارررهذف عمررر ذة مرراذبا ماظمررراذ رر ذف تحايررراذذ

هذيف عمر ذ  ر ذبرل ذةر ذهمراذهمرا  ذي راماتماذمرذذ،ر ع حاهاهذف م،تم  ذتيذف م،تعياذيه باتاذ

-صابق، مرج  س،و خرو  الطاايحجي  يوسف )ذت  ذف غاياهذي هايذممةذذ  ذ،بي ذتحايق

 .(222-220: ص

ذ ماذذ:إدار  الجود  في التعلي مفهو  . 20.4 ذف تطييهذتعتماذي اا  ،تهفتيهياذ افهياذم،تمهم

ف مؤ،،اذف تع يمياذ   ذمهمي اذمعيااذمذذف مباا ذيل  ذمذذته ذت هي ذما  ماذف ههيلهذتيذ

هتما ياذيف   اياذمذذةا اذهيفا ذف اميذف عا ياذيف اع،ياذيفالف طا  ذبأ   ذم،تياذمذذف هيامذ

ذيف ه،اياهذيل  ذبغياذ ه اءذف طا  ذبأذذيرب ذمط يباذبعاذت ههاذ  ذ،يقذف عم هذ

ــــــراهي  )ذ ه رررررراءذةا رررررراذمؤ،،رررررراهذف مهتمررررررعذف م،ررررررتعيامذمررررررذذف  ررررررهي يةررررررل  ذ أحمــــــد إب

 (. 211:ص ،2003،حمدأ

 ا م ير :امرابأذ"روود  " ه مرا:ذإدار  الجـود  الشـاملة فـي التعلـي  الجـامعيمفهـو  . 22.4

 ميفار  تيظف ف ت  ف مع يماه مذ حهةتما طاضا يت،تماذف ايعه مذ مهمي ا     تهتة   افهيا

   رماذ براف    احري   ر  ف تاظريع م،رتيياهذم ت رف  ر  ف عةهيرا تمعضراهف يت،رتةمه ف عرام يذه

ذ .  ماظما ف م،تمه ف تح،يذ تحايق
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    ف تع يع  اظاع  ههاهةم ف هامعا  هيه  ف افه،يذذيتيضعاهذيه باه فحتياهاه تههما يا 

 ف تطرييه مرع برهفم   تررميع ت،ا،ررا يتةريذ ف  هي ذ   محاام يمعاييه  راهص     ف هامعاه

ذذ.(9:ص ،2002،ليلى العسافو  خالد أحمد الصراير )ذف م،تمه

 افهمذف هيامذف شام اذ  ذف تع يعذف عا  ذ باهمذ ذذ  ،عاذ افهياذ اياامذف هامعاهذتهتة ذ   ذ

ف م،رتمهيذذيتيرر ماذذهذيتحارقذ  هامعراذف امريذيف تطريهف طرو ذيف مهتمرعذف محريط شبا ذحاهاهذ

  رر ذتحايررقذتارراف ماهذيت ررمذذف ععا يرراذف عظمرر ذيف ةعرراءمذف مهتععرراذ رر ذف حارر ذف ع مرر ذيف بحةرر هذ

يتؤايذ  ذف اماياذ   ذف تعيقذيف تمي ذيف ماا ،اهذيتشم ذف هيامذف شام اذف هامعياذهميرعذف ة يراهذ

 عررررام يذذيف طررررو ذف م،ررررتعيايذذمررررذذ م يرررراهذف تح،رررريذذف م،ررررتمهمذيف م،ررررتعيايذذمررررذذيفذيف افهفه

ذذ.م ههاهذالفذف اطا 

ذ:يمذذ و ذماذ،بقذيت  ذتذذ افهمذف هيامذف شام اذ  ذف تع يعذف عا  

  تهتة ذ   ذف طو. 

 تعتبهذف هيامذه ءذههي، ذمذذف،تهفتيهياذف هامعاذ. 

 ييراذف طاضرراهذيف مةاايراهذ تاعيررلذمعراالهذف هرريامذتهةر ذ  ر ذمشرراهةاذف عرام يذذيف مررايهيذذيتا

 .ف عا يا

  مطابااذ بهاام ذف تح،يااهذف م،تمهمهذ م ذالذتاتم. 

 ذهميعذتههاءذف هامعاذيف ة ياهذيف،عاذف اطاق  . 

 تعتبهذة ذ هاذ  ذف هامعاذتيذف ة ياذم،ؤيالذ ذذف هيام. 

 هةررر ذ  ررر ذهميرررعذهيفاررر ذشرررام اذ  عم يررراهذيفألاشرررطاذف تررر ذتطررريهذيتغيرررهذةاا ررراذف هامعررراذ ت

 .ف هيام
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ذ

افهمذ برررراهمذ ررررذذام رررراذهايررررامذيت،رررر ي ذ عررررا ذ ذيتبرررريذذتذذ افهمذف هرررريامذف شررررام اياةررررلفذ

 افهمذف هرريامذف شررام اذ رر ذف تع رريعذف عررا  ذتعارر ذذف هامعرراهذيف ماظمرراهذبرررعاذ امرراهذيبا تررا  ذ رر ذ

  ر ذةا راذف م،رتيياهذ ر ذ(ذافألةاايميراذيف افهيراذيف ما ير)ف اياعذبتيهياذةا راذفألاشرطاذيف عم يراهذ

 رررذذطهيرررقذف تطرررييهذ(ذ،ررريقذف عمررر ذيف طرررو )ماظيمررراذف تع ررريعذف عرررا  ذ شررربا ذه بررراهذف عمررروءذ

يف تح،يذذف م،تمهذ هيامذف  اماذف مااماذ  طو هذ  حري ذ   ذ هي ذليذةعاءمذ ا ياذيتط باذ

ذ:،يقذف عم هذيل  ذب  قذبيهاذةاا ياذتاظيمياذهايامذضاهماذ   

 (.ف طو ذي،يقذف عم )مباتذف تيهاذبا عمي ف  ت فعذب 

  با تح،يذذف م،تمهذيبمباتذف مشاهةاذف هما ياذافهم  ت فعذف. 

 بمرراذيتعررقذيمررا  ذ افهمذف هرريامذذتاررييعذموءمرراذةا رراذفألي ررا ذفألةاايميرراذيف افهيرراذيف ما يررا

 .(02:ص ،2003شيرا  محمد عشير طرابلسية،)ذف شام ا

اذف مبلي راذمرذذضبر ذهم راذف همريذذ ذف تع يعذف عا  ذ ههفهيراذبأامراتعهفذ افهمذف هيامذف شام اذ 

هذبمراذيتاا،ر ذ(ف  رهي /ذف طا ر )ذتع يمر  ه رعذم،رتياذف مارت ذف ذع يعذف عا  مها ذف تف عام يذذ  ذ

هذيبماذت،ت  ماذال ذف همياذمذذتطبيقذمهمي اذمذذف معاييهذي،يقذف عم ذمعذمتط باهذف مهتمع

مذذ و ذتظا هذهمرياذةر ذف عرام يذذذع يم ف تذماذ ه عذم،تياذف مات يف ميفرعاهذف تع يمياذف و ذ

ذ.(223:صمرج  سابق،،و خرو  الطااي حجي  يوسف)ف عا  ذ  ذمها ذف تع يع
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 :ابوةـالسالدراسات . 3
تمةرر ذف اهف،ررراهذف ،رررابااذحهررعذمعه ررر ذاررراعهذيمةررذذف باحرررلذمرررذذهمررعذف مع يمررراهذف اظهيررراذ

 رأيذاهف،راذ  ميراذبحةيراذالذتاط ررقذذ.عاذةا يراذ ر ذمشررهي ذبحةرايف مامهيراذف  رهيهياذ تارييه ذبرر

مذذ هف هذب ذ ماذمذذف   عياهذماذيشة ذهم اذفأل،با ذف ت ذمرذذشرأاماذتذذترا عذيتحعر ذف باحرلذ

معه راذحراياذف بحرلهذي رعذ:ذييةيذذل  ذ   ذ امذم،تيياهذا ذ.ذ   ذف م  ذضاماذ  ذبحةا

ف اهف،رراذبةيعيرراذةهيرراهذف تبرررهذبطررهقذيي،رراه ذذت،رره اذف شررةا ياذبرررعاذرررحيحاهذتعهيررفذمعرراايع

ذ.ذ  خ...ف بحلذف ماا،باهذ معذف اتاه ذيف عيفم ذف ت ذتاهذ  يما

 ر ذطهحمراذذفضتهبرهف تر ذ  ر ذبعرضذف اهف،راهذبرا طو ذهذضماراذيألهر ذ  رافاذارل ذف اهف،را

مرذذف ،رابااذذاذف اهف،راهيحيرلذهراءذارلفذف عرهضذبمراذتةت،رهذيضماراذبعه رماذهمذذمي ي ذاهف،تاا

تامياذةبيهمذ  ذتيذبحلذ  م ذيرهفاذ راذتذذي،رتعياذمرذذ برهفهذفآل رهيذذممرذذ،ربايفذف باحرلذ  ر ذ

اهف،رراهذ)ذتيذ  رر ذفألضرر ذاهف،رراذبعررضذهيفابررا(ذاهف،رراهذ،رراباا)تارراي ذاررلفذف بحررلذتاررايالذمتطاباررا

ذ.(مشابما

ي رر ذذتيظيعمرراذ رر ذاهف،ررتااهذي يمرراحرررهذف اهف،رراهذف ،ررابااذيذذحاي ارراذضرراهذف م،ررتطا ضرراذيذذ

ذ:امماألذ،تعهفضف

ذ

ذ

ذ

ذ
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تطوير كفايات خريجي التعلي  العـالي ":ذبعاريفذلميساء محمد ا صيا  :األولى دراسةـال. 2.4

ومدى أهميتها م  وجهة نوـره  وفـق مفهـو  إدار  الجـود  الشـاملة فـي كليـات جامعـة دمشـق 

 ذيمت ةمرراذاررا هذف اهف،رراذ  رر ذتعررهفذف ةعايرراهذيف ممرراهفهذف ترر ."والجامعــة االفتراضــية الســورية

 هيهرريذف تع رريعذف عررا  هذيف ترر ذتمةررامعذمررذذمماه،رراذ م مررعذف رريظيع ذي ررقذمعمرريعذف هرريامذف شررام اذ

يتبياذذتةهذة ذمذذف هالهذيف ت ررصهذي رااذ،رايفهذف  امراذ ر ذ.ذيي عذف ماتهحاهذ تطييهاا

اذهامعرراذامشررقهذف هامعرر)ف يظيعرراهذيف عمررههذيف اههرراذف ع ميرراهذيف هامعرراذف ترر ذت رره ذمامرراذف طا رر 

ذ:يتمحيههذت،ه اذف اهف،اذحي (.ذفال تهف ياذف ،يهيا

مرراذاههرراذفمررتو ذ هيهرر ذف تع رريعذف عررا  ذمررذذهامعرراذامشررقذيف هامعرراذفال تهف ررياذف ،رريهياذ -2

   ةعاياهذف ت ذتمةامعذمذذتافءذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام اذمذذيهماذاظهاع؟

معراذامشرقذتيذف هامعراذفال تهف رياذا ذت ت فذاههاذفمتو ذ هيه ذف تع يعذف عا  ذمذذها -2

ف ،يهياذ  ةعاياهذف ت ذتمةامعذمذذتافءذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام اذمذذيهمراذاظرهاعذ

هذف ت رصهذ ااذ،ايفهذف  امراذهذف هامعاذف ت ذت ه ذماماذف طا  ف هال)ذبا توفذمتغيهفهذ

هامعراذامشرقهذف هامعراذ)اذف طا ر ذ  ذف يظيعاهذف عمههذف اههاذف ع مياهذف هامعاذف ت ذت ه ذمامر

 ؟(هذماهلميظف)ياذهذف رعاذف يظيع(فال تهف ياذف ،يهيا

ذ

ذ

ذ
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ي تحايقذتااففذف اهف،اذف تماهذف باحةاذف مام ذف يرع ذف تح ي  هذيف،ت امهذفال،رتباااذذ

تافمهذيتةررريذذمهتمرررعذف اهف،ررراذمررررذذ هيهررر ذط بررراذف تع ررريعذف عررررا  ذ ررر ذهامعررراذامشرررقذيف هامعرررراذ

هذيتةيارهذف عياراذمرذذ2771/2779،يهياذمذذم ت فذف ت رراهذ  عاعذف اهف، ذفال تهف ياذف 

ذ. هيهاذتعذف تياهاعذبا طهيااذف عشيفهياذف طباياذمذذف مهتمعذفألر  857

يضررراذتيرررر هذف اهف،ررراذ  ررر ذتذذاههررراذفمرررتو ذ هيهررر ذف تع ررريعذف عرررا  ذ ررر ذهامعررراذامشرررقذ

تافءذ م مرعذف ريظيع ذي رقذمعمريعذف هريامذذيف هامعاذفال تهف ياذف ،يهياذ  ةعاياهذف ت ذتمةامعذمذ

يتةاهذف اتاه ذتذذاههاذفمتوةمعذ  ةعاياهذف ةاا ياذيةعايراهذف تمير ذ. ف شام اذا ذباههاذمتي،طا

 رر ذف عمرر ذباههرراذةبيررهمهذتمرراذاههرراذفمررتوةمعذ  ةعايرراهذف ممايرراذ ةااررهذباههرراذمتي،ررطاهذيةااررهذ

ذ.ا ذيف تيفر ذا ذباههاذض ي ااههاذفمتوةمعذ  ةعاياهذفألةاايمياذيةعاياهذفالتر

ذ:ي  ذ يءذال ذف اتاه ذف ت ذتم  هذ اماذال ذف اهف،اذتيرهذف باحةاذبماذي  ذذ

  ف ةرا  ذ  ط براذ   رهي ذ  ر ذت،ريفقذف عمر هذيتع ير ذيته،ريخذ وضراهذف ط براذمرعذارل ذذف تأاي

تافهمرعذبشرة ذف مؤ،،اهذيال ذفأل،يفقذضب ذف ت ه هذيف تهةي ذ   ذتح،يذذتافءذف عام يذذيمتابعاذ

م،ررتمهذيترراهيبمعذ  رر ذةيعيرراذف عمرر ذةعهيررقهذةمرراذتةرراهذمشرراهةاذف عررام يذذ رر ذف ررايهفهذف تاهيبيرراذ

ف م،تمهمذ  ذمها ذف مع يماتياذيف  غاذف اة ي ياهذيتطييهذف مااا ذ ترب ذتةةرهذفهتباطرارذ حاهراهذ

فهذف تر ذتتع رقذف طو ذيفحتياهاهذف مهتمعذي،ريقذف عمر هذبا  را اذ  ر ذ اراذف مرؤتمهفهذيف ارايذ

برا هيامذف شرام اذيتشررهيعذف عرام يذذ  مشرراهةاذ يمراهذياشرهذف رري  ذ ر ذف مهتمررعذحري ذتاميرراذيايهذ

 ذذ(.23/01/2022،ميساء محمد ا صيا) تااااهذف مع يماهذيفالترااله

ذ
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 ذذ

 : ـأوج  التشابذ.2.2.4
يمت ةمررراذمعه ررراذتارررعذف ةعايررراهذف تررر ذ تتشررراباذاهف،رررتااذمرررعذارررل ذف اهف،ررراهذ ررر ذةيامررراذتبحرررلذ

ذ. هيهيذف تع يعذف عا  ذيف ت ذت،م ذ معذبمماه،اذ م معذي قذمعميعذ افهمذف هيامذف شام ا

 :ختالفأوج  اإلذ.2.2.4
ت ت فذف اهف،تاذذ  ذةيعياذتااي ذمتغيهذف ةعاياههذ اهف،تااذتبحرلذ رذذتارعذف ةعايراهذف تر ذ

 تبحررلذ ررذذةيعيرراذذصــياميســاء محمــد ا يمت ةمرراذ هيهرريذف تع رريعذف عررا  ذف ه فهررهيهذتمرراذاهف،رراذ

ذ.ذتطييهذةعاياهذ هيه ذف تع يعذف عا  ذ  ذ،يهيا

 :  جوانا اإلستفاد ذ.3.2.4
ذةمراذ،راامهذ ر ذ  ف راتمة ذاهف،اذمي،اءذمحمراذفألرري ذمههعراذت،ا،رياذبا ا،رباذ اهف،رتااهذ

ف غمررريضذف رررليذ ررريعذ  ررر ذبافيررراذف اهف،ررراهذييهمتاررراذ  عايررراذمرررذذف مهفهرررعذف تررر ذتعرررا  ذمي ررري ذ

هذبا  ررا اذ  رر ذفال تمررااذ  رر ذت،رره اذف ،ررتماهمذ ترررميعذفال،ررتماهمذف  اررراذبمي رري ذف ةعايرراه

ذذ.هذيفال،تعاااذباتاه ذف اهف،اذ  ذتع،يهذف اتاه ذف متير ذ  يماذ  ذاهف،تاابحةاا

مدى تحويق م سسات التكـوي  المهنـي فـي ":ذبعاريفذلتوفيق سامعي ذ:ةـانيـالثدراسة ـال .2.4

 براهمذ رذذتطهيحراذماامراذ اير ذذ"مهنية لـدى خريجـي الوطـال المكـو مدينة سطيف للكفايات ال

ذ.2788-2787شماامذاةتيهف ذف ع يعذ  ذ  يعذف تهبياذبهامعاذ،طيفذ ،ااذ

ذ

ذ
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ذ

فاتمهذف اهف،اذباطا ذف تةييذذف مما ذ  ذيالياذ،طيفذةياماذمايااذت عذماطااذراا ياذ

فألي ذ رر ذم،ررأ اذتحايررقذف مؤ،،رراهذاامرراهذيتررايهذف شررةا ياذحرري ذبعررايذذت،ا،ررييذهذتمةرر ذف بعرراذ

ف متيفهرامذ يمراذ  ةعايراهذف ممايراذف عامراذ رااذ هيهيمراهذيتمةر ذف بعراذف ةراا ذ ر ذف عيفمر ذف معهض راذ

يترعذل ر ذمرذذ رو ذهرراذآهفءذت،راتلمذ.ذ تحايقذال ذف ةعايراهذف عامراذبم،رتيياهذح،رذذيهيراذهراف

يضرراذتررعذهمررعذآهفءذ.ذ ذ،رريقذف عمرر ف اطررا هذةررعذآهفءذهؤ،رراءذف مرررا  ذيف مهمي رراهذف متيفهررايذذ رر

ت هفاذف عيااذ  ذ م،اذ شهذف تراراذف تيرههذألاميتمراهذي رمهذ حرااذي،ربعيذذةعايراذممايراذ

 . اما

يةاارررهذف اتيهررراذ ررر ذل ررر ذاررر ذتذذف م،رررتياذف ة ررر ذ ررر ذتحايرررقذمهمررري ذف ةعايررراهذف معايررراذ

اظررهفذ عيفمرر ذبا اهف،رراذ ررااذ هيهرر ذاررل ذف مؤ،،رراهذف تةييايرراهذضرراذتحررااذ رر ذف م،ررتياذمتي،ررطهذ

اااهصذ  ذف مااا ذف معتمامذي اعذم،ايهتماذ  م،رتهافهذف تةاي يهيراهذااراهصذ:ذ ايامذمذذتامما

  ذتي هذف ميفاذفألي يراذيف تهمير فهذف بياف يهيراهذ رعفذم،رتياذف مترهبصذتاايراذي غييراهذ رعفذ

 .ذف تهبراهذف ميافاياذي اعذمرافضياذفالمتحاااهذف ماظما

مرراذمررااذتحايررقذمؤ،،رراهذف تةررييذذف ممارر ذ رر ذمايارراذ،ررطيفذذ-: التســا ا الرايســي ا وا -

  ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراهذ رر ذتبعااارراذف معه يرراذيف عم يرراذيف يهافايرراذ ررااذ هيهيمرراهذح،رر ذآهفءذ

 فأل،اتلمذيهؤ،اءذف مرا  ذ  ذ م،اذ شهذت رصهذي  ذ يءذمتط باهذ،يقذف عم ؟

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ف مؤةهمذ   ذ اعذتحايقذف ةعاياهذف ممايراذف عامراذذماذتاعذف عيفم ذ-: التسا ا الرايسي الثاني -

ف معه يرررراذيف عم يرررراذيف يهافايرررراذبم،ررررتياذح،ررررذذيهيرررراذهررررافهذ ررررااذ هيهرررر ذ:ذ رررر ذتبعااارررراذف ةوةررررا

 مؤ،،اهذف تةييذذف مما ذ مايااذ،طيفذ  ذ م،اذ شهذت رصذح، ذآهفءذفال،اتلم؟

ءذت هفاذف عيااذ معه راذمرااذ ااذتعذف،تعما ذف مام ذف يرع ذ  يري ذ   ذهراذآهفذ:منهج البح 

تحايررررقذمؤ،،رررراهذف تةررررييذذف ممارررر ذف متيفهررررامذ رررر ذاررررل ذف مايارررراذ  ةعايرررراهذف ممايرررراذف عامرررراذ ررررااذ

 ذ. هيهيما

يتمةررر ذف مرررام ذف يررررع ذ ررر ذيررررفذآهفءذفأل،ررراتلمذيآهفءذهؤ،ررراءذف مررررا  ذيف مهمي ررراهذ

 ذ هيهرر ذارررل ذب ررريصذم،ررتيياهذتحايررقذف ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراذف معايرراذبا اهف،رراهذمررذذضبرر

ييررررافذارررلفذف بحرررلذ ررر ذامرررطذبحررريلذاهف،ررراهذف رررهتيذف عررراعذف تررر ذتتع رررقذبتعبيرررهذ.ذف مؤ،،ررراه

ذ.ف هما اذ ذذآهفهماذيمشا هااذيت ةاهااذيمعتاافتماذاحيذمي ي ذمعيذذ  ذيضهذمعيذ

 : حدود البح 

تمررهذف اهف،رراذ رر ذمهةرر يذذيمعمرراذ  تع رريعذيف تةررييذذف ممارر ذمتيفهررايذذ:ذف حرراياذف مةاايررا/ذت

ذ.  ذمايااذ،طيفهذي  ذفةا ذ شهمذمؤ،،اذ اتاهياذي امياذ  ذ،يقذف عم 

ذ.2787يمايذذ2779تمهذف اهف،اذ  ذف عتهمذف ممتامذبيذذ يعهيذ:ذف حاياذف  مايا/ذ 

 .ذذف مااب اذيفال،تماهم:ذتعذفال تمااذ  ذال ذف اهف،اذ   ذتافتيذ:ذتايفهذف بحل

ذ:يبا ا،باذ  عه ياههذتظمهذةا تا  

ذ

ذ

ذ
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ــىالفرضــ ااررا ذتحايررقذبم،ررتياذايذذف متي،ررطذ  ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراذ رر ذذ:ية العامــة ا ول

تبعاااررراذف معه يررراذيف عم يررراذيف يهافايررراذ رررااذ هيهررر ذمؤ،،ررراهذف تةرررييذذف مماررر ذ ماياررراذ،رررطيفذ

ح،رر ذآهفءذفأل،رراتلمذيهؤ،رراءذف مرررا  ذ رر ذف  م،رراذ شررهذ  تررراصذمهررا ذف اهف،رراذي رر ذ رريءذ

ذ.متط باهذ،يقذف عم 

يههعذ اعذتحايقذف ةعايراهذف ممايراذف عامراذبم،رتياذح،رذذيهيراذهرافذذ:ة العامة الثانيةالفرضي

 ررااذ هيهرر ذمؤ،،رراهذف تةررييذذف ممارر ذ مايارراذ،ررطيفهذح،رر ذهتيذفأل،رراتلمذ  رر ذ،ررهذ يفمرر ذ

اارراهصذ رر ذف مارراا هذض رراذفألهمرر مذف م،ررتعم اهذاارراهصذ رر ذةعرراءمذفأل،رراتلمهذااررصذ:ذمعهض رراذارر 

مؤ،،رراهذف تةييايرراهذ ررعفذف تهبررراهذف ماامرراذ  رر ذم،ررتياذ،رريقذف حرررصذف تطبيايرراذاف رر ذف 

ذ.ف عم هذااصذمرافضياذفالمتحاااهذف ماظماذاف  ذف مؤ،،اهذف تةييايا

ذذذذمرامعذت،راتلمذ67 رهافهذذ97 ااذت هفاذف عيااذبا ا،باذألافمذف مااب راذاريذذ:مجتم  وعينة البح 

ف عامررراذفألي ررر هذتمررراذب رررريصذهؤ،ررراءذف مررررا  ذيف مهمي ررراههذيارررلفذبا ا،رررباذ  عه رررياذذ37ي

ت،ررتالفهذياررلفذبا ا،ررباذ  عه ررياذ67ف ،ررتماهمذ ارراذتررعذفالةتعرراءذبعيارراذفأل،رراتلمذ اررطذيف متمة رراذ رر ذ

ذ.ف عاماذف ةااياهذيتعتبهذال ذف عيااذ شيفهياذب،يطا

تظمررههذف اترراه ذ  رر ذف عمرريعذتحايررقذف ةعايرراهذف ممايرراذف عامرراذبم،ررتياذ ررعيفذ رر ذذ:النتــااج

بم،تياذايذذف متي،طذ  ذمعظعذف ةعاياههذيم،تياذمتي،رطذيحتر ذم،رتياذيذاياهذف عاياذمذذف ةع

ذ.ح،ذذ  ذف بعضذف ا ي ذماما

ذ
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تذذف متهبرريذذف رليذذت ههريفذمرذذضطرا ذف تةرييذذف ممار هذيف رليذذترعذتريظيعمعذمرذذذييعا ذارلف

اذف ةعايرررراهذف ممايرررراذف عامررررذذ- ارررراذمباشررررهتمعذأل مررررا مع-ضبرررر ذف مؤ،،رررراهذف اتاهيرررراذالذيحاارررريذذ

 الذ  ذبعرضذف ةعايراهذف ب،ريطاذف تر ذالذتتط ر ذ  عيراذمعه يراذيف،رعاهذ"ذح،ذ"ذف م ت عاذبم،تيا

تيذف ةعايرررراهذف ترررر ذالذتحتررررا ذ  رررر ذترررراهي ذمةةررررفذيمماه،رررراذبا متابعرررراذيف مهفضبرررراذف متيفررررر اذ رررر ذ

ذ.ماار ذف عم ذاف  ذف شهةاهذف راا ياذف معايا

مهمري ذف ةعايراهذف معايراذبا اهف،راذ رااذذةااهذف اتيهاذف عاماذتذذف م،تياذف ة  ذ  ذتحايق

ااراهصذ:ذ هيه ذف مؤ،،اهذف تةيياياذضاذتحااذ ر ذف م،رتياذمتي،رطهذاظرهفذ عيفمر ذ ايرامذتاممرا

  ذتي هذف ميفاذفألي يراذيف تهمير فهذف بياف يهيراهذ رعفذم،رتياذف مترهبصذتاايراذي غييراهذااراهصذ

هياهذ رعفذف تهبرراهذف ميافايراهذ راعذ  ذف مااا ذف معتمامذي اعذم،ايهتماذ  م،تهافهذف تةاي يذ

ذذذ(.2022-2020، توفيق سامعي)مرافضياذفالمتحاااه

 :أوج  التشاب ذ.2.2.4

ت تا ذف اهف،اذف حا ياذمعذاهف،تااذ  ذةياممراذيبحةراذذ ر ذمي ري ذف ةعايراهذ رايذ هيهر ذذ

ذ.ضطا ذف تع يعذيف تةييذهذيف ت ذت،م ذ معذبمماه،اذت ما مع

 :أوج  االختالفذ.2.2.4

هذ تتمة ذ  ذةيذذاهف،تااذتبحلذ  ذةعاياهذ هيه ذف تع يعذتماذ يماذيتع قذباااطذفال توف

ف عررا  هذبيامرراذتبحررلذاهف،رراذ،ررامع ذتي يررقذ رر ذمررااذتحايررقذمؤ،،رراهذف تةررييذذف ممارر ذ  ةعايرراهذ

ذ.ف مماياذ  هيه ذف اطا 



 مشكلة الدراسة ..........................................................:الفصل األول

 

40 

ذ

 :  جوانا اإلستفاد ذ.3.2.4ذذ

  ذبحيلذ،ابااذبتعايهذف مافذف ليذي،ع ذيتعايهذف،ت افعذف باحلذ  بياااهذف مت مااذذ

يبا ا،رباذ(. 221:، ص2004حسـا  الجيالنـي،و  بلواس  سـالطنية) تحايااذمذذالفذفال،ت افعذ

ذ.ذ مل ذف اهف،اذتعذفال تمااذ  يماذةمههعذت،ا، ذ يماذي صذمي ي ذف ةعاياه

دريو فــي ضــوء تنميــة الكفايــات الال مــة  عضــاء هياــة التــ:ذ"بعارريفذذ:ةـلثــاـدراسة الثـالــ.3.4

ذذذذذإحســا  محمــود الحلبــي.ذا:ذهذمررذذ  ررافا"معــايير الجــود  الشــاملة ونوــا  االعتمــاد ا كــاديمي

اهف،رراذ.مررذذهامعرراذف م رر ذ برراذف ع يرر ذبا مم ةرراذف عهبيرراذف ،ررعياياذمــري  عبــد الوــادر ســالمة.ذيا

ا التعلـي  طرق تفعيا وثيوة اآلراء لألمير عبد اه بـ  عبـد الع يـ  حـو:ذ"مااماذ  ذيهشاذ م 

ذ.ههذهامعاذف م  ذ باذف ع ي 8425ليذف حهاذذ28-3-89هذ"العالي

ذ:يفاط اهذف اهف،اذ إلهاباذ   ذهم اذمذذف ت،اؤالهذ

 ماذمعاييهذف هيامذف شام اذ  تع يعذف هامع ؟ 

 ماذفألامياذف ا،بياذ معاييهذف هيامذف شام اذمذذيهماذاظهذايهاذف تاهيل؟ 

 اذف تاهيلذبا هامعا؟ماذا ذف ةعاياهذف و ماذ ع يذايه 

 ماذف بهاام ذف ماتهقذ تامياذف ةعايراهذف و مراذ ع ريذايهراذف تراهيلذ ر ذ ريءذمعراييهذف هريامذ

 ف شام اذياظاعذف  تمااذفألةاايم ؟

 ماذمااذف،تعاامذ  يذايهاذف تاهيلذمذذف تريهذف ماتهقذ تامياذف ةعاياهذف و ماذ ا؟ 

ذ

ذ
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 :ذف تا يات اهذف باحةتاذذفألايفهذ: أدوات الدراسة

 ف  ريفه هذ)ف،تباااذضاهماذمعاييهذف هيامذف شام اذ  ذف تع يعذف هامع هذيت عذتحاذ شهذمحيهفذ

فألارراففهذف تهميرر فههذف بررهفم هذت  رراءذايهرراذف ترراهيلهذف طررو هذف مةتبرراهذف ابرري هذف  ررهيهيذهذ

 .هذييت مذذة ذمحيهذ اافذمذذف معاييهذف عه يا(يف تميي 

 اذف تاهيلف،تماهمذتح ي ذ م ذ  يذايه. 

 بطاضاذموحظاذتافءذ  يذايهاذف تاهيل. 

مررذذت  رراءذايهرراذذ827ةااررهذ يارراذف اهف،رراذ شرريفهياهذفشررتم هذ  رر ذ :حــدود ومــنهج الدراســة

ذ-ف تاهيلذلييذ بهمذتض ذمذذ ملذ،ايفهذبا ة يراهذف ع ميراذيفألابيراذبهامعراذف م ر ذ براذف ع ير 

 .ه8426/ه8425هذ و ذف عر ذف اهف، ذفألي ذ-شطهذف طا باه

يضاذةاذذف مام ذف يرع ذايذف م،ت اعذ  ذال ذف اهف،اذ تحاياذيهراذةعاياهذ  يذايهاذ

ذ.ف تاهيلهذبا  ا اذ   ذف مام ذشباذف تههيب ذ  ذتطبيقذف بهاام ذف ماتهقذ تامياذف ةعاياه

تظمههذآهفءذ ياراذف اهف،راذفاتمامراذةبيرهفذبا ا،رباذ  محرايههذي يمراذي ر ذتي ري ذ  معراييهذ: النتااج

 :ف ت ذحر هذ   ذت   ذمتي،طذبا ا،باذ ة ذمحيه

 .تحاياذف مماعذيف ههفءفهذف ت ذتحةعذف اشاطذف هامع :ذف  يفه ذ -8

 . هيهمذتذذت،ا اذفألااففذ   ذتحايقذف تةام ذمعذف  طاذف عاماذبا اي ا:ذفألااففذ -2

 .تي يهذف م،ت  ماهذف تع يمياذ  ذةا اذف غهفذف اهف،يا:ذف مباا ذيف تهمي فهذ -3

ذ

ذ
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 اشاءذضيف اذمع يماهذحي ذفحتياهراهذ،ريقذف عمر ذيحاهراهذف مهتمرعذيف مشرةوهذ:ذ افهمفذ -4

 .ف بيهيا

ضرراهمذ  رريذايهرراذف ترراهيلذ  رر ذف،ررت افعذيتيظيررفذي،رراه ذف تاايرراذ:ذت  رراءذايهرراذف ترراهيل -5

ف حايةاذ  ذف عم ياذف تع يمياذ  ا اذ   ذضياماذبا تاهيلذيف بحرلذف ع مر ذي امراذف مهتمرعذبةعراءمذ

 .يتيف ذ

 .تامياذهيقذف ميفطااذيف يالءذ  يطذ:ذه اياذف طو  -6

 .تي يهذميفهاذما ياذةابتاذيةا ياذ مااب اذفالحتياهاه:ذف تميي ذ -7

 .تمةذذف  هيهيذذمذذت رراتمعذبةعاءمذ ا يا:ذف  هيهيذذ -1

يمررذذتح يرر ذف،ررتماهمذ مرر ذ  رريذايهرراذف ترراهيلذتررعذي ررعذتررريهذماتررهقذ بهاررام ذترراهيب ذ

 ع رررريذايهرررراذف ترررراهيلهذيف ترررر ذتشررررم ذف مهرررراالهذف ممايرررراذيف ش رررررياذذ تاميرررراذف ةعايرررراهذف و مررررا

ذ.يف افهياذيف بحةياذيف هشااياذي اماذف مهتمع

ممرراهفهذف عررهضذف ععررا هذتظمررههذف اترراه ذ:ذتمرراذبا ا،ررباذ تطبيررقذف بهاررام ذف ترراهيب ذبعارريفذ

بعرايذ بطاضراذيهياذ هيقذاف اذ حراهياذبيذذمتي،ط ذاههاهذت هفاذف عيااذ  ذف تطبيقذف اب ر ذيف 

 22-29مري  عبـد الوـادر سـالمة،و  إحسا  محمود الحلبيذ)ف موحظاذ را  ذف تطبيقذف بعراي

 (.ه2423ذو الحجة

 : أوج  التشاب . 2.3.4

ذ.ت تا ذاهف،تااذمعذف اهف،اذف حا ياذ  ذةيامماذيبحةاذذ  ذمي ي ذف ةعاياه

ذ
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 : أوج  االختالف. 2.3.4

 ري ذاهف،رتااذياهف،راذ ح،راذذمحمرياذف ح بر ذيمرهيعذ ذذااطاذف  توفذف هياهياذبيذذميذذ

 باذف اااهذ،وماذا ذتاااذابحلذ ذذتاعذف ت ذيمت ةماذ هيهيذف تع يعذف عرا  ذ ر ذف ه فهرهذيف تر ذ

تمةررامعذمررذذتافءذ م مررعذي ررقذمعمرريعذ افهمذف هرريامذف شررام اهذبيامرراذتبحررلذف اهف،رراذف ،ررابااذف حا يرراذ

ذ.ذذ هامع  ذذف ةعاياهذ ااذت  اءذايهاذف تاهيلذف

 :جوانا االستفاد . 3.4.4

ت ااتااذف اهف،اذف حا ياذمرذذااحيراذم،را اتااذ ر ذتررميعذف،رتماهمذفال،رتبياذهذةمراذ،را اتااذذ

ذ.ذ  ذبااءذف هاا ذف اظهيذ مي ي ذاهف،تاا

 برراهمذ ررذذه،ررا اذ ايرر ذشررماامذاةترريهف ذف ع رريعذ رر ذ  ررعذفهتمررا ذف تاظرريعذذ:رابعــةالـــدراسة ال. 4.4

 -وضــعية الخــريج الجــامعي فــي الم سســة الصــناعية:ذ"بعارريفذذبو يــد نجــوى:ذايف عمرر هذ  طا برر

-2779هذيتمرهذف اهف،راذ ر ذ،رااذ"-دراسة ميدانية بم سسة صـيداا، الـدار البيضـاء، الج ااـر

ذ.هذض،عذ  عذفالهتما ذبهامعاذباتاا2787

ياذ،عهذف اهف،اذ  ت،اؤ ذ ذذف ي عياذف مماياذ   هي ذف هرامع ذاف ر ذف مؤ،،راذفالضترراا

ذ:لفهذف اشاطذف راا  هذفاطوضاذمذذمحاي اذف هاباذ   ذهم اذف ت،اؤالهذف تا يا

 مماياذ   هي ذف هامع ؟ذ-ماذا ذتامياذف مؤا ذف هامع ذ  ذتحاياذف ي عياذف ،ي،ييذ 

ذ

ذ
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 اررر ذتعتمررراذي رررعياذف  رررهي ذف هرررامع ذ  ررر ذف مؤاررر ذف متحرررر ذ  يررراذتعذ  ررر ذةعاءفتررراذ

افءذمررررذذمهح رررراذف تيظيررررفذيمررررهيهفذبم ت ررررفذف عم يرررراهذف مةت،ررررباذ ررررو ذتافهرررراذف ممارررر هذفبترررر

ف مهتبطاذبمار ذف عم ذةا ااما هذف حهف ذف مما ذ مياياذةراذذتيذت ايراهذف تةرييذذف اري  هذ

 ف تهضياهذفالترا ؟

 ماذايذتأةيهذف امطذف تةاي يه ذ  ذتطييهذتافءذف  هي ؟ 

ذ: اذمذذف عه ياهيمحاي اذمذذف باحةاذف هاباذ   ذف ت،اؤالهذف مطهيحاهذفضتهحهذهم

  ف تةييذذفألي  ذ   هي ذف هامع ذاامش ذف ايهذ  ذحياتاذف ممايا:ذف عهضذفألي. 

  تعتماذف ي عياذف مماياذ   رهي ذف هرامع ذاف ر ذف مؤ،،راذ  ر ذةعاءتراذتةةرهذ:ذف عهضذف ةاا

 .مذذف تمااااذ   ذتةييااذفألي  

 ع ذف موءمرراذبرريذذف تةررييذذ ذذف تهررااذيف تطرريهذف ،ررهيعذ رر ذف تةاي يهيرراذيررر:ذف عررهضذف ةا ررل

 .فألي  ذ   هي ذيمتط باهذمار ذف عم 

 تت،ررعذف بررهفم ذف اهف،ررياذيطهفهررقذف ترراهيلذ رر ذف هامعرراذبررا همياذي رراعذميفةبرراذ:ذف عررهضذف هفبررع

 .ف تطيهفه

تمهذف اهف،اذف ميافاياذ  ذهامعاذباتااهذي  ذف مؤ،،اذفالضتررااياذلفهذف اشراطذف رراا  ذ

يبا ا،ررباذ  اهف،رراذف ميافايرراهذ.ذي يعمرراهذ رره ذف ررافهذف بي رراءهذف ه فهرره ررراا اذفألاييرراذيت"ذرررياف "

هذيضراذترعذ2777  ر ذ ايراذهريفذذذ2776ف،تغهضهذتةةرهذمرذذ،رهذتشرمههذيل ر ذمراذبريذذاي،رمبهذ

ذ: ههفؤااذ   ذمهح تيذ

ذ

ذ
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 ي و مرراذتمررهذفالتررراالهذفألي يرراذ  حررري ذ  رر ذميف ارراذمؤ،،رراذ(:ذفألي يررا)ف اهف،رراذف اب يرراذ

 لذ،ررمحهذاررل ذف عتررهمذبررا تاه ذ.ذطارراذف ررراا ياذف ررافهذف بي رراءذبررا ه فههذف عارررمارررياف ذبا ما

 تةةهذمذذمهمي ذف  هيهيذذ  ذمار ذف عم هذيمذذ و ذل  ذتعذتبا ذيتحاياذف تااياذف ت ذ

  رررا اذ  ررر ذفالتررررا ذبمهمررري ذ.ذترررتوءعذيطبيعررراذف مي ررري ذايذذتهااررر ذ معطيررراهذف يفضرررع

ف ميةاايةرراهذف ةمهبرراءذف تاايرراهذف  رروعذفآل رر هذيتررعذةررل  ذ:ذفأل،رراتلمذبهامعرراذباتارراذ رر ذت رررراه

 .ترميعذتااياذف بحلذف ةااياذيف تباهااذف اب  

يبا ا،ررباذ عيارراذف اهف،رراهذيي ارراذ شررةا ياذف اهف،رراهذةرراذذف مهررا ذف بشررهيذمتمررةوذ رر ذمهمرري ذ

 ميةاايةرراذفأل،رراتلمذف ماه،رريذذبم ت ررفذف هترر ذف ع ميرراهذيضرراذتررعذف تيرراهذت رررراهذف ةمهيتاارر هذف

يف  وعذفآل  هذيل  ذبيرفذال ذف ت رراهذفألي  ذيفألضاعذبهامعاذباتااذيألاماذتهتبطذبشرة ذ

تمرراذمهتمررعذف اهف،رراذ.ذمباشرهذبا تةاي يهيرراذف حايةرراذف ترر ذت،رتعم ذتيذيررتعذاا مرراذمررذذف راي ذف متاامررا

ف يررر ذبرريذذذف ةرراا ذ تمةرر ذ رر ذمهمرري ذف عررام يذذف حررام يذذ شررماافهذهامعيرراذألامررعذيمة رريذذح اررا

ف هامعرراذيف مؤ،،رراذف ررراا ياهذيبا تررا  ذيمةررامعذف ةعرراءمذف  اههيرراذ  عم يرراذف تةييايرراذمررذذ ررو ذ

م ت فذتبعااذت،رييهذف مريفهاذف بشرهياهذمرذذحيرلذف تيظيرفهذ ترهمذفال،رتابا ذتيذف امرا هذف تةرييذهذ

ذ.ف حهف ذف مما هذفألهههذفالترا 

مهمي ذف  هيهيذذف هامعييذذف ليذذترعذتريظيعمعذتماذ ذذف عيااذف ههي،ياذ  اهف،اذ تمة هذ  ذ

هذيتررعذفاتارراءذيحررافهذف عيارراذمررذذف مؤ،،رراذفألعذبا ماطارراذف ررراا ياذبا ررافهذ"رررياف " رر ذمؤ،،رراذ

ررررياف هذيضررراذضررراهذ رررااذ"ف بي ررراءهذاظرررهفذ ررررعيباذفال تاررراءذمرررعذةررر ذف  رررهيهيذذ ررر ذهميرررعذ رررهي ذ

ذ.ذ هي 65ف  هيهيذذحيف  ذ

ذ
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،ررررت ههاذمررررذذف مهتمررررعذفألررررر  ذ أل،رررراتلمذبهامعرررراذباتارررراذتمرررراذ ررررذذف عيارررراذف ةاايرررراذ مرررر ذم

ذ77با تهةي ذ   ذف عهي ذف تااياذلفهذف عوضاذبا راا اهذيشم هذف عيااذ(ذت  اءذايهاذف تاهيل)

ت،رراتلمذ رر ذف  ررروعذذ87ت،ررتالذ ررر ذف ميةاايرر ذيتةةررهذمرررذذذ65ف،ررتالذ رر ذف تاارر ذيف ةمرررهيذتاارر هذ

 ذ.فآل  

ف تررررر ذتررررعذهمعمررررراذمرررررذذ هابررررراهذفأل،ررررراتلمذف هرررررامعييذذيف،ررررتااافذ  ررررر ذف معطيررررراهذف ميافايررررراذ

ذ:يف  هيهيذذ  ذماار ذ م معهذتير هذف باحةاذ   ذف اتاه ذف تا يا

الذيتعااذايهذيتامياذف مؤا ذف هامع ذحاياذف تيظيفهذ ةاراذف مؤ،،راهذذ:الفرضية ا ولى

 مررراذذف م،رررت اماذبرررا  هيهيذذف هرررامعييذذيمرررؤاوتمعذمحرررايامهذ ا شرررماامذيف ت ررررصذشرررهطاذذال

تمرراذفال،ررتهاباذ متط برراهذف ماررر ذ تبارر ذهاررذذف ارراهفهذف عهايرراذ.ذ يرراف ذط برراهذف تيظيررفذ اررط

ذ.يف عوضاهذمعذف  موء

تتيضرررفذم،ررراهفهذف  رررهيهيذذيحيررراتمعذف ممايررراذمرررذذفالتررررا ذيف مةا ررر هذذ:الفرضـــية الثانيـــة

ؤاوهذيف تةيياراهذيف حهف ذف مما ذ   ذةعاءفتمعذف عهاياذةغيهاعذمذذف عام يذهذايذذتذذيةيذذ  مر

ذ.ف هامعياذفألي ياذايهذممعذ يما

بيارررهذف معطيررراهذف ميافايررراذفذذف  رررهيهيذذ رررعذي،ررربقذ مرررعذف تعامررر ذمرررعذذ:الفرضـــية الثالثـــة

ذ.ذف تةاي يهياذف مطبااذحيذذةاايفذط باذهامعييذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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يعررياذ ررعفذةعرراءمذف هامعرراذف  اههيرراذ  رر ذاشاشرراذةعاءتمرراذف اف  يرراهذذ:الفرضــية الرابعــة

  ررا اذ.ذتته رر ذ رر ذضرراعذف بررهفم ذف تةييايرراذمررذذحيررلذف محتررياذف معتمرراذ  رر ذف تاظيررهذتةةررهذيف ترر 

  رر ذةو،رريةياذطهفهررقذف ترراهيلذف متمة رراذ رر ذت،رر ي ذف محا ررهمذيف  ارراءهذياررلفذمرراذهعرر ذت،ررا ي ذ

ف تاررييعذيف متابعرراذمبايرراذتةةررهذ  رر ذف ررلفةهمذيف حعررظهذممرراذتةررهذ،رر باذ  رر ذف بارراءذف هيرراذ ش رررياذ

 ليذيهاذاع،اذ  ذ شةا ذةبيهذ ااذتي ذميفهماذبيااذيبيذذف مهتمعذبمراذ ر ذل ر ذ،ريقذف طا  ذف

 (. 202-2009بو يد نجوى،)ف عم ذ

 :أوج  التشاب ذ.2.4.4

تعتبهذف اهف،اذف حا ياذاهف،اذمشابماذيت تار ذمرعذاهف،رتااذ ر ذةياممراذيبحةراذذ ر ذمي ري ذذ

ذ.ف  هي ذف هامع ذف عام 

ذذ:أوج  االختالفذ.2.4.4 

مررذذفال ررتوفذبرريذذف اهف،ررتيذذ رر ذتذذاهف،رراذاهررياذبي يرراذتبحررلذ رر ذي ررعياذف  ررهي ذيةذ

راذاهف،رتااذ تبحرلذ ر ذ ف هامع ذ  ذميافذذ م اهذيتاعذف مشاة ذف تر ذتيفهمراذ ر ذتأايراذممامراهذتما

ت ملذتاعذف ةعاياهذ ااذف  هي ذف هرامع ذيف تر ذتمةاراذمرذذتأايراذ م راذي رقذمعمريعذ افهمذف هريامذ

ذ.ف شام ا

 :  جوانا اإلستفاد ذ.3.4.4

مة هذاهف،اذاهرياذبي يراذمههعراذت،ا،رياذ يمراذي رصذمي ري ذف هامعراذيف  رهي ذف هرامع هذ

ذ.ةماذف،تعااذبماذ  ذتع،يهذبعضذف اتاه ذف ه هياذ اهف،تاا
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 :ةــخالص

يررراذامرررذذتحذف حاطررراذبهميرررعذف هيفاررر ذف ممةاررراذ عممررراف اهف،ررراهذيذذي ررري بعررراذف تعرررهضذ م

 عررررري ذف اظهيرررراذف  ارررررراذفهذ،ا،ررررتعهضذ يمرررراذ،رررريأت ذ يهاررررايذذه ررررهضذ  ت،رررراؤال إلشررررةا ياذيذ

 .بمتغيهفهذف اهف،ا
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 :تمهيد

 تد  حيد  ،مالتعلدي  الترييد  مجدا  فد  – نسديياا – الح يثد  المفدايي  مد  الكفايدا  مفهدم  يعد 

 يد   عند ما ،المديد   العشدري  القدر  مد  الدمسدينيا  فد  مدر  ألم  الكفايدا  مفهدم  اسدتد ا 

 مهارا مال الصفا  م  الفر  يه يتمتع ما على يركزم  األمريكي  المتح   الماليا  ف  التريميم 

 .التريمي   عماله  ف  مالمشرفي  مالمعلمي  الم يري  أل اء كأساس ،ماالتجايا  مالمعارف

 :المفاهيم المتداخلة مع مفهوم الكفاية. 1

... القدد ر  ،األ اءالمهددار ، الكفايدد ، الكفدداء ، : كثيددرا مددا يدحددد اسددتد ا  مصدد لحا  مثدد 

التد اد ، ييدر  نده يمكد  التمييدز يدي  يد    ف  مجا  الكفايا ، مدا يدي   ىلدى ندم  مد  الدلد   م

 .المص لحا  لتح ي  الفرق يينها ميي  مفهم  الكفاي 

ى  الكفايدد  تعندد  داصددي  محدد    يمكدد     يمتلكهددا الفددر ، متدهددر مدد  دددد   :الكفااا  . 1.1

سلسل  األفعا  المتراي   مالمحسمس ، الت  يت  التحك  ف  ضمئها على كفايد  الفدر  ممد ف مفائده 

لقدد ر الدددز ، فدد  حددي  تددرتي  الكفدداء  يمضددمم  ادددر يتعلددق يالداصددي   م الحالدد  العامدد  التدد  يا

مال الادي  ك)ينيغ     يكم  عليها الفر ، حتى يمك  مصفه يأنه قا ر ممتمك  م  مجا  معدي  

 (.56:، ص1991محمد هاشم،
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تدف ف  المراجع، كما يرف اليعض مجمب التمييز يي  مص لح  الكفاي  مالكفاء  لمجم  اد

فالكفدداء  تعندد  يلددمى مسددتمف يتجددامز حدد  الكفايدد ، أل  الكفايدد  يدد  القدد ر  علددى ىنجدداز نشددا   م 

تمري  له مستمف متمس  ي ريق  مرضي  على العمم ، معلدى  لدي يمكد  القدم     الكفايد   رجد  

نفاا  )لدده كفدداء  فالتلميدد  المتمسدد  لدده كفايدد  ملدديس كفدداء ، يينمددا التلميدد  الممتدداز .  م  الكفدداء 

 (.55:المرجع، ص

ىلدى ضدرمر  التفريدق يدي  مفهدمم  الكفايد  مالكفداء ، فالكفايد  تقديس   يضدا مينا تجد ر اششدار 

الجانددب الكمدد  مالكيفدد  معددا، يينمددا تقدديس الكفدداء  الجانددب الكمدد  فقدد ، يمعنددى    الكفايدد   يلدد  

، ميد ا مدا (09:، ص0223سهيلة محسا  كاا م الفات،و ،) م مسع م شم  م مضح م  الكفاء 

مهنى يناي  ال   ندر ىلى مفهمم  الكفاي  مالكفاء  م  مندمر :  ك   الع ي  م  الياحثي ، منه 

ين س ، فالتكافي ف  لغ  الرياضيا  التسام  ف  الحج   م المساح ، فيمك     يتكافأ مثل  مع 

ت ايق الك  مالكيف معا، مست ي   م  الت ايق، معليه فالتكافي يعن  الك  فق ، ف  حي  يعن  ال

مهنا  نناايم، )       الكفاء  تقيس الجانب الكم ، يينما تقيس الكفاي  الجانب الكم  مالكيفد  

 (.92:، ص1999

 َ  المهار  ي  ال ق  مالسدهمل  فد  ، "Bendjham" "بنجهام"يرى  :Habileté المهار . 0.1

نمد  مد  : المهدار  علدى  نهدا Pear و Viteles ميعدرف كد  مد ،   اء األفعا  الحركيد  المعقد  

محماد السايد وباو النيال، ) األ اءا  التمافقي  المتميز  يالتعقد  مالتكامد  مالتكيدف للمماقدف المتغيدر 

 (.102:،ص1995
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 :يمك  تلديص الفرق يي  الكفاي  مالمهار  ف  النقا  الرئيسي  التالي م 

    ح  عناصر الكفاي ن اق الكفاي   ع  م شم  م  المهار ، فالمهار  تع. 

   تدرتي  الكفايد  يدالكثير مد  األعمددا  التنديميد  مالفنيد  ماش اريد ، فدد  حدي  ترتكدز المهدار  فدد

 .حسي -  اء عمليا  حركي 

 ى ا تحقق  المهار  ف  ىنجاز  م   اء ش ء ما، فه  تعن  تحقيق الكفاي  له. 

 هار  يهى ا تحقق  الكفاي  لش ء ما، فه ا ال يعن  يالضرمر  تحقيق الم. 

مجممع  االستجايا  الت  يقم  يها الفر  فد  ممقدف معدي ، ميد ا : ف األ اء على  نهيعرَ : ألدا ا

الفعددد  اشيجددداي  النشدددي  الكتسددداب : كمدددا يعدددرف علدددى  نددده .األ اء مدددا تدحدددده مدحدددد  مياشدددر 

ساااهيلة )المهدددار   م القددد ر   م المعلممددد ، مالدددتمك  الجيددد  مددد    ائهدددا تيعدددا للمعدددايير الممضدددمعي  

 .(02:، صمرجع سابقالفت،و ، محس  كا م 

هددر العملدد  ديكمدد  الفددرق يددي  الكفايدد  ماأل اء فدد     األ اء يددم الم معلددى يدد ا األسدداس

 .للكفاي 

يسلمي معدي ، ميقدا  عد    تعير الق ر  ع  ىمكاني  النجاح ف  القيا :Capacitéالقدر    . 3.1

الق ر  ي  الحال  الت  تجع  الفر  متمك  م  يد ا م . ،  م  نه مقت رفر   نه قا ر على فع  معي 

الفعدد ، حيدد  نتمقددع علددى العمددم   ندده سيصدد  ىلددى النتددائو المنتدددر  مندده، فهددم قددا ر علددى  لددي 

ميالتال  يمتلي المق ر  لتحقيق األمر المرا ، متدهر عدق  الق ر  يالكفاي  عن ما يتضح يأ  الفر  

 .   م مجممع  م  الكفايا يصيح قا را على فع  ش ء ى ا امتلي كفاي
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      مجددر  امددتدي يدد   الكفايددا  يددم الدد   يجعدد  الفددر  قددا ر، معليدده نجدد     الكفايدد  سددايق   

توفيااق )فالقدد ر  ى  ، يدد  حصدديل  الكفايددا  المكتسددي  م ليدد  علددى مجم يددا  للقدد ر  مميسسدد  لهددا

  (.020:، ص0211-0212سامعي،

 ا  على  نه ق ر  الفر  الكامن  على تعل  عمد  مدا يعَرف االستع :Aptitudeاالستعداد . 2.1

ى ا مدددا  يع ددد  التددد ريب المناسدددب، ميددد   االسدددتع ا  علدددى قددد ر  الفدددر     يكتسدددب يالتددد ريب نمعدددا 

 (.022: ،ص0223،عبد الرحما  العيسو ) داصا م  المعرف   م المهار 

ا  كامند ، سدماء هدم  االسدتع ا  يدم امدتدي الفدر  لقد ر فى  المعنى األساس  ال ا  علدى م

،  م المياشر  ف  مي  ق را  تجعله مستع ا للحصم  على كفاي  معين كان  ف ري   م مكتسي ، 

 متايعددد  تكدددمي  يصدددف  عا يددد  مميتكيفددد ، م لدددي  م  الشدددعمر يصدددعميا   م معاندددا  فددد  التحصدددي 

ى   فاالسددتع ا  يددم . ، قدد را  مكفايددا فدد  اكتسدداب مددا يريدد   يدد ا التكددمي  مدد  معددارف مالت ددمر

المنشددم  ، ميمكدد     يتمثدد  االسددتع ا  فدد  دددرمف   رضددي  تيسدداع  علددى الحصددم  علددى الكفايدد 

، كالتشددجيع ممجددم  ال افعيدد  لدد ف الفددر  المعندد  يددالتعل  ماكتسدداب نفسددي  ىيجاييدد  تعمدد  علددى  لددي

الكفاي ، فع   تمفر الدرمف النفسي  اشيجايي  سمف يي   يالضرمر  ىلى جع  الفر  يير مستع  

-0212توفيق سامعي،)تعل  الميرا ، معلى ي ا األساس يمك  اعتيار االستع ا  سايق للكفاي  لل

  (.022:، ص0211
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م  دد  استعراض المفايي  المتعلق  يالكفاي ، تتيلمر فكر  الكفايد  فد  العمد ، التد  يد  

  ف  عد   كييدر مد  الق ر  الت  يمتلكها اشنسا  م   ج    اء مها  معق  ، يت لب ىنجازيا التحك

فتدهددر الكفايدد  . الكددفء فدد  ممارسدد  مسدديملي   م تنفيدد  عمدد  المعددارف مالعمليددا  التدد  تصددا ف

تيمدددف  كتشددكي  مام مدداج لمجممعدد  مدد  العناصددر المتعدد   ، منهددا المعددارف مالقدد را  مالمهددارا ،

 .كلها يإتقا   ثناء مق  ىنجاز العم 

تمك  م  ىنجاز عمد   م مشدرم ،  م متكم  ي   العناصر مندم  يشك  مديف  يحي   

تسمح يحد  مشداك ، ميمكد  اعتياريد   العناصدر مجممعد  مد  المدمار  المت ادلد  التد  تشدك  فد  

  (.029:، ص0211-0212توفيق سامعي،) الكفاي : نهاي  الم اف يني  متكامل  نيسميها

 :الكفايات كمقاربة بيدانوجية م،ئمة في الروسمال البشر . 0

رياندا  التكدمي  األساسدي   "Philipe Perrenoud" "فليا  بيرناو"  حسب تع  الكفايا

ألنها يمك     تستجيب لحاج  اجتماعي  ممجه  للتكيف مع السمق مالتغيرا ، ميمكنها    تمنح 

فيلياااااااااا  )السددددددددددي ر  علددددددددددى الماقددددددددددع متجعدددددددددد  الفددددددددددر  فدددددددددداعد فدددددددددد  العدقددددددددددا  االجتماعيدددددددددد  

 .(22:،ص0222بيرنو،

شتقاقا  مالمعاج  كمجممع  مد  المعدارف مالمهدارا  المحشدم   كما تدهر الكفاي  ف  اال

معجااام تااادبير الماااوارد البشااارية )مالميلفددد  مددد  قيددد  الفدددر  فددد  سدددياق مندددتو تددد   علدددى نجاعتهدددا 

ميدهدر    الكفايد  المهنيدد  يد  التمليدف يددي  المعدارف مالمهدارا  محسدد  التماجد  التدد  ، (0223

 .(0223معجم تدبير الموارد البشرية، ) حرفته الشدص قا را على الع اء ف  مهمته  متجع  
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لهددد ا يدهدددر يمضدددمح االرتيدددا  يدددي  مفهدددم  الر سدددما  اليشدددر  ممفهدددم  الكفايددد ،  لدددي أل  

تحقيق الكفاي  يمث  الغاي  القصمف أل  ندا  تكمين  يستثمر ف  اشنسا ، فدد معندى لتكدمي  ال 

ثلددد  مجاالتهدددا، ال ت مدددح ىلدددى تنميددد  ، مال  سددداس لترييددد  مهمدددا تميسدددعى لتحقيدددق كفايدددا  معينددد 

 . كفايا  مدتلف 

مفددد  يددد ا المسدددار التعلمددد  مالتريدددم  الشاسدددع الددد   عرفتددده اليشري ، صددديح  المجتمعدددا  

المعاصر  تقدي  فد  ى دار تدمفر  م عد   تدمفر الكفايدا  المدتلفد ،  م فد  ى دار مسدتمايا الجيد   م 

  .الضعيف

ميد ا . اليشدر  ايمجي  المدئمد  يالنسدي  لر سدما ى   يمك  اعتيار الكفايا  المقاري  اليي 

فددد  المددد لم   ، الددد   يعنددد مددد  منددددمر  سدددس فلسدددفي  تنسدددج  تمامدددا ماالتجدددا  اليراجمدددات  النفعددد 

 . التريم  مالتكمين  تحقيق الكفايا  النافع  مما يترتب عنها م  حس  األ اء، المهار  ماشنتاجي 

م  يدصمص المفهم  االقتصا  ، ال   تحدم  فإ ا كان  األلفي  الثالث  تشك  مح   تح

مدد  االعتمددا  علددى المصددا ر ال ييعيدد  ىلددى االعتمددا  علددى مصددا ر ال اقدد  اليشددري ، فددإ  من ددق 

تصدمر ،  لدي  ي ا المفهم  االقتصدا   الج يد ،  ضدحى يت لدب نم دا تريميدا تكمينيدا يدتدء  مرمح

مالتدرميض مالتنمدي ،  صديح  فد  عدرف     اليي ايمجيا التقلي ي  مما رافقها م   ساليب الت ييع

منجاعتهددا يدصددمص مسددأل  االسددتثمار فدد  الر سددما  ممت ليددا  التصددمر الحددال  تفتقدد  لفعاليتهددا 

 . اليشر 
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تيد م ى   الييد ايمجيا التقلي يد  كمنهددا تركدز علدى الجاندب العقلدد   م  سدما ، قاصدر   مددا  

مانددددب الحسددددي ، الحركيدددد ، العقليدددد  ، الدددد   يضدددد  كدددد  الجالمفهددددم  الشددددام  مالمعاصددددر للكفايددددا 

-ص ،0211-0212،توفيااق سااامعي) التعلمدد  -مالمعرفيدد  لسنسددا  فدد  تلقيدده الفعدد  التريددم 

  (.190-191:ص

، Behavioristeالتصدمر السدلمك  : يمك  التمييز يي  تصمري  مدتلفي  لمفهم  الكفاي 

يعددرف الكفايدد  يماسددد   ، فددإ ا كدددا  التصددمر السددلمك  Cognitivisteمالتصددمر المعرفدد  الدد ين 

، فددددإ  التصددددمر المعرفدددد  يندددددر ىلددددى الكفايدددد  األعمددددا  مالمهددددا  التدددد  يقدددد ر الفددددر  علددددى ىنجازيددددا

  تحلي  العم  يحت  مكان  كإستراتيجي  مندا  م  المعارف يمك  م  احتماء متأ ير النشا ، م 

هتهددا المعرفدد  معددي ، فهددم ين لددق مدد  المعرفدد  الندريدد  التدد  تثيددر مدد  جمركزيدد  فدد   راسدد  عمدد  

  .المكتسي  اميريقيا مالت  تتعلق يك  درمف العم 

 :    للكفاي  ثد  دصائص ي  "جاك لوب،"ميستنتو 

يمعنى  نندا  كفداء ألجد  تحقيدق عمد   م ىنجداز  م يد ف معدي ، فالكفايدا   :الكفايات نائية -1

،    علدى اعتيدار معارف ىجرائي  ممديفي  تتجه نحم العم  مألج  الت ييق حسب ي   الداصي 

  .م ف االستفا   منها ف  تحقيق اله ف

ألنندا نصدير  كفداء، فالكفايدا  تكتسدب يدالتعل  فد  الم رسد   م فد  مكدا   :الكفايات مكتسابة -0

 .العم  مييريا، متتحقق يع  متايع  مسارا  معين 
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ىال مدد   ايمعنددى    الكفايددا   ادليدد  ال يمكدد  مدحدتهدد :مجااردالكفايااات مفهااوم افترا ااي  -3

ددددد  نتائجهدددا متجلياتهدددا مالميشدددرا  التددد  تددد   علدددى حصدددملها،    مددد  ددددد  مدددا ينجدددز  الفدددر  

 .المالي لها

 :م  دد  ما سيق يمك  اششار  ىلى    الكفاي  تتضم 

 مكونات الكفاية(: 21)الشكل رقم 

 

 

  

 

 .02:ص ،0212عيس  ب  فرج المطير ،: المصدر

 : ،    الكفاي  تتكم  م  عنصري  اساسي  يمايتيي  م  دد  الشك   عد

مي  الشك  الكام  للكفاي ، متتضم  مجممعد  مد  المعدارف مالمهدارا  ماالتجايدا  : القدر  (  

يدي     اءا مثاليدا، ميد   القد ر  تصداى  مالمفايي  الت  يت ليهدا عمد   م يد ف  م مهمد  مدا يحيد 

تحقيقده  م   ائده مد   رفد  العمليد  ف  شك   ي اف عام  تصف السلمي المريمب  م الم لمب 

 .التريمي 

ميدددم الشدددك  الدددداير  م اليدددارز  م المدحدددد مددد  الكفايددد ، يحيددد  يمكددد   (:المهاااار )األدا   ( ب

 (.02:، صالمرجع السابقعيس  ب  فرج المطير ،) تحليله مقياسه ف  شك  كم 

 

ةــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكف  

(كامنة)القدرة   
 

(ظــــــــــــاهر)األداء   
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مدد  يشددتر  مالت ددرق ىليدده فدد  مسدد  العمدد   م منصددب الع ،ى  مفهددم  الكفايدد  مفهددم  معقدد 

فيااوالت "مقاريدا  مدتلفدد  لعد  مدد   يمهددا المقاريد  التدد  تعتمد  علددى تحليدد  العمد ، حيدد  تمضددح 

،  نه يجب القيا  يإعا   تحلي  مفهم  الكفاي  ىن دقدا مد  مقاريدا  "Violette Hajjar" "هاجار

معي   تجمع يي  نتائو اليحم  م  جه ، ميي  الممارسا  المهني  م  جه   درف، التايع  لعم 

علددى  يميدد   "Claudette Mariné" "كلااودات ماااريني"ممدد  جانيهددا تيكدد  . مكفايددا  معيندد 

المقاريدددد  المنهجيدددد  عندددد ما ييندددد     الكفايددددا  المهنيدددد  يدددد  عيددددار  عدددد  مجممعدددد  مت ادلدددد  مدددد  

 .ف  سياقها المي ان  المعارف

نددددتد  ى  الكفايدددا  تشددددك  مجممعددددا  مهيكلددد  تتفاعدددد  عناصددددريا متتددد اد  مكمناتهددددا، مت

كمدا    الكفايد  تتدألف . حسب تسلس  معي  لدسدتجاي  لمقتضديا  األنشد   التد  ينيغد  ىنجازيدا

ىلخ، مما يمحد  يينهدا ...م  مزيو يير متجانس م  المعارف مالمهارا  مالق را  العقلي  مالحسي 

 .ع  تمديفهاال   سينتو  ممنفعتها،    النشا  التقن  ماالجتماع  يم فائ تها

يدد  ييددر منسددجم  مدد  حيدد  العناصددر التدد  تتددألف منهددا ملكنهددا منسددجم  مدد  حيدد  فالكفا   

النتيج  المسته ف ، كما  نها تتضم  نتائو المكتسيا  المعق   مالتد  تدهدر كمدا لمكاند  حصديل  

للكفايدد ، حيدد  تعتيددر تشددكيل   (نسددي  ىلددى اللملددب) ، ممددا ييكدد  ال ددايع اللددملي المكتسدديا  السددايق 

منهددا مددا يددم مكتسددب اا ، ممنهددا مددا تدد  اكتسددايه فدد  حصددص ماضددي   مدلددي  مدد  العناصددر،

 .عناصر تتجمع شيئا فشيئا لتمك  صاحيها م  التحك  ف  يعض المماقف مالمضعيا 
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فد  ممضدم  الكفايدا ، لديس السدلمي كانعكداس  م ر  فعد   ى  ما ينيغ   د   يعدي  االعتيدار

 Ivan "إيفاا  باافلو "سديكيم   مثدا  عضل  محسد  حركد  كمدا يدرا  السدلمكيم ، داصد  الكد

Pavlov" ،اسدددتجاي ، ممددد  ثددد  ييندددم  الدددتعل  علدددى  سددداس  -الددد ي  يحصدددرمنه فددد  العدقددد  منيددده

، يفدددمق العدقددد  الحصدددري  مغدددزف ا فالسدددلمي يمثددد  نشدددا  ممهدددا   . االسدددتجاي  الشدددر ي  فقددد 

 . التقلي ي  الت  تري  المنيه ياالستجاي 

سددتم  سددلمكياتها مدد  النشددا  الددمديف  مالهددا ف الدد   يصدد ر مدد  ينددا تيدد م الكفايدد   نهددا ت

عد  ال دايع الميكدانيك  الد   يعدرف يده الدتعل   منها، فه  تدهدر علدى شدك  نشدا  ندمع  يميزيدا

، ألنهدددا تتضدددم  عمليدددا  عقليددد  يا نيددد ، مفددد  نفدددس المقددد  صدددفا  محددداال  نفسدددي  الكدسددديك 

كد  فدد  النهايدد  مدد  تندددي  مترتيددب  نشدد   تيم ممج انيد ، ثدد  قدد را  حركيدد  ى ا ت لددب األمددر  لددي،

ى  مكمنددا  الكفايدد  ال تنحصددر فدد  . تمثدد  عندد  تفاعلهددا قدد را  مكفايددا  تسددته ف يايدد  منشددم  

المعرف  فقد ، يد  تشدم  التصدمرا ، التركييدا ، االسدتنتاجا ، الحركدا ، ثد  الحداال  مالمشداعر 

 .    مالريي  عن  ىنجاز عم  مالرضى يهالنفسي  ماالنفعالي  التايع  لها، كالشعمر يالحري  مالسعا

، مد  حيد   نده الدمديف  الد   يدم  شدم  -مم  يندا التمييدز الماضدح يدي  الفهد  المعرفد 

ندددا  الشدصدددي  حدددي  ىدهاريدددا للكفايددد ، فدددد تمجددد  كفايددد  يددد م  يددد ف، فدددإ ا كانددد  ييلدددز  كددد  مكم 

تمددداع ، فإنهدددا تنددددي  الكفايددد  القددد ر  علدددى تنددددي  الحركدددا  ماألعمدددا  األمليددد  فددد   فدددق نشدددا  اج

 . ييمدف الني  مالقص ، ني  صاحيها ال   يمتلكها
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ليسدد  سلسددل  مدد  السددلمكا   فتشددغي  الكفايدد  فدد   يسدد  صددمريا، ييعتيددر مشددرمعا، ألنهددا

 . اليا يماس   المنيها ، ي  ىنها سلمكيا  ىرا ي   المتدحق  مالمثار 

جيب لمنيهدا  تديدر  يجد مف  فعالده ي ييع  الحا  ىَ  الشدص  ثناء العمد  ماشنجداز يسدت

ميم ف مدءم  ك  اشجراءا  يالغاي  النهائي ، لكنه يم ال   يدتار تلي المعلمما  قص  ضدي  

، مما يضم  االستمرار نشا ه، ميييع  ف  نفس المق  االستجايا  الت  ال ترتي  يالنشا  الحال 

ا ري  علدى ت ييدق عد   مد  األفعدا  اشرا   مالماع  للنشدا ، ميكد ا نكدم   كفداء عند ما نكدم  قد

 .ضم  حال  مج اني  تقتر  مع ي   األفعا   ا  مديف  اجتماعي  متقني 

ى  الكفايدد  تمددارس مدد   ددرف كددائ  يشددر  يعدديف فدد   حضددا  ثقافدد  مشدديع  يقددي  معيندد ، 

  يد  ييمارسدها فهم ال يمارسها كما يريب يم شدصيا،    يمعز  ع  الندا  القيم  السائ  فيها

ف    ائها، كما نج   ي الب يداحترا  ، ال   نج   يفرض شرم ا ممقاييس ييري  المجتمع  لي كما

ى  لهد ا االحتدرا  ضديغ  عا فيد  . ي   المقاييس يه ف تحقيق الجدم   المنشدم   مهنيدا ماقتصدا يا

ا  يام ، حي  يت  م  ددلهدا تقيدي  يد   الكفايد ، فدييحك  عليهدا يأنهدا كفايد  جيد   ممقيملد ،  م يقد

عنهدددا كفايددد  ضدددعيف  ممرفمضددد ، مددد  يندددا مجدددب علدددى األندمددد  التكمينيددد  اسدددتيعاب يددد   النددددر  

فد  المندايو،  منهدا سديعرف  الشامل  للكفاي ، مم  ثمد  األدد  يعدي  االعتيدار األيد اف المج انيد 

-، ص0211-0212توفيااق سااامعي،) الميتكددم  عندد  تدرجدده نقصددا مفرايددا يامددا فدد  تكميندده

  (.191-192:ص
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 ا دهدددمر مفهدددم  الكفايدددا  ارتدددي  فددد  ي اياتددده يمجدددا  التشدددغي  مالمهددد ، متددد يير المدددمار  ى

اليشددري  فدد  اش ارا  مالمصددانع، ىاَل  ندده انتشددر ماتسددع ليغ دد  كافدد  التغيددرا  التدد  يحققهددا لدديس 

، يدد  التدميدد  مال ليدد   ثندداء تماجدد ي  فدد  المدد ارس فقدد  العمددا  مالمهنيددي ، ممدد  ييددنه  المعلمددي 

، يدد  ينيغدد     يتحددم  يدد ا ، يحيدد  ال تيقددى قضددايا الكفايددا  محصددمر  عندد  المهنيددي معددا مالجا

 .عليمي  ف  المندمم  التريمي  كك نش   التالنمم ج ىلى   ا  لتندي  ميناء المنايو متندي  األ

مينددا مجددب التدد كير يددأ  مفهددم  الكفايدد  مفهددم  ج يدد  علددى اللغدد  العلميدد ، سددماء فدد  علدد  

 الترييدد   م فدد  مجددا  التشددغي  مالتسدديير مالمددمار  اليشددري  مييريددا مدد  المجدداال  الددنفس  م علددم 

، معد  Capacités، معد  القد را Aptitudesحي  سا  الح ي  ع  اشمكانا  ماالسدتع ا ا  

 معدد  سددما  الشدصددي  التدد  تميددز فددر ا معينددا فدد  دددرمف ممضددعيا  معيندد  ،Interetsالميددم 

فك  ي   األحا ي  تمث  الدصائص النفسي  الت  ييعرف يها األفدرا ، لكد  شديئا فشديئا يد   مفهدم  

المرجع توفياق ساامعي،) حت  المفدايي   م يكلمهدا مييغنيهدامي الكفاي  يغزم مدتلف الحقم  العلمي 

فارانكلي  "مق  دهر مفهم  الكفايدا  علدى يد  العدال  األمريكد   (.191-199:ص-، صالسابق

 .ف  كتايه المنهو 1919سن   Franklin Bobbit "بتبو 
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مق  دهر  حركد  ترييد  المعلمدي  المينيد  علدى الكفايدا  يشدك   قيدق فد  السديعينا  مد  

القر  العشري ، حي  جاء  الحاج  ىليهدا كدر  فعد  للسداليب التقلي يد  التد  كاند  تسدم  كليدا  

تقليد   شعد ا  المعلمدي ، مالد   مفدا       يدرز التريي ، تلي األساليب الت  تسدتن  ىلدى المفهدم  ال

 .  داصي  للمعل  الكفء ي  اكتسايه للمعلمما  مالمعارف الندري  المرتي   يمهن  التعلي 

فدد  حددي  تن لددق يددرامو المعلمددي  المينيدد  علددى الكفايددا  مدد  اكتسدداب المعلدد  الكفايدد  الدزمدد     

 (.11-15:ص-،صمرجع سابقر ،عيس  ب  فرج المطي) لقيامه يمهامه كمعل  مكمرب
 

ا  مدراا الكفايدا  ممضدم  يع   اشدتغ     سديق فقد  العصدر مليد  يكد  فلد  الترييد  فد  قد يما

    قي  السيق فض  له  مكا  لسسد ، األملى القرم  من  الجانب يه ا المسلمم  التريي  علماء

  لدي علدى األ ل  مضح  ملع   .الحاضر العصر ف  الكفايا  على القائم  التريي  حرك  تدهر

 تسمح ردص  يمثاي  مي  ي يه، على يتدرج ال   لتلمي   العال  يمنحها كا  الت  العلمي  اشجاز 

 الجد  عناصدر تدمافر يدم اشجداز  تلدي لمدنح الدرئيس الشدر  التد ريس، مكدا  مهند  يممارسد  لده

 (.00 :ه، ص1202 صالح ب  خالد الرشيد،) والجدار  الكفاء  ىثيا  على مالق ر  ماالجتها 

 ادتلدف فقد  الحد ي  العصدر فد  الكفايدا  علدى القائم  التريي  حرك  لدهمر يالنسي   ما

 يد ا دهدمر ي ايد     يدرف مد  فهنداي، الكفايدا  حركد  دهدمر تداريخ تح يد  فد  الترييد  علمداء

 ي ح ،األمريكي  المتح   ف  الماليا   لي مكا  العشري  القر  م  الدمسينيا  ف  كا  االتجا 

 الكفايدا  علدى القائمد  التريميد  اليدرامو نحدم التحدم  ىلدى التعليميد  الميسسدا  م  كثير اتجه 

ا  .المعل  ىع ا  مجا  ف  مدصمصا
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  يلي  ع   م  اليارزي  األمريكيي  التريميي  يعض لتح ير نتيج  التحم   لي جاءق  م  

 .(331:ه، ص1202الحيلة، محمد محمود) مستماي  مت ن  المعلمي  يعض

 مد  الميد يد  السدتينا  فد  ي ايتده كدا  االتجدا  يد ا    يدرف مد  التريدميي  مد  مينداي

 كليدا  معدد  شدم  المعلمدي  تد ريب يرندامو دهمر مع 8691 عا  ف  متح ي اا الماض  القر 

 (.13:ه،ص1201 عبد الرحما  جامل،)األمريكي  المتح   الماليا  ف  التريي 

 :الكفايا  على القائم  ي التري حرك  دهمر مم  عمام 

  اسدتجاي   كثدر المد ارس تكدم  م   التعلدي  لعمليد   فضد  يمدر م  الجمدايير لم اليد  نتيجد 

 .مالفر ي  االجتماعي  للمت ليا  مفعالي 

  ثغراتهدا لتتجدامز اشعد ا  يدرامو تسدم  التد  التقلي يد  للساليب فع  كر  الحرك  ي   دهر 

 .األدرف الجمانب مهمل  فق  (المعرف ) الندر  الجانب على تيك  مالت  معيميها

 مالمد ير المعلد  يدصدائص ماسدع   رايد  م  صاحيها مما الت ريس مهن  ف  الماسع الت مر 

 يداأل مار ماشيمدا  المدتلفد  المماقدف فد  يمارسدمنه الد   السدلمي منمعيدا  التريدم  مالمشدرف

 .يمارسمنها    ينيغ  الت  الج ي  

 النددا  علدى م سدالييها االقتصدا ي  المفدايي  مد  الكثيدر النسدحاب كاسدتجاي  جداء   نهدا 

 على المجتمع ينفقه ما مق ار على التركيز يت  ميه (التعلي  اقتصا يا ) مفهم  فدهر التعليم ،

 ال ادليد  التعلدي  يكفداء  عنيد  التد  ال راسدا  مد  الكثيدر قيدا  ىلدى  لدي   ف مقد  مناتج  التعلي 

 .المدرجا  ينمعي  تهت  مالمشرفي  مالم يري  المعلمي  ىع ا  يرامو    ي ينا مم  مالدارجي 
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 مالدتعل  التعلدي  عمليد  فد  – الكفايدا  – الحركد  مدنهو تنفي  سه  متمفريا التكنملمجيا ت مر 

 (.32-30 :ص -، ص0223الفت،و ، سهيلة محس  كا م)

 :ومصادر اشتقاقها تصني  الكفايات. 3

 :تصني  الكفايات. 1.3

يقصددد  يالتصدددنيف يندددا تح يددد  المحدددامر التددد  تددد مر حملهدددا الكفايدددا  ياعتياريدددا كفايدددا   

 م قسدا   ندما  تعد   ملقد  . رئيسي ، ميت  تحميد  كد  محدمر ىلدى مجممعد  مد  الكفايدا  الفرعيد 

  . يمالمدتص  يالياحث زمايا لتع   تيعاا الكفايا 

  :(61:ص ،ه1222 ، وآخرو جراداتعزت ) ما كر يي  التصنيفا  ن كر مم 

 كفايدا  امدتدي ىلدى تمتد  ي  مالحقائق المعلمما  على تقتصر ال الت  :المعرفية الكفايات -1

 .المعرف  استد ا  م رق المعرف    ما  ماستد ا  المستمر، التعل 

 المماقدف فد  ماضدح سدلمي ىدهدار علدى الفدر  قد ر  الكفايدا  يد   متشدم  :األدا  كفاياات -0

 على الق ر  يم ينا الكفاي  تحقيق ممعيار ،يمعرفته ال الفر  يأ اء تتعلق كفايا ال مي   المدتلف ،

 .الم لمب يالسلمي القيا 

 ارتيا هدا ريد  المعرفد   م األ اء عد  ال النتدائو عد  الكفايدا  يد   تتح   :النتائج كفايات -3

 المصدم  علدى ر مالقد  يالنفس مالثق  الحماس ف  تتمث  ج ي   عناصر ي دم  تتميز ملكنها يها

 .النتائو ىلى
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يق   لنا ك  م  المرع  مالحيلد  تصدنيفا للكفايدا ، يد كرا  فيده    الكفايدا  مف  ممقع ادر، 

 :تصنف ىلى

متشددير ىلددى العمليددا  المعرفيدد ، مالمعلمما ،مالقدد را  العقليدد  مالمهددارا   :الكفايااات المعرفيااة -8

ال ، ميتعلددق يدد ا الجانددب يالحقددائق مالعمليددا  الفكريدد  الضددرمري  أل اء الفددر  فدد  مدتلددف المجددا

مالندريدا ، ميعتمدد  مد ف كفايدد  المعلممدا  فدد  يدد ا الجاندب علددى اسدتراتيجي  الميسسدد  التعليميدد  

 .ف  الجانب المعرف 

متتمث  ف  االتجايا  التد  يجدب    يتينايدا المعلد ، مالقدي  التد  يجدب  :الكفايات الوجدانية -0

جمانددب متعدد    مثدد  حساسددي  الفددر ، ثقتدده فدد  نفسدده، ماتجايدده نحددم كتسدديها، ميدد   تقتضدد     ي

 .المهن 

حركيد  فد  حقدم  -يتضم  يد ا الندم  مد  الكفايدا  المهدارا  الدنفس :حركية -الكفاية نف  -3

مالمدما  المتصدل  يدالتكمي  اليد ن  مالحركد ، م  اء يد   المهدارا  ييندى ميعتمد   المدما  التكنملمجيد 

يقا م  كفايا  معرفي ، ممعيار تحقيق الكفاء  ينا يم القد ر  علدى القيدا  على ما حصله الفر  سا

 .يالسلمي

متعندد  امددتدي الكفايددا  الدزمدد  لممارسدد  عمدد   م     يكددم  يندداي  :الكفايااات اتنتاجيااة -2

 .ميشر على امتدي الق ر  على األ اء
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م  األنشدد   التدد  يقددم  يهددا يدد  الكفدداءا  التدد  تشدد (:االستقصااائية)الكفايااات االستكشااافية  -6

-ص،0226ساااالم محماااد ساااالم القرعااااني،)الممددارس، للتعدددرف علدددى الندددماح  المتعلقددد  يعملدده 

 .(03-00:ص

 :متعن  :الكفايات التعليمية -9

 الكفايا  ي  الت  تمك  م  المعلمما  مالمهارا  محس  االدتيار. 

  عليهاالكفايا  ي   رج  الق ر  على ش ء معي  ف  ضمء معايير متفق. 

 الكفاي  على  ساس نمعي  الفر  مدصائصه الشدصي  الت  يمك  قياسها. 

ممددد  يندددا، فالكفايدددا  التعليميددد  كسدددلمي قايددد  للقيددداس يددد  تمكددد  مددد  المعلممدددا  مالمهدددارا  

فدد  ضددمء معددايير متفددق عليهددا، مكدد ا نمعيدد   معددي شدد ء محسد  األ اء م رجدد  القدد ر  علددى عمدد  

 .(95:،ص0213-0210ساعد صباح،) ك  قياسهاالت  يم الفر  مدصائصه الشدصي 

 :ميصنف يعض التريميي  الكفايا  الدزم  شع ا  المعل  يصف  عام  ىلى

فدد  مجددا  ت ريسدده، ميسددميها ميدد  تلددز  شعدد ا   اشعدد ا  التدصصدد   :كفايااات تخصصااية -1

 .اليعض يالكفايا  النمعي 

فدد  عمليدد  التدد ريس، م  اء مديفتدده  ميدد  تلددز  المعلدد  أل اء الجانددب المهندد  :كفايااات مهنيااة -0

 .التريمي  يشك  مهن 
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ميدد  تددرتي  ياشعدد ا  النفسدد  للمعلدد ، ماتصددافه يمجممعدد  مدد  الكفايددا   :كفايااات شخصااية -3

نفاااااااا  )لعقليدددددددد  ماالنفعاليدددددددد  مالددددددددنفس حركيدددددددد  المرتي دددددددد  يسددددددددماته الشدصددددددددي  مالجسددددددددمي  ما

 (.95:المرجع،ص

يمكدد  االعتمددا  عليهددا فدد  تصددنيف الكفايددا   يتضددح ممددا سدديق،    يندداي معددايير ع يدد  

فمنه  م  يصدنفها ان دقدا مد  مفهممهدا العدا ، ممدنه  مد  ركدز علدى الكفايدا  التعليميد ، ممدنه  

  .م  ركز على الكفايا  الدزم  شع ا  المعل 

 :مصادر اشتقاق الكفايات .0.3

مكدا ، حيد   نهدا تعتمد  تع  عملي  تح ي  الكفايا  مادتيار مصا ر اشتقاقها م  األيمي  ي

ي رج  كيير  على يعض األسس الت  ينيغ     يت  ي ا التح ي   م االدتيار ف  ضمئها، متتح   

 : يمي  ك  مص ر  يقا ل ييع  ك  يرنامو م ي افه، مم  تلي المصا ر ن كر

ال دددددب  م الدددددريجي  : مدددد  دددددد  سدددديا  العيندددد  المسددددته ف ، مثدددد  :االحتياااااج الشخصااااي -1

 .ي  ع   ممر شعرما يالحاج  ىليها، مم  ث   راس   يميتها ف  اليرنامو المقترح مالمعلم

فدد  ضددمء  ييعدد  الميدد ا  محاجاتدده يددرف الديددراء حاجدد  ىعدد ا  الفددر  الدد    :حاجااات المياادا  -0

 .سيعم  فيه، مي ا يت لب تزمي   يكفايا  معين  يمك  تح ي يا

 .اليحم  مال راسا   ا  الصل  متعن  االستفا   م  نتائو :الدراسة البحثية -3
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متعند  االعتمدا  علدى ندريد  تريميد  معيند  فد  اشدتقاق الكفايدا  الماجدب  :الطريقة الن رياة -2

 .تمافريا ل ف الفر  للقيا  يأ مار  ممهامه المتمقع ، مالت  تح  يا ي   الندري 

سدماء كاند  محدامال   ميد  قدمائ  نتجد  مد  محدامال  علميد  فد  الميد ا ، :القوائم الجااهز  -6

 .فر ي   م مجممع  كميسس  تريمي  ما

   مدحددد    اء األفددرا   ثندداء قيددامه  يمهددامه ، يحيدد  يددت   :رصااد األدا  النمااولجي لدفااراد -5

 رصدد  السددلمي النمددم ج  لدده مفدد  ضددمء تحليدد  يدد   السددلمكيا  نسددت يع تح يدد  الكفايددا  الدزمدد 

 ( .35-36:ص-، ص0229منال بنت سليما  السي ، )

 :ف   ريع  محامر ي " Cooper" "كوبر"ميالنسي  للكفايا  التريمي ، فق  ح  يا

يع  يمثاي  األساس الحاك  ال   يت  ف  ضمئه مضع الغايدا  ماأليد اف : األسا  الفلسفي -8

مالمن لقا  الت  تتفدق مدع قدي  المجتمدع مفلسدفته، ممد  ددلده تتحد   اشنتاجدا  المريميد  لعمليد  

 .التريي 

يركددز علددى يعددض المفددايي  اشميريقيدد  التدد  يمكدد     تشددك   ساسددا  :ألسااا  اتمبريقاايا  -2

علميا تقم  عليه عمليا  اشتقاق العيارا  المتعلق  يالكفايا  التعليمي  الدزم  ياعتيار    العلدم  

اشنساني  ماالجتماعي  مالسلمكي ، مما ينتو عنها م  م دد  يمك     تسمح ياشتقاق  م مضع 

 . ج ىميريق  ل مر المعل نمم 
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تع  المدا   ال راسدي  مد   يد  مكمندا  الممقدف التعليمد ، مال يمكد   :وسا  الماد  الدراسية  -3

   تت  العملي  التعليمي  ي م  مجم  ديرا  ممعارف تق   للمتعل ، مم  ي ا المن لدق فدإ   سداس 

الدزمدد  مدد  دددد  اليندداء المعرفدد ، المددا   ال راسددي  يعدد   حدد  من لقددا  تح يدد  الكفايددا  التعليميدد  

متنديماته المتنمع  ف  مجا  الما   ال راسي ، معا   ما تركز الكفايا  الت  تح   ف  ضدمء يد ا 

 .األساس على الكفايا  التدصصي  الت  تقم  على المعرف  يصف   ساسي 

صدي  تعد  ممارسد  العمليد  التعليميد  مد  الجماندب المهمد  فد  صدق  شد :وسا  الممارساة  -4

 .المعل  متزمي   يالديرا  الت  تعجز اليرامو التقلي ي  شع ا   ف  تزمي   يها

 :تالكفايا قيا  وسالي . 2

 :تتع   رق م ساليب قياس الكفايا ، مم  يي  تلي األساليب ن كر

 الم ير  م المعل   م المشرف ىع اء على األسلمب ي ا يقم : التقدير مقايي  وسلو  -1

 للمهار  الفر  ىتقا  مستمف تح   يحي  الكفاي  تتضمنها الت  المهارا  م  ر مها ك  ف   رج 

  السلمي نحم ان ياعاته يتسجي  المقم  ميقم  الفر  سلمي مدحد  على األسلمب ي ا ميعتم 

 . قيق  اجرائي  يصمر  متح ي   السلمي مصف على التق ير مقاييس ص ق ميعتم  يح   ال  

 جمع ددله م  يمك   سلمياا الشدصي  المقايل  تع  حي : خصيةالش المقابلة وسلو  -0

 شفم  كادتيار ينا الشدصي  المقايل  تع  حي  قياس الكفايا ، ف  تساع  الت  المعلمما 

 .الكفايا  له   ىتقانه م ف مقايلته تت  ال   الفر  يدهر    ىلى ته ف الم لمي  الكفايا  حم 
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 الممجه  األسئل  تح   يحي  المقايل  له   الجي  اشع ا  م  الي  األسلمب ي ا ملنجاح 

 م  المقاي  تمك  يصمر  الكفايا  م  كفاي  ك  تتضمنها الت  المهارا  م  مهار  ك  لقياس

 . الكفايا  ىتقا  م ف ع  كيير ح  ىلى  قيق   حكا  ىص ار

 التقدمي  علدى سدلمباأل يد ا ميقدم  :(الالاتي التقاويم) الكفاياات لقياا  المباشار ألسالو ا -3

 تح يد  األسدلمب يد ا السدتد ا  الضدرمر  ممد   المد ير   م  مالمعلد  المشدرف قيد  مد  الد ات 

 سدماء الكفايدا  تلدي مد  كفايد  لكد  األ اء ممعدايير ميشدرا  متح يد  قياسها سيت  الت  الكفايا 

الرحماا  اباراهيم عباد  )األ اء نمعيد  علدى يدالحك  كيفيد   مكاند  كميد  المعدايير يد   كاند 

    .(92:صه، 1209،الح يبي

 :   الكفاي  تدتص يثد  ميشرا   ساسي  "Perrenood" "بيرنود"يرف 

  مشكد ج ي ا -الق ر  على تجني  المعارف مالمهارا  الشدصي ، كلما ماجه الفر  مضعي. 

   الق ر  على نق  المعارف مالمهارا  الشدصي   اد  مضعيا  ج ي. 

    المعدددارف مالمهدددارا  قصددد  ىيجدددا  حلدددم  مدئمددد  للمشدددك  الم دددرمح القددد ر  علدددى ى مددداج يددد

 .(39-39:ص-ص، 0222، فيلي  بيرنود)
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ينيددددا  :    الكفايدددد  ينيددددا   ا  سددددمتي  "Montemollin.M" "د  مونتااااوم، "ييكدددد  

جددراءا   من مجدد  ياعتياريددا مصددفا لنيدد  ثايتدد ، تتكددم  مدد  معددارف ممهددارا  متصددرفا  منم دد  مام

مينيا   يني  تمك  شدصا معينا م    اء مها ، مي  . يب لليرين  تتيح مها  معين مقنن ، م سال

 لدي نتداج ديدرا  ي لي ليس  معارف ن يقها كما نتصمر ف  التعل  الم رس ، ي  ي  اكثر مد  

  (.Montemolin.M,1983,p :66)  تكتسب ع   ريق الممارس 

  فدد  مجددا  الترييدد  القائمدد  علددى ملقدد  يددرز مفهددم  الكفايدد  مدد  دددد  المناقشددا  التريميدد

األ اء، حي  ت  ادتيار يد ا المصد لح للتأكيد  علدى القد ر  علدى العمد  مقايد  األسدلمب التقليد   

 .ال   ييك  الق ر  على ىدهار المعرف 

ميمددا    اشنسددا  يمتلددي القدد ر  علددى العمدد  مل يدده اشسددتع ا  مالقايليدد  للت ييددع مالتغييددر،  

يددرف  ندده مفقددا لهدد ا المفهددم ، ى ا  ع دد  لكدد  فددر  التدد ريب المناسددب،  Pearson "بيرسااو فددإ  

 (.A.T.Pearso, 1980,p ;150)الم لمي   فإنه يست يع    يكتسب الكفاي 

 :وسالي  تنمية الكفايات. 6

 :تمج   ساليب ت رييي  ع ي   تساع  على اكتساب الكفاي  متنميتها، منها 

اعددد  تدتلدددف  عددد ا ي  ، يحيددد  تسدددتثمر يدددت  يددد ا األسدددلمب مدددع جم :ساااالي  جماعياااةو -8

 . يناميكي  الجماع  معدقا  التعام  يينه ، متعزز مهارا  العم  مرمح الفريق الماح 
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تهدد ف ىلددى التدد ريب علددى مهددارا  داصدد   م التدد ريب علددى عمدد  معددي   :وسااالي  فرديااة  -0

طيااااا  ورداح وحماااااد الخ) م ييعددددد  داصددددد  ال يمكددددد    اي  ىال لماحددددد  فددددد  مكدددددا  العمددددد   اتددددده 

 (.119:، ص1995الخطي ،

 :ميناي ع    ساليب تسه  ف  رفع الكفاي  منها 

  سلمب يهت  يعرض األفكار مالمعلمما  مالحقائق يشك  مرتب ممنسق: المحاضرا . 

  تكددم  فدد  شددك  اجتماعددا  يصددف  عامدد  ل راسدد  ممضددم  محدد   ملتيددا   ااراء : المدديتمرا

 .مالديرا  المدتلف 

  مار  منير  يشداري فيده عد   مد  األكدا يمي  م صدحاب الديدرا  مالقيدا ا  نشا  ح: الن ما

 .مييري  للتح    م التحامر فيما يينه  حم  قضي   م ممضم  مح   معل  عنه سلفا

  يددد  عدددرض مصدددف  مكثدددف لممقدددف مدددا لغدددرض اليحددد  التريدددم   م لفائددد   :  راسددد  الحالددد

 .الت ريب مالتعلي 

  مح    األي اف يرامو تزامر: الزيارا  المتيا ل. 

  مي لق عليها  يضا المرف التريمي ، مي  لقاءا  عم  تعامن  لمجممعد  : المشاي  التريمي

على امت ا  يم  عم  كام   م  كثر م   ج  اكتسداب ( مشاري 22-81)صغير  م  المشاركي  

 .ىنجاز مشرم  مح  معارف ممهارا   م معالج  مشكل  تريمي   م 

  عليددده  يضدددا الدددتعل  المسدددتق ، ميددد  اسدددتراتيجي  ت ريسدددي  يحتددد  فيهدددا مي لدددق : التعلدددي  الددد ات

 .المعل  مركز العملي  التعليمي 
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 يددم تدد ريس يعتمدد  علددى تجزئدد  مماقددف التدد ريس ىلددى مراحدد   م مهددارا   : التدد ريس المصددغر

لدى ف  فترا  زمني  صغير ، ميت  الت ريب عليها فر يا ممحامل  ىتقا  المهدارا  الدزمد  أل ائهدا ع

 .(90:ص،0223الجمل،علي وحمد اللقاني و وحمد حسي  ) نحم فعا 

 :خ،صة
ى     ت مر مهما يك  فإ  نجاحه يتمقف على كفاء  المدمر  اليشدر ، ميد ا مدا يد   علدى 

 ساسي  الدزم  حتدى يسدت يع القيدا  يعمليد  التغييدرتلي مجممع  م  الكفايا  األم نه ال ي  م   ي

ميدددم مدددا حاملندددا .   فددد  الت دددمير مالتج يددد  تد ي دددا متنفيددد ا متقميمدددامليكدددم  قدددا را علدددى المشدددارك

  .اشحا   يه ف  ي ا الفص 



 
 

 لثالفصـل الثـــا

 يف اجلزائر التعليم العالياجلامعة و

 

 دــــــــــــتمهي
 المداخل النظرية لدراسة الجامعة. 1
 للتعليم العاليالتطور التاريخي . 2
 أهداف ووظائف التعليم العالي. 3
 مكونات التعليم العالي. 4
 التعليم العالي في الجزائر .5

 ةــــــــخالص
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 :تمهيــــد

ُتعد الجامعة إحدى المؤسسات االجتماعية التعليمية والتي تكون مركز اهتمامات العديد 

، ومّما ال ةمن العلماء والمتخصصين في مجاالت مختلفة، وذلك نظرا لما تؤديه من مهام متعدد

فيما ريب فيه أن الجامعة كانت وما تزال تحتل داخل أي نظام تعليميي أهمية كبيرة، وبخاصة 

يتصل بتكوين اإلطارات ذات المهارات العلمية العليا والمؤهلة لتوظيف المعرفة لخدمة 

االحتياجات االجتماعية والضرورية إلحداث التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي، وكذا 

 .بوصفها أداة أساسية في تشكيل خطط التنمية الشاملة وتطويرها

معات األخرى تبذل مجهودات في سبيل تطوير ورفع والجامعة الجزائرية كغيرها من الجا

 .مستوى التعليم العالي والبحث العلمي بها

 :دراسة الجامعةلالمداخل النظرية  .1

تعد النظرية السوسيولوجية الموجه األساسي لكل الدارسين في علم االجتماع، حيث تستمد 

على اإلطالق في مجال البحث هذه األهمية من مكانتها وقيمتها بصورة أساسية وال غنى عنها 

 . (03:ص،3002عبد اهلل محمد عبد الرحمان،)االجتماعي على المستوى النظري والميداني

ومن هذا المنطلق، كان الوقوف أو التطرق ألهم النظريات السوسيولوجية التي تناولت  

ثابة موضوع الجامعة أو التعليم الجامعي، خطوة أساسية في بحثنا كون هذه النظريات بم

 .المداخل التي تحدد تموضع البحث من الوجهة النظرية
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فعلى الرغم من عدم وجود نظريات سوسيولوجية تتطرق لموضوع الجامعة أو التعليم 

العالي بصورة مباشرة، حيث تتبلور إسهامات علماء االجتماع في دراسة النظام التعليمي أو 

بادلة بين هذا النظام وغيره من النظم االجتماعية التربوي عند مناقشتهم وتحليلهم للعالقة المت

األخرى، عالوة على تحليلهم ألهم مكونات هذا النظام، والتي جاءت في ضوء معالجتهم لقضايا 

والدور ... دراستهم للمؤسسات التعليمية، أو لوظيفة النظام التعليمي: فرعية مرتبطة به، مثل

 .الوظيفي للمدرسة والجامعة كنسق اجتماعي

وفيما سيأتي، يمكن اإلشارة إلى أهم االتجاهات التي اهتمت بتفسير العالقة بين التعليم 

 .والتنمية والمجتمع

تتمحووور رؤيووة أصووحاب هووذا االتجوواه موون خووالل تصووور العالقووة المتبادلووة  :االتجــاا الــيظي  /أ

لنظووووام التعليمووووي وبقيووووة الووونظم االجتماعيووووة األخوووورى، علوووى إعتبووووار أن ا( النظوووام)بوووين القطوووواع 

، وبالتوالي ال يمكون تحليلوه إال مون (المجتموع)التعليمي أحد األنظمة الفرعية للنسق االجتمواعي 

ــد اهلل محمــد عبــد)خووالل وظيفتووه فووي تحقيووق التكاموول الووداخلي بووين مكونووات هووذا المجتمووع  عب

، كما يعد أيضا نظاما أساسيوا فوي البنوواء االجتماعووي ككول، يوؤثر (233:ص،3002الرحمان،

، ويحوافظ علوى بقواء (اإلقتصادية، السياسوية واالجتماعيوة) يع النظم االجتماعيوة األخرىفي جم

ومنه كوان إهتموام الورواد األوائول لهوذا االتجواه بالنظوام التعليموي بصوفة عاموة، . النسق واستمراره

والجامعة بصفة خاصة محاولين إبراز وظيفتها الرئيسية في المجتموع وأهميتهوا، ومون أهوم رواد 

 :ا االتجاههذ
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 أن المكونات الداخلية للجامعة تعمل علوى نقول القويم العاموة "ديركـايم" يرى : إميل ديركــايم ،

التووووي موووون شووووأنها خلووووق التجووووان  والتضووووامن االجتموووواعي، كمووووا تعموووول علووووى إكسوووواب  الفوووورد 

المهووارات النوعيووة المتخصصووة والضوورورية للمهووام العمليووة التووي سوويقوم بهووا مسووتقبال، أو مووا 

 .بتقسيم العمل ديركــايمرف عند يع

 حيوث يورى أّن المعاهود "فيــبر"تعتبر التنظيمات البيروقراطية محور تحليالت : مــاكس فيـبر ،

( تقليوودي، حووديث)العليووا والموودار  المتخصصووة والجامعووات هووي التووي تحوودد طبيعووة المجتمووع 

ألفووراد، وهووي التووي تموونحهم مووون خووالل األنمووواط المختلفووة موون التعليوووم والتدريوووب التووي تقووودمها ل

        ،3002عبـــــد اهلل محمـــــد عبـــــد الرحمـــــان،)المكانوووووة االجتماعيوووووة والمهنيوووووة فوووووي المجتموووووع

 .(188-181:ص-ص

  للنظوام  "بــارسين "حظوي التعلويم الجوامعي بأهميوة بالغوة ضومن تحلويالت : تــالكيت بـــارسين

ع المؤسسوووات والتنظيموووات الوووذي يمووود جميووو" التنظووويم األم " التعليموووي، حيوووث إعتبووور الجامعوووة 

اإلنتاجية والخدمية بالفئات المهنية علوى مختلوف تخصصواتهم، وبوالكوادر والمهوارات البشورية 

 .الالزمة لقوى العمل واإلنتاج

كمووا اهووتم أيضووا بالجماعووات المهنيووة التووي تعموول فووي الجامعووات موون خووالل التركيووز علووى 

 .ةأهمية التدريب المهني والفني لهذه الفئة األكاديمي
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تعتبوور نظريووة التحووديث إحوودى النظريووات السوسوويولوجية التووي تبنوواه العديوود  :نظريــة التحــدي / ب

من علماء االجتماع المحدثين المهتمين بتحليل العالقة بين التعليم والتحديث والتنمية، من خالل 

بعملية التجديد إبرازها ألهمية المؤسسات االجتماعية والتعليمية وعلى رأسها الجامعة،  فهي تقوم 

في مختلف جوانبها والتأكيد على أهمية التحوالت في أنماط السلوك والقيم، وتؤكود علوى اإلهتموام 

 . بالنظام التعليمي من أجل تكوين عناصر بشرية قادرة على إستيعاب التكنولوجيا والتعامل معها

 :ومن أبرز آراء وأفكار رواد هذا االتجاه، نذكر     

 قيا  معدالت توجيه األبحواث فوي المجتموع ومودى توأثيره  "ماكليالند"حاول : دافيد ماكليالند

علوى عمليووة التنميووة، كمووا ركووز علووى متغيورات سوويكولوجية كاإلنجوواز والدافعيووة والقوويم والمعتقوودات، 

واعتبارهووا أهووم سوومات الشخصووية التحديثيووة التووي يجووب نقلهووا وتبنيهووا فووي الوودول الناميووة لتحقيووق 

 .(181:ص،1991محمد عبد الرحمان،عبد اهلل )التنمية

  تمثلوووت إسوووهامات هوووذين المفكووورين فوووي تحليلهموووا لووودور المؤسسوووات : إنجــــل  يدافــــيد ســـمي

نطالقوووا مووون كوووون عمليوووة التحوووديث  التعليميوووة كالجامعوووة، لتحديووود العالقوووة بوووين التعلووويم والتنميوووة، وال

تجاهووووات وقوووويم، مثوووول بووووة فووووي التغييوووور الخبوووورة والرغ: إكتسوووواب أكبوووور عوووودد موووون السووووكان لسوووومات وال

 .والتجديد
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تنواولت هذه النظرية التعليوم من منظور اقتصادي، فقد جاءت  :نظريــة رأس المـال البشري/ ج

تحليالتها للعالقة المتبادلة بين نظام التعليم ومخرجاته من القوى العاملة بإعتبارها إستثمار لرأ  

عبــد اهلل )األسوو  لعمليووة التنميووة الشوواملة المووال البشووري، ونوووع موون اإلسووتثمار اإلنتوواجي وكأحوود

 .(188:ص،1991محمد عبد الرحمان،

 :ومن أهم رواد هذه النظرية 

  إن تطووور نظريووة رأ  المووال البشووري كووان بفضوول اإلسووهامات التووي قوودمها : تيــيدير شــيلت

، وذلووك بووالتركيز علووى إعتبووار مهووارات الفوورد ومعرفتووه شووكل موون "شــيلت "االقتصووادي األمريكووي 

عتبووار التعلوويم نوووع موون اإلسووتثمار، كمووا رّكووز علووى أهميووة التعلوويم أشووكا ل رأ  المووال البشووري، وال

والعمل في زيادة النفقوات اإلقتصوادية للمؤسسوات التعليميوة، حيوث ذهوب إلوى إعتبوار التعلويم رأ  

وموون جهووة ... المووال البشووري طالمووا أنووه يصووبل جووزء موون الفوورد الووذي يتلقوواه، فوويمكن بيعووه وشووراؤه

فإن هذه النظرية جاءت لتأكيد المقوالت والدراسات التي إعتبرت بأن القوة المحركوة للنموو أخرى، 

االقتصووادي هووم البشوور، والتعلوويم باألسووا  يتوويل لعمليووة اإلنتوواج بكاملهووا أن تسووتفيد موون العواموول 

ة الخارجية اإليجابية،  فالمتعلم هو األقدر على إستخدام رأ  الموال الموادي، بموا يوؤدي إلوى زيواد

ــــــــــــد اهلل محمــــــــــــد عبــــــــــــد )اإلنتوووووووووووواج وتطوووووووووووووير أسوووووووووووواليب جديوووووووووووودة وأفضوووووووووووول ل نتوووووووووووواج عب

 .(332:ص،3002الرحمان،

 وعليوه فووإّن النظوام التعليموي بمختلووف مؤسسواته يعوود عوامال أساسوويا فوي تحقيووق التنميووة، 

 .وعنصرا مهما من عناصر اإلستثمار إلعداد القوى البشرية الالزمة
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لكن ظهرت بعض المال البشري على أفكار شولتز، و  ولم تقتصر تحليالت نظرية رأ 

التحليالت اإلقتصادية الهامة المعبرة عن مضامين أخرى تهتم بتحليل العوامل اإلقتصادية 

والسياسية واالجتماعية معا، وكانت لهذه التحليالت تأثيرات عديدة على مؤسسات التعليم العالي 

القول بأن تأثير النفقات التربوية على النمو  إلى( التحليالت)والجامعات، حيث ذهبت بعضها

اإلقتصادي هو تأثير ضعيف، وأن هناك أثرا قويا على مستوى الدخل القومي على نفقات 

 .(313:ص،3000حامد عّمار،)التعليم

إّن ما ُيؤخذ على نظرية رأ  المال البشري هو تركيزها على دراسوة جانوب واحود فقوط وهوو 

عتبوا ر اإلسووتثمار البشوري موون أهوم أنووواع اإلسوتثمار التووي توؤدي إلووى خلووق الجانوب اإلقتصووادي، وال

قتصوورت تحليالتهووا علووى  نظووام إقتصووادي حووديث، كمووا ركووزت علووى أهميووة النمووو اإلقتصووادي، وال

ا فوووي  التنميوووة اإلقتصوووادية فقوووط دون إيوووالء اإلعتبوووار للتنميوووة االجتماعيوووة التوووي تعتبووور جوووزء ا هووووام 

 .(31-33:ص-ص،3000 محمد عبد الرحمان،عبد اهلل)عمليات التنمية الشواملة

ـــس  المحـــد / د تووورى المووواركسية المحدثوووة أّن التعليوووم هوووو الركيووزة األساسووية  :االتجـــاا المـارك

إلعادة إنتاج العالقات االجتماعية واإلقتصادية في المجتمع، وعليه فإن تموقوع األفوراد فوي البنواء 

عهم التعليموووي، وبالتوووالي يصوووبل التعلووويم معيوووارا االجتمووواعي ووضوووعهم الطبقوووي يتحووودد تبعوووا لوضووو

للتصووونيف واإلنتقووواء ووسووويلة لفووورض القوووووة والهيمنوووة فوووي يوووود الطبقوووة الحاكموووة لتعمووول علوووى إنتووواج 

أيووديولوجيتها، ولهووذا ينتهووي األموور بووالفقراء إلووى توورك مسووتقبلهم فووي المؤسسووات التعليميووة بمووا فيهووا 

 .الجامعة
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هووذا االتجوواه دور النظووام التعليمووي فووي المجتمووع فووي  وعلووى هووذا األسووا ، حووّدد أصووحاب 

جتماعيووة بووين قووات القوووة و تكووري  الالمسوواواة االإعووادة اإلنتوواج اإلجتموواعيع أي إعووادة إنتوواج عال

طبقوة حاكمووة تملووك زمووام هووذا النظووام التعليمووي، وأخورى ال يحووق لهووا التطلووع لتحقيووق درجووات عليووا 

 .من التعليم

تعود نظرية األنساق اإلجتماعية إلى بداية الخمسينات حيث  :عيةنظرية األنساق اإلجتما/ هو 

، حيوث عورض أسو  "لـدين  برتالن ـ "ظهرت أول األمر عند علمواء البيولوجيوا، و خاصوة عنود 

نظريوة األنسواق العاموة، ثوم إمتودت إلوى علمواء : أفكاره التحليلية البيولوجية عن طريق ما عرف بو

لنمووو علووم إجتموواع التنظوويم وتطوووره أهميووة خاصووة فووي إسووتخدام  االجتموواع والوونف  والتربيووة، وكووان

 .هذه النظرية لدراسة التنظيمات اإلجتماعية

من المحاوالت الهامة  C.BERROW "شارل  بريي"وتعتبر محاولة عالم اجتماع التنظيم 

التووووي حوووواول فيهووووا إسووووتخدام هووووذه النظريووووة، وذلووووك بدراسووووة القوووووة التنظيميووووة داخوووول مجموعووووة موووون 

فيات الجامعية التعليمية، محلال البناءات الداخلية ومدى الدور الذي تشكل بوه التنظيموات المستش

كموووا إسوووتخدمت اإلتجاهوووات الحديثوووة هوووذه النظريوووة فوووي . اآلراء واالتجاهوووات وسووولوكيات أعضوووائها

 .تحليل مظاهر التغيير التنظيمي، والعالقات المتبادلة بين التنظيمات بإعتبارها أنساقا فرعية
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وعلوووى العمووووم، يووورى رواد هوووذه النظريوووة أّن األنسووواق المفتوحوووة توووؤدي دورهوووا فوووي عمليوووات 

التنميووة وحوول مشووكالت وقضووايا المجتمووع المتعووددة، ويوورون فووي األنسوواق المفتوحووة التووي تتفاعوول 

المدار  : مباشرة مع بيئتها، ويرّكزون عليها في دراساتهم و تحليالتهم للمؤسسات التعليمية، مثل

ات مؤكووودين علوووى أنوووه ال يمكووون أن تعوووية أو تسوووتمر مؤسسوووة تعليميوووة بووودون إنفتاحهوووا والجامعووو

عبـد ) وتعاملها مع البيئة الخارجية التي تحيط بها، عك  األنساق المغلقة التي ال يتاح لهوا ذلوك

 .(91-91:ص-ص،1991اهلل محمد عبد الرحمان،

هووووا فووووي المجتمووووع، وتحوووواول بعووووض الدراسووووات أن تحلوووول طبيعووووة المؤسسووووات التعليميووووة ودور 

فووي المجتمووع الووذي تعووية  Inputsخاصووة أن هووذه المؤسسووات تعتموود علووى مصوودر الموودخالت 

 Outputsفيووه، وتشوومل هووذه الموودخالت كوول مضوومون العمليووة التعليميووة، كمووا تعتبوور مخرجووات 

عالقة الجوزء بالكول، : المؤسسات التعليمية عنصرا أساسيا لتوضيل نوعية هذه العالقات المتبادلة

للموودار  والمؤسسوات التعليميووة الجامعيوة أحوود  المخرجـات -المــدخالت: ثوم أصووبحت عالقوة ومون

 .اإلهتمامات الحديثة التي يتناولها العلماء والمهتمون بقضايا التعليم في الوقت الحاضر

وبنوواء  علووى مووا سووبق، يتضوول أّن الجامعووة نظووام مفتوووح، يجووب عنوود دراسووته اإللمووام بجميووع 

ي عنصووور، ألّن اإلهتموووام بكافوووة العناصووور الموجوووودة يمّكووون مووون تطووووير عناصوووره وعووودم إهموووال أ

وتفعيوول دور الجامعووة فووي المجتمووع، والمتمثوول فووي إمووداد هووذا األخيوور بووأفراد علووى مسووتوى الكفوواءة 

 .والمهارة المطلوبة لخدمة قطاعاته المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة
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مفتوووووح وفووووي بيئووووة تتسووووم باألخووووذ  أن تعموووول كنسووووق -حسووووب هووووذا االتجوووواه–علووووى الجامعووووة 

والعطوواء، وذلووك بوواإلقتراب موون مشوواكل المجتموووع ومحاولووة معالجتهووا بووالطرق واألسوواليب العلميوووة 

 . الصحيحة، حتى تكون هناك عالقة تبادلية إرتباطية وتكاملية بينهما

 :التطير التاريخ  للتعليم العال . 3

عالم العربي بنهاية التعليم الثانوي، وال يعني ينتهي التعليم النظامي في معظم بلدان ال        

أن التعليم ينتهي بالنسبة ل نسان ذي المواهب والقدرات عند نهاية  -بطبيعة الحال -هذا

ومجال المعرفة واإلطالع ما ... المرحلة الثانوية، فالعلم ميادينه واسعة ال حصر لها وال حدود

أحمد منير ) من يطمل للبحث واإلستقصاء والدراسةيزال رحبا ممتد اآلفاق مستعدا الستقبال كل 

 .(312:، ص1983مصلح،

وتعتبر جامعة اليوم اإلمتداد الطبيعي لمؤسسات التعليم المتخصصة، والتي ظلت تتطور 

على مر السنين كحاضنة أساسية للمعارف اإلنسانية من حيث اإلنتاج والتطبيق، لكن وبالرغم 

نتاج المعرفة المعقدة التنظيم، حديثة النشأة نسبيا، إال أن من أن الجامعة كمؤسسة تعليمية إل

جذورها التاريخية ضاربة في القدم تعود إلى مدار  الحكمة في الصين القديمة أو ما يماثلها في 

 .ة كالفرعونية والهندية والبابليةالحضارات القديم

بالجواموووع  ومن المعروف أّن المسلمين منذ بداية ظهور اإلسالم أنشأوا ما ُيعرف

وخصوصا مع الهجرة المحمدية، التي إعتبرت نقلة نوعية ببناء المسجد النبوي الذي شكل النواة 

الحقيقية للمدار  العربية اإلسالمية الكبرى، والتي تطورت منها الجامعة الحديثة بمفهومها 

 . العصري في أوربا
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بمكة، المسجد الجامع بالبصرة  المسجد الحرام: كما أنشئت العديد من المساجد الجامعة كو

، المسجد األقصى {م131-هـ31}، المسجد الجامع بالفسطاط بمصر{م122-هـ13}

، جامع القيروان {م113-هـ98}، الجامع األموي بدمشق {م191-هـ13}بالقد 

 .إلخ...{م181-هـ110}، المسجد الجامع بقرطبة في األندل {م110-هـ20}بتون 

لجامع األزهر كنوع من المدار  العليا، والذي أنشأ في عهد كما أّن ال أحد ينكر دور ا

، عالوة على ذلك كانت هذه المدار  النواة األساسية إلنشاء م910عامالدولة الفاطمية 

م، جامع القرويين 1322جامعات عربية إسالمية قوية مثل الجامعة المستنصرية ببغداد عام 

ليوم بالجامعة اليوم، وأقدمه في التاريخ من ولعله األقرب صيغة لما يعرف ا( المغرب)بفا 

م، والذي نسجت جامعات 812حيث الهيكلة والتنظيم ونوعية التكوين، وقد شرع في بنائه عام 

هذا ونجد التطور التاريخي للجامعة قد مر بعدة مراحل، . أوروبا على منواله في القرون الوسطى

 :يمكن إجمالها في

 ،بغض النظر عن وجود الجامعات في العصور القديمة :سطىالجامعات ف  العصير الي : أيال

إال أنه لي  هناك إتفاق تام فيما يتعلق بتاريخ إنشاء الجامعات، ذلك ألنها أنشئت في بادئ 

أول سالرني  األمر على أنها مدار  مهنية، إال أن هناك بعض المؤرخين من يعتبر جامعة

م، 1119في إيطاليا سنة بيلينيا دها جامعة جامعة أنشئت في العصور الوسطى، ثم أنشئت بع

تعتبر أقدم جامعة من حيث الزمن، فإن سالرني إذا كانت جامعة : هاسكنر.ه.س حيث يقول

عبد الع ي  )تمتاز بما لها من مكانة بين زميالتها فيما يختص بالدراسات العليابيلينيا  جامعة

  .(131:ص،3002الغريب صقر،
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الفلسفية اليونانية أثر كبير في نشأة الجامعات في العصور وقد كان لتأثير المدار  

الوسطى، وخاصة في مراحلها التاريخية األولى، إذ لعبت الجامعة في ذلك الوقت دورا هاما 

سواء في العالم اإلسالمي أو في أوربا في صياغة أفكار المجتمع، وقيادتها للحركة الثقافية 

 .والفكرية

جم الجامعات في العالم اإلسالمي في األفول بفعل اإلنحطاط وفي الوقت الذي أخذ فيه ن

الذي أصاب المجتمع، ظلت الجامعة في أوربا تواصل تقدمها بشيء من التحفظ تجاه 

نقطعت عن المجتمع  . اإلكتشافات العلمية، فظلت حبيسة نمط مثالي من التفكير، وال

ي صياغة األفكار، سواء وهكذا نجد أن الجامعة في العصور الوسطى لعبت دورا هاما ف

 . (11-12:ص-ص،3001آخرين،فضيل دليي ي ) في العالم اإلسالمي أو األوربي

يطلق عليه عصر التنوير من  امتد هذا العصر، أو كما :الجامعات ف  عصر اإلصالح: ثانيا

، وفيه كان للحركة الثقافية والفكرية والسياسية دور في تغيير 18إلى القرن  11 القرن

الجامعية، إضافة إلى طبيعة اإلستقرار االجتماعي الذي اتسم به هذا العصر       المؤسسات

والشيء المالحظ في هذا الزمن هو أن النمو الكمي للجامعات كان بطيئا مقارنة بالعصور 

 . الوسطى

لقد تميزت الجامعات في عصر اإلصالح بتغير جوهري في توجيه سياسات التعليم 

يديولوجيوات ه، حيث تغيرت هذه السياسات من الطابع العالمي إلى القومي، وهذا الجوامعي وال

 . نتيجة ظهور فكرة القوميات
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وعموما يمكن القول أن الجامعات األوروبية أثناء عصر اإلصالح وفي نهاية القرن 

، لم تكن بالصورة اإليجابية التي ظهرت بها جامعات العصور الوسطى، نظرا ألن 18الو

ف توسعا من حيث الحجم، كما أن البحث العلمي لم يعد ذا أهمية في النظام الجامعات لم تعر 

 .(28-22:ص-ص،1998عبد اهلل محمد عبد الرحمان،)األكاديمي

على الرغم من أن الجامعات المعاصرة تعتبر صورة قريبة  :الجامعات ف  العصر الحدي : ثالثا

ازالت تحمل الكثير من المعالم من صورة جامعات العصور الوسطى، ومع أن هذه الجامعات م

إال أن ، (10:ص،3003محمد منير مرس ،)التي ورثتها من جامعات العصور الوسطى

تكثف يجدها تتطور بصورة سريوعة و  -اوخاصة الغربية منوه –المالحظ لوضعية الجامعات اليوم

م الصناعي من إهتماماتووها ووظائفها وتنوع من أهدافها المجتمعية مواكبة بذلك حركة التقد

الثورة التعليمية، ثورة ال تقل أهمية عن الثورة الصناعية : والعلمي الحاصل، محدثة ما يسمى بو

أن عملية التوسع الشامل : T. PARSONSتالكيت بارسين   عالم االجتماع الشهير"إذ يرى 

اهر بقدر ما جاء نتيجة العديد من مظ في مجال التعليم في العصر الحديث لم يأت من فراغ،

التغير الكبرى التي حدثت في طبيعة بناء المجتمعات الحديثة، ولعل من أهم هذه التغيرات 

تلك الثورة التي ال تقل أهمية  Educational Révolutionحدوث ما يسمى بالثورة التعليمية 

 19الو وامتداد القرن  18عن الثورة الصناعية وما أحدثتووه في العالوم الغربي مع أواخوور القرن الو

 .(30:ص،1998عبد اهلل محمد عبد الرحمان،)"
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لقد شهدت هذه الفترة الكثير من النماذج، ولعل من أشهرها شيوعا وبروزا النموذج 

األلماني، والذي يعد من النماذج الفريدة التي امتدت بشأنها من عصر اإلصالح إلى العصر 

 .الحديث

 :في أوربا في ما يلي وعلى العموم يمكن إجمال مراحل تطور الجامعة

 .تعتبر فيها تقليدا للمدار  العربية الكبرى: المرحلة األيلى

، حيث بدأت تدير ظهرها للمجتمع وأهملت العلوم 1إبتداء  من القرن الو :المرحلة الثانية

 .التجريبية بفعل هيمنة الكنيسة

ا جديدا ووصلت إلى ما عرفت الجامعة إنبعاث 19إبتداء  من نهاية القرن الو :المرحلة الثالثة

فضيل ) وصلت إليه اليوم من تطور مذهل، ولعبت دورا رائدا في صناعة اإليديولوجية الليبيرالية

 . (11:ص،3001آخرين،ي دليي 

 :أهداف ييظائف التعليم العال . 2

رغبة  منها في اإلستمرار في التقدم، أنشأت المجتمعات عددا من المؤسسات أوكلت لها  

 لحسن) ذه الرغبة النبيلة، ومن أهم هذه المؤسسات الجامعاتمهمة تحقيق ه

، فكل مجتمع يؤس  جامعته بناء  على مشاكله الخاصة وتطلعاته (1:ص،1998بيعبداهلل،

ولكي تقوم الجامعة بدورها وتؤدي رسالتها . واتجاهاته السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 :خصائص ومميزات أهمها ومهمتها التي أنشأت من أجلها، ال بد من توفر
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واعتبار ذلك مهمة أساسية من مهماتها في ... جامعة لعناصر التميز في إعداد النخب " .1

 .المنظومة التعليمية وفي السياق المجتمعي العام

 .جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعدة لمعارف ومهن متخصصة  .2

نما وهي جوامعة لشتات المعوارف التي ال يقتصر نموها منع  .3 زلة في إمتدادات خطية، وال

تتالقى وتتشابك في تكامل معرفي بعضها مع بعض من خالل مختلف الخصوصيات المنهجية 

 ...لمجاالت المعرفة

وفيها تلتقي الثقافة الوطنية بخصوصياتها مع الثقافات التي تشاركها في القيووم والمعاني   .4

 ...والمصائر الحياتية، ومع الثقافات اإلنسانية األخرى

 ...وهي جماع لمختلف منتجات الفكر والتصور والخيال اإلنساني  .5

وهي ساحة لتعبئوة الطواقة المكونة والمحركة لوعي المتعلم، وعيوا بالنف  ووعيا بمحيطه   .6

تحسبا إلحتماالت م من حوله، ووعيا بهموم الحاضر و ومكوناته، ووعيا بما يضطرب به العال

 ...المستقبل وتغيراته

ة لتأثير المجتمع الذي يؤسسها كما أنها مسؤولة في الوقت ذاته عن التأثير وهي جامع  .7

 ...اإليجابي في مسيرته

وفيها يكتسب المتعلم مجموعة من القدرات العقلية والمكنات االجتماعيوووة واإلستطاعات   .8

 .الذاتية ومهارات العمل وقيمه وعاداته

 

 

 



 الجامعة والتعليم العالي في الجزائر........................................:الفصل الثالث

 
89 

 

حديث من مقومات الحياة الديمقراطية من والجامعة كذلك مجتمع بكل ما في المجتمع ال .9

حيث توسيع مشاركة الطالب في تنظيم الحياة الجامعية من خالل التواصل الخصب بين 

األساتذة والطالب، ومن خالل التنظيمات واإلتحادات الطالبيوة ومون خوالل قنوات التواصل مع 

 ...اإلدارة الجوامعية فيوما يتصل بهمومهم ومشكالتهم 

ها تلتقي جماعة األساتذة، معلمين موجهين، يمثلون فريقا من فرسان العلم يتبوارزون وفي . 11

مع مجاالت تخصصهم ومع الحيواة بأسلحة المعرفة والبحث العلمووي، وتتكامل أسلحتهم في 

معارك المعرفة، وتتآلف مدارسهم الفكرية في خدمة طالبهم تعليم ا وتعلم ا، محاضرة ومناقشة، 

 "ي خدمة مجتمعهم إنتاجووا للمعرفة ونشرا لها ومشورة وعمال في حل مشكالتهكما تتكامل ف

 .(128-121:ص-ص،3000محمد مصط ى األسعد،)

وباختصار، يمكن القول أّن المؤسسة الجامعية تتسم بكونها الحلقة المجتمعية األكثر 

البشرية  تماس ا مع معطيات العلوم والمعارف والتطورات، حيث تضم كما ونوعا من األطر

 محجيب بسمان فيصل)المؤهلة لنقل تلك المعارف والعلوم لرسم معالم المستقبل

 .(32:ص،3002

 :أهـداف التعليم العـال . 1.2
إّن التنظيم، وأي تنظيم كان البد وأْن يكون هادفا نحو تحقيق شيء معين، فال يمكن        

ذا ما سلمنا بأّن الع ملية التعليميووة ال يمكن أن تتم في تصور أْي تنظيم بغير هدف واضل، وال

لذلك من البديهي أن تكون أهداف أيوة  ،إذ ال بد لها من العمل في بيئة تؤثر وتتأثر بها، فراغ

 .لخدمة أهدافهعة مجتمعها الذي أقيمت لصوالحه و جوامعة نابعة من طبيو
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كانوها وزمانها وبالتووالي تصبل عملية وضع أهداف محددة لكل الجامعات بغض النظر عن م 

ووجودها أمر غير ممكن، ألن األهداف التي تخدم مجتمع معين قد ال تصلل لخدمة مجتمع 

عبد )آخر، واألهداف التي وضعت في زمن معين قد ال يموكن تطبيقها في فترة زمنية مغوايورة

، وعليه، يمكن إجمال أهداف الجامعة (21-23:ص-صالغريب صقر،مرجع سابق، الع ي 

 :فيما يلي

 :ويتم ذلك عن طريق قيادة المجتمع نحو الرقي والتقدم،( 1

نقل المعرفة وتطويرها، عن طريق التدري  في مراحله العادية والعالية، وكذا اإلضافة لها / أ 

 .عن طريق البحوث المتصلة بالعلوم اإلنسانية والتطبيقية، وهذا بهدف تثقيف المجتمع

حيث أن البعض يقوم بمهام البحث     : دراسات العلياإعداد الباحثين عن طريق برامج ال /ب 

 .والتدري ، والبعض اآلخر يقوم بمهام البحث  العمل في مؤسسات أخرى

حسن )إعداد التخصصات المستقبلية التي تمليها تطورات العلم واحتياجات العصر /ج 

 .(13-12:ص-ص،3001شحاتة،

مية المجتمع وإلحداث تغيير إيجابي فيه إّن الجامعة باعتبارها مؤسسة علمية تسعى لتن /هو

 .(1:صلحسن بيعبداهلل،مرجع سابق،)لمستقبل أفضل

 :يظـائف التعليـم العـال . 3.2
على الرغم من تعدد أهداف الجامعة وتنوعها، إاّل أّن مضمون هذه األهداف يتركز حول 

 :ثالث وظائف رئيسية للجامعة
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نى تقديم برامج تعليمية في شتى أنواع التخصصات بمع: التدري  والتعليم: اليظي ة األيلى -1

للمتعلمين، بقصد إعدادهم وتأهيلهم للحياة  ليكونوا قادرين على التكيف مع البيئة الحياتية 

والعملية واإلسهام في تنمية مجتمعاتهم والمجتمع اإلنساني ككل، وتأتي هذه المهمة على رأ  

إعداد وتهيئة األجيال القادمة للعمل والمشاركة في أولويات التعليم العالي، إذ أن إسهامه في 

       التنمية الشاملة، يعد عنصرا أساسيا في تقدم المجتمع والنهوض به في جميع المجاالت

  (.31:،ص3001سعيد بن حمد الربيع ،)

وهي الوظيفة الرئيسية التي تضطلع بها الجامعة : البحث العلمي والتطوير: اليظي ة الثانية -3

ولعل من أهم األسباب التي تدفع . ا أهمية كبيرة وتخصص لها سنويا جزءا من مواردهاوتوليه

 : بالجامعات إلى القيام بالبحث العلمي هي

 المساهمة في تطوير العلم والمعرفة. 

 المساهمة في حل بعض القضايا العلمية التي يتطلبها المجتمع. 

 إعداد طلبتها ليكونوا باحثين ناجحين.  

تأتي وظيفة خدمة المجتمع في معظم األحيان في المرتبة : خدمة المجتمع: الثةاليظي ة الث -2

الثانية من حيث األهمية، وتشمل هذه الوظيفة مجاالت متعددة تشمل التعلم من بعد، التعلم 

المستمر، توفير فرص التعليم الجامعي لغير القادرين على اإللتحاق بالجامعة، باإلضافة إلى 

 (.    118-113:ص-،ص3001نعمان شحادة،)  ...البحثيةتقديم االستشارات 
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 : وهناك من العلماء من يحصر وظائف الجامعة في   

 محمد)من أهم الوظائف التي ارتبطت بالتعليم الجامعي منذ نشأته: إعداد القيى البشرية -1

وهذا من خالل إعداد الكوادر المطلوبة والتي ستقوم بشغل  (33:ص،3003منير مرس ،

وظائوف العلميوة والتقنيووة والمهنية واإلداريوة ذات المستوى العوالي، وتهيئتها للقيام بمهمات ال

القيادة الفكرية في مختلف النشاطات من أجل تقديم اإلستشارة والمساهمة في القيام بمهمات 

 . (101:ص،1982عل  خلي ة الكياري،)القيادة 

لبحث العلمي أحد الوظائف الثالث التي يستند يعتبر ا(: تطيير المعرفة)البح  العلم   -3

إليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر فالمتوقع من الجوووامعة أن تقوم بتوليد المعرفة 

واالختراعات المطلوبة عن طريق متابعة البحث والتعمق العلمي واإلسهام في تقدم المعرفة 

ريق تشخيص مشكالته االجتماعيوووة اإلنسانية لوضعها في خدمة اإلنسان والمجتمع عن ط

يجاد الحلول العلمية المناسبة لتطوير الحياة في مجتمعات هذه الجامعة، فال  واالقتصادية، وال

 .يمكن أن توجد جامعة بالمعنى الحقيقي، إذا هي أهملت البحث العلمي

، والتي هي يعتبر نشر العلم والثقافة من رسالة الجامعة :التنشيط الثقاف  يال كري العام -3

بمثابة مركز ل شعاع الفكري والمعرفي وتنمية الملكات المهارات العلمية والمهنيوة، والتي تمثل 

فللجامعة . (91:ص،3001فضيل دليي يآخرين،) الحجر األساسي لعمليات التنمية الوطنية

ى  دور كبير في تقديم المعرفة وتشجيع القيم األخالقية والنهوض بالمجتمع، كما أنها تسع

 . الهوية باتجاه تحديات المستقبلللحفاظ على هوية المجتمع والتجديد في هذه 
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 التعليم العال  (يظائف) مهام: (03)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 (بتصرف 39:،ص3001سعيد بن حمد الربيع ،: )رالمصد

 :مكينات التعليم العال . 3
في النظام التعليمي في أنحاء العالم كافة، وهو ُيعتبر التعليوم العوالي تقليديا رأ  الهرم         

العمود األساسي للتنمية البشرية المستدامة وخصوصا في العصر الحاضر، حيث أصبل التعليم 

بالوظائف التي أنشأت  المستمر من أهم بنود إستراتيجيات الدول، ولكي تقوم المؤسسة الجامعية

  :تفاعلة، تتمثل فيألجلها، ال بد لها من عناصر وأطراف فواعلة وم

تحتاج المؤسسة الجامعية ألداء وظيفتها إلى عنصر ذي  (:األستاذ)هيئة التدريس.1.3  

حجر الزاوية في العملية "أهمية كبيرة، يتمثل في هيئة التدري  أو األستاذ الجامعي، الذي يعد 

 عون السير الحسن التربوية التعليمية، وهو القائم بهذه العملية بوصفه نواقال للمعرفة ومسؤوال

  .(91-19:ص-ص،3001فضيل دليي يآخرين،) "للعملية البيداغوجية في الجوامعة

 

 

 

ــــــــة عامــــــــة تعنــــــــى  يظي 
بــــالتطيير العــــام للمعــــارف 
يالقـــــــــيم يالثقافـــــــــة فـــــــــ  
ـــــــــــــع المحلـــــــــــــ ،  المجتم

 .يالعالم 

 

يظي ة مهنية تعنـى بت ييـد 
الطــــــــــالب يالمســــــــــت يدين 
ـــــــــــارف يالك ايـــــــــــات  بالمع
ــد  يالمهــارات الضــريرية عن

 .الدخيل ف  سيق العمل

بحثيــة تعنــى  -يظي ــة تعليميــة
حثين بإعـداد الك ــا ات مـن البــا

يالعلمــا  يالمتخصصــين يبنــا  
القدرات اليطنية ذات المسـتيى 
الرفيــع، يالتــ  تســاهم فــ  رفــع 
ـــدم المجتمـــع فـــ  مختلـــف  يتق

 .حقيل العلم يالمعرفة
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فالجامعة ال تصنع الخبرة بواسطة الهيكل اإلداري والتشريعات فحسب، بل ال بد أن تجمع في " 

ة من مدرجاتها ومخابرها عددا من المدرسين والباحثين، الذين ال يكتفون بتلقين طالبهم مجموع

أو بمجرد نقل الخبرة الموجودة في البالد األجنبية، ولكنهم يتعاونون ...المعلومات المعروفة سابقا

عادة صياغتها  ،معهم على إكتشاف الطريق األمثل الستخدام تلك المعلومووات وتمثيلها وال

  .(191:ص،1989محمد العرب  يلد خلي ة،)"وتطويرها وفق معطيات الواقع الوطني

الفرد الذي يحمل " :ألستاذ الجامعي أو عضو هيئة التدري  في الجامعة على أنهويعّرف ا

ستثناء من يحمل درجة ماجستير، و يعين في الجوامعة برتبة  درجة دكتوراه أو ما يعادلها وال

أو أستاذ مشارك أو أستاذ متعاقد، ويعتبر عضو  Maître assistantجامعية كأستاذ مساعد 

عبد )"األساسية الكبرى في قوة الجامعة ومستواها ونوعيتها وسمعتها هيئة التدري  الدعامة 

 .(12-29:ص-ص،3002الرحمان برقيق،

 :وأساتذة الجامعات يقومون عادة برسالتين في وقت واحد

وتتمثل في القيام بالتدري  لطلبة الجامعات في مختلف مراحل التعليم : الرسالة األيلى

 .الجامعي

في القيام بالبحوث العليمة ألجل تقدم العلم وترقيته، واألستاذ الجامعي  تتمثل: الرسالة الثانية

 الكامل هو الذي يجمع بين وظيفة البحث العلمي والتأليف، ووظيفة التدري  في وقت واحد

كما نجد األستاذ الجامعي أيضا رجال  إداريا ، توكل . (12-13:ص-ص،1993رابح ترك ،)

العالي والجامعي، حيث نجده مثال رئيسا للقسم، أو عميدا  إليه مهمة إدارة مؤسسات التعليم

 .للكلية أو حتى للجامعة
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هو ذلك : جين دييي :كما يرى"، هوذا ويبقى األستواذ الجامعي أو عضو هيئة التدري   

الذي يدرب طالبه على استخدام اآللة العلمية، ولي  الذي يتعلم بالنيابة عنهم، فهو الذي 

 "يمتد إلى أسلوب الحياةي تحقيق نمو ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية و يشترك مع طالبه ف

 .(191:صمحمد العرب  يلد خلي ة،مرجع سابق،)

يعتبر الطالب الجامعي أحد العناصر األساسية  :(الطالب الجامع )الجماعة الطالبية . 3.3

غالبة في المؤسسة الفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي، ويمثل عدديا الفئة ال

فمن خالل التكوين الجامعي الذي يتلقاه خالل سنوات دراسته في الجامعة يتمكن هذا . الجامعية

األخير من تطوير قدراته واستعداداته الشخصية، وتنمية مهاراته بهدف التحصن بالمعرفة 

وية التي توفر ولعل أفضل الطرق التعليم. الالزمة في حياته العملية الالحقة لحياته الجامعية

للطوالب الجوامعي ذلك، هو أن يكون محور العملية التدريسية، مما يسمل له بإكتشاف المعرفة 

 .اتية موجهة في المواقف التعليميةبنفسه عن طريق قيامه بأنشطة ذ

ويتضل مّما سبق، أّن المنظومة التعليمية أشبه ببناء هرمي ينبغي أْن تعمل بطريقة 

اء ومتانة المراحل الالحقة يتوقف على مدى صالبة األس  التي وضعت ديناميكية مرنة، فعط

في المراحل السابقة، كما يجب إحترام شخصية الطالب واختياره للتخصص الذي يرغب في 

دراسته، فهو في مرحلة عمرية تجعل من االختيوار جزء من شخصيته وميزة تجعله مسؤوال في 

 .(193-193:ص-ص ة،مرجع سابق،محمد العرب  يلد خلي) المراحل الالحقة
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تنظيم اجتماعي رسمي يتم داخلها "إّن الجامعة باعتبارها  :الهيكل اإلداري يالتنظيم  .2.3

طراف تفاعل إجتماعي بين عناصر مختلفة من عالقات وقوى إجتماعية وقيم سائدة، وبين أ

يسري عليها  ،(119-112:ص-ص،3002بيحنية قيي،سبتمبر) "العملية التعليمية الجامعية

ما يسري على التنظيمات االجتماعية األخرى في المجتمع، لها ما يسمى بخريطة التنظيم أو 

الهيكل التنظيمي الذي يحدد المواقع الرئيسية التنظيمية داخل الجامعة، ويرسم لشاغلي تلك 

تلك " :التنظيمي هوالمواقع حدود إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم، فالهيكل اإلداري و 

المكونات البشرية المتكاملة والمتناسقة النشاطات اإلدارية والتنظيمية وفقا للنظام الهيكلي العوام 

، التي تدير وتسير المؤسسة الجوامعيوة وتسعى من خالل (الهرم اإلداري والتنظيمي)والوظيفي 

 .(93:ص،3001فضيل دليي يآخرين،)"مخرجاتها إلى تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها

إّن مون أهوم عووامل نجواح المؤسسة الجوامعية تكوين اإلطوار اإلداري الكفء والمتخصص 

وبناء الهيكل التنظيوومي المرن دون اإلخالل بالوحدة العضوية بين الجهازيون اإلداري والتنظيمي 

 في تحسين المردود ورفع اإلنتاجية في -ولكن بطرق مختلفة -التربوي اللذين يساهمان معا

 .المؤسسة الجامعية
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  : التعليم العال  ف  الج ائر .2

 :تطير التعليم العال  ف  الج ائر. 1.2

شّكل التعليم أحد المتغيرات األساسية في جميوع البورامج التوي شوهدها العوالم، ويرجوع ذلوك " 

التنميووة للودور الرئيسووي الوذي لعبووه هووذا الجانوب فووي تنميوة القوودرات العقليووة التوي تووتحكم فوي عمليووة 

ذاتهووا، والفرضووية الرئيسووية السووائدة فووي الكتابووات المتعلقووة بهووذا الموضوووع، هووي أّن التعلوويم عاموول 

، ألنووووه يشووووجع النمووووو ويسوووواعد فووووي التنسوووويق (أو أنووووه موووون مسووووتلزماته) حاسووووم فووووي عمليووووة التنميووووة

نطالقوا اإلجتماعي لألعضواء الجودد فوي المجتموع وفوي نظوام القويم الثقافيوة  السياسوية السوائدة،  وال 

موون الوودور الرائوود للتعلوويم فووي تشووجيع التنميووة اإلجتماعيووة واإلقتصووادية، ركووزت التجربوووة الجزائريوووة 

ـــــد العـــــال  ")علوووووى هوووووذا المتغيووووور المحووووودد فوووووي عمليتهوووووا التنمويوووووة قياسوووووا بالجوانوووووب األخووووورى عب

 .(102:ص،3003دبلة،

رض أهووم حيثياتهووا إّن تطووور التعلوويم العووالي فووي الجزائوور مووّر بمراحوول تاريخيووة هامووة، نسووتع

واإلجراءات التي عرفها هذا النظام في كل مرحلة على أسا  التسلسول التواريخي، وهوذه المراحول 

، ثووم فووي فتوورة {1910-1913}التعلوويم العووالي فووي العهوود اإلسووتعماري، ثووم بعوود اإلسووتقالل: هووي

 .إلى يومنا هذا 1981، وأخيرا التعليم العالي من سنة {1980-1911} اإلصالحات

كانت المساجد والزوايا، قبل وأثنواء العهد : التعليم العال  ف  العهد اإلستعماري. 1.1.2

اإلستعمواري المكان الوحيد لتعليم اللغة والدين، ونشر الثقافة اإلسالمية، لذا عمل اإلستعمار 

ضها إلى معاهد عالفرنسي على القضاء على هذه المراكز الثقافية والدينية من خالل تحويل ب

 .قافة الفرنسية، والبعض اآلخر إلى مراكز نشاط الهيئات التبشيرية المسيحيةللث
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-3003سليمة ح يظ ،)فيما عمل على هدم الكثير منها بحجة إعادة تخطيط المدن الجزائرية 

 .(13:ص،3002

في الجزائر  نظام التعليم العاليفيعود  ،نشأة الجامعة الجزائريةوقد شهدت هذه الفترة    

العهد الكولنيالي، فقد مرت مرحلة إنشاء الجامعة الجزائرية عبر سيرورة طويلة، حيث  إلى يعود

مدار   1819مدرسة عالية في الطب والصيدلة، ثم سنة  1829أنشئت بالجزائر في سنة 

، التي ستسير الج ائرجامعة  1909الحقوق، العلوم واآلداب والتي سيعطي تجميعها معا سنة 

، لكن التعليم في (12-21:ص-ص،1998حسن رمعين،ديسمبر)فرنساعلى منوال سابقاتها ب

الجزائر في تلك المدار  أو الجامعة لم يكن بنف  مستوى ذلك الموجود في فرنسا، فقد كان 

يهدف إلى تعليم وتثقيف أبناء الفرنسيين المتواجدين بالجزائر، وكذا تكوين نخبة مزيفة من 

الجمواهير الشعبية، من أجل خدمة المتطلبات المثقفين الجزائريين مقطوعة الصلة عن 

حتى سنة  –والتي كانت فرنسية المنشأ والنمط –اإلستعمارية، وعلى هذا ظلت الجامعة الجزائرية

تابعة لوزارة التربية الوطنية الفرنسية، وخاضعة كما هو معلوم لقوانين التعليم العالي  1913

حافظة على طابعها وروحها الفرنسيين ، وظلت م(312:ص،1983أحمد منير مصلح،)الفرنسي

في دراساتها وأبحاثها وطلبتها الذين يتابعون الدراسة بها، حيث لم يتخرج منها جزائري واحد إال 

، كموا لم 1930، فتخرج منها محوام واحد فقط سنة{1919-1913}بعد الحرب العالميوة األولى

ة، على غرار قسم اللغة واألدب الفرنسي منذ ينشأ بها قسم لدراسة اللغة العربيوة والثقافة العربي

إنشائها حتى اإلستقالل، ذلك ألن المستعمر كان يرى أن في نشر التعليم في الجزائر سواء كان 

 .جامعيا أو غيره، يمثل أكبر خطر على وجوده
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خالصا لهذه السياسة العنصرية ضد تعليم الجزائريين كانت الجوامعة الجوزائرية شبه مقفلة   وال

، فعدد جد (131-131:ص-ص  1993رابح ترك ،)ألبواب في وجه الشباب الجزائريا

ضئيل من الجزائريين كان لهم الحظ في اإلرتقاء للتعليم العالي، وفي هذا الصدد يحصي 

، 1939طالبوا مسلموا عووام 11في كتوابه، مجموع  Maurice Violetteميريس فييليت 

، وهو ما يعادل 1923-1922طالبوا في  201، و1938-1931طالبووا خالل  328و

لم يكن  1913-1911من السكان الجزائريوين  وبحلول الفترة  12233طالبا واحدا لكل من 

طالب الذين كانت  2000طالب جزائري في جامعة الجزائر من بين الو  100هناك سوى 

 . (21:ص،3001الصديق تايت ،) تعدهم المؤسسة الجامعية، وهكذا فقد كانوا يشكلون األقلية

وبشكل عام، كان التعليم الفرنسي في الجزائر يرمي إلى تعليم كل األوربيوين وتجهيول أكبور 

وبصوفة عاموة، كانوت تلوك وضوعية التعلويم الوذي أنشوأته حكوموة . ما يمكن تجهيله من الجزائوريين

لوووووى غايوووووة اإلسوووووتقالل  ،1820اإلحوووووتالل الفرنسوووووي فوووووي الجزائووووور منوووووذ بدايوووووة اإلحوووووتالل عوووووام وال

 .1913معا

ن كشفت عن شيء فإنها تكشف بأن العلم والمعرفة هموا سوالح فتواك   إن هذه الوضعية وال

 .للسيطرة على الشعوب وسلب حرياتها

 

 

 

 

 



 الجامعة والتعليم العالي في الجزائر........................................:الفصل الثالث

 
100 

 

واجهوت الجزائوور غوداة حصوولها  :{1910-1913} التعليم العال  بعـد اإلسـتقالل. 3.1.2

بنواء دولوة عصورية وحديثوة يتطلوب على إسوتقاللها، تركووة إستعماريووة ثقيلوة بكول المقووايي ، وكوان 

واالجتماعيوة والسياسووية علوى حود السووواء، وكوان فوي مقدمووة  قتصواديةالنهووض بكول القطاعووات اال

األولويوات المسووتعجلة القضوواء علووى سياسووة التجهيوول التووي مارسووتها فرنسووا علووى الشووعب الجزائووري 

يتويل فرصوة التعلويم  لكول  طيلة قرن وربع القرن، ولم يكن ذلوك ممكنوا إال بتأسوي  نظوام تعليموي،

، تغيووورت رسوووالة الجامعوووة 1913الجزائوووريين بووودون إسوووتثناء، فمنوووذ إعوووالن إسوووتقالل الجزائووور عوووام 

الجزائرية تغيرا جذريا من حيث األهداف والوسائل، وقد ألقي على عاتق الجامعة الجزائرية القيوام 

 :بالمهام التالية

ومووارد بشورية  التوي تتميوز ببنيوة اقتصوادية إقاموة نظام جوامعي جديود يووراعي وضوعية الوبالد، (1

 .محدودة

إقامة نظام جامعي قادر على منل البالد بما فيها القطاع اإلقتصادي وفي أسرع اآلجال، ما   (2

 .يحتاج إليه من اإلطارات الضرورية من حيث الكم والكيف

بلدان المتقدمة، إقامة نظام جامعي يلبي متطلبات التنمية مع مراعاة المعايير المعروفة في ال  (3

 .وذلك في أسرع وقت ممكن

 .وجوب تفادي تسرب الطلبة  (4

 .تكوين إطارات ذات مستوى عالي بإمكانها مواجهة مشاكل التخلف  (5

 .توسيع التعليم الجامعي وتوفيره لجميع الراغبين فيه  (6

 

 



 الجامعة والتعليم العالي في الجزائر........................................:الفصل الثالث

 
101 

 

نحو وتوجيهه  تقني، وربطه بالحقوائق الوطنيوة،إعطواء التعليم الجامعي بعده العلمي وال  (7

 .الفروع التي يحتاجها اإلقتصاد الوطني

لقد شهدت تلك الفترة تطبيق أولى مخططات التنمية الوطنية، وهو ما عرف بالمخطط    

، وقد رافق ذلك المخطط تطور محسو  في أعداد 1910-1911الثالثي للتنمية في الفترة

رة على مستوى هياكل طالب، وقد أثار هذا التطور مشاكل كثي 10121: الطلبة، والذي قدر ب

اإلستقبال الجامعية، التي أصبحت غير قادرة على اإليفاء بالحاجة ، مما تطلب إيجاد حلول 

رابح )مستعجلة، مثلما حدث مع وزارة الدفاع التي تنازلت عن بعض ثكناتها العسكرية في وهران

اع كما صاحب جهود الدولة الحديثة للنهوض بقط. (123-138: ص-ص،مرجع سابقترك ،

 . التعليم العالي زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المسجلين

وعلى العموم، ظّلت الجامعة الجزائرية محتفظة ببناءاتها الماديوة والبيداغوجيوة التوي ورثتهوا 

عن اإلدارة الفرنسية، فبقيت تابعة في نظامها وتسييرها للجامعة الفرنسية، بول كانوت صوورة طبوق 

 .األصل عنها

تميزت هذه المرحلة بتخلي الجامعة  :{1980-1911}العال  ف  ال ترة التعليم . 2.1.2

وزارة التعليم  1910الجزائرية عن نظامها اإلستعماري القديم، حيث ظهرت ألول مرة سنة 

صالح التعليم العالي، كما شهدت تقسيم الكليات إلى معاهد تضم  العالي والبحث العلمي وال

 :عديالت على مراحل الدراسة الجامعية كالتاليالدوائر المتجانسة، كما تم إدخال ت
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 .مرحلة الليسان  . أ

 .مرحلة الماجستير . ب

 .(13-11:ص-ص،1993بيفلجة غيا ،)مرحلة دكتوراه العلوم  . ت

في عملية إصالح شاملة للتعليم العالي، في برامجووه وأهدافه  1911وقد شرع إبتداء من سنة 

اهج البحث العلمي، كما شهدت تلك المرحلة وطرق وأساليب تكوين اإلطارات الجامعية، ومن

 :تطبيق المخططات التنموية التالية

 في هذه الفترة إرتفع عدد الطلبة بشكل لم تسبق : {1912-1910}المخطط الرباعي األول

 19211إلى  1918طالب سنة  10121معرفته من قبل، حيث تضاعف مجموع الطلبة من 

الجامعي إبتداء من ذلك الوقت يحتل مكانة  ، إذ أصبل التعليم العالي1910طالب سنة

تم تكوين المنظمة الوطنية للبحث  1912إستراتيجية هامة في سياسة البالد التنموية، وفي سنة 

 .ين المجل  الوطني للبحوث العلميةالعلمي، كما تم كذلك تكو 

 تميزت هذه المرحلة بكونها أكثر طموحا     : {1911-1913}المخطط الرباعي الثاني  

 وأكثر صلة بمستويات التنمية التي سجلت في مختلف المجاالت، ومن أهم أعمال هذه 

 :المرحلة

 تكوين اإلطارات العليا الالزمة لتنمية البالد. 

  1971تدعيم عملية إصالح التعليم الجامعي، التي شرع فيها سنة. 

  معنى ب(. 123-123:ص-، ص1993رابح ترك ،)تكييف التعليم مع احتياجات التنمية

 . أن التخصصات والفروع المدرسة ينبغي أن تتماشى مع متطلبات التنمية التي تمر بها البالد
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بواسطة  1983ُعرفت الفترة قبل سنة  :2004إلى 1981التعليم العال  من سنة. 3.1.2

سيوواسة التعريب في بعض الفروع العلميووة واإلنسانية، كما تميزت بظهور تخصصات في 

الواحد، ففي علم االجتماع مثالع ظهرت به تخصصات جديدة كسوسيولوجيا  مستوى الفرع

 .إلخ...األسرة، الديمغرافيا، علم االجتماع الصناعي

ذلك بظهور يقية في سياسة التعليم العالي، و نقطة التحول الحق 1982وتعتبر سنة 

ط، وكان يهدف هذا مشروع الخريطة الجامعية الذي قدمته كل من وزارتي التعليم العالي والتخطي

حسب حاجة اإلقتصاد الوطني، حيث  3000المشروع إلى تخطيط التعليم العالي حتى سنة

تتطلب هذه الخريطة معرفة التنبؤات على المستوى الجهوي والوطني، مع األخذ بعين اإلعتبار 

اقتصادي -اقتصادية لمختلف المناطق الجغرافية، وكذا اإلطار السوسيو-المميزات السوسيو

 .(111:ص،1981-1981عبد اهلل ركيب ،)لمؤسسات التعليم في مختلف المناطق

 :وقد تمحورت أهداف مشروع الخريطة الجامعية حول  

 تطابق التكوين مع التشغيل 

 تحسين مردود قطاع التعليم 

 تنظيم عدد الطلبة 

 تطوير البحث العلمي 
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جدية في سياسة التكوين التي تنتجها ال عينات، فكانت تستوجب إعادة النظرأّما فترة التس   

الجامعة الجزائرية، خاصة في ظل اإلقتصاد الحر الذي تدخله الجزائر تدريجيا، وما يحمله من 

لى تطبيق نظام الكليات، فالجامعة أصبحت تتكون من مجموعة من إمستجدات، فتم الرجوع 

لكليات والمصالل التقنية مهمة التنسيق بين أعموال ا( الجوامعة)الكليوات تتولى هي نفسها

 :واإلدارية المشتركة، حيث تتولى الكلية المهام التالية

  على مستوى التدرج وما بعد التدرجالتعليم 

 تفعيل البحث العلمي 

  ن وتحسين المستوى وتجديد المعارفالتكوي 

وقد واصل عدد الطلبة إرتفاعه، حيث بلغ الفرق بين عدد المسجلين فيما بين الدخول 

مقعد ا، ولقد وصلت الزيادة في  11281حوالي 1911-1910و 1912-1913عيالجام

 .منصب 112081:إلى 1999و 1990عدد المناصب البيداغوجية فيما بين 

يبدو جليا أّن المجهودات التي بذلت فيما يختص بتطوير التعليم العالي، أّدت إلى نتائج 

إلى  1990طالب عام  33911ن ملموسة خاصة من الناحية الكمية، فإرتفع عدد الطلبة م

، تزايد كمي ال يعك  النوعية المطلوبة في الخريج الجامعي، حيث 1998طالب عام  29223

 .أّن اإلشكال المطروح حاليا على الساحة يتصل بالدرجة األولى بنوعية التعليم العالي
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داريين المسؤولين اإل) آراء أغلبية األطراف الفاعلة في العملية البيداغوجيةإن  

تشير إلى تدني المستوى بل إلى رداءته في بعض ( والبيداغوجيين على المؤسسات واألساتذة

حباط لكل األساتذة والطلبة، ولكنها أيضا  األقسام، حيث أصبحت هذه الصورة مصدر تذمر وال

محميد )مصدرا لرغبة ملحة في العمل على إحداث التحسينات الالزمة للرفع من المستوى

 .(30-1:ص-ص ع سابق،بيسنة،مرج

 :إلى غاية الييم 3003التعليم العال  من . 2.1.2

عرف قطاع التعليم العالي والجامعة الجزائرية وكغيرها من جامعات العوالم الثالوث والعوالم  

العربي عدة مشاكل جعلتها غير قادرة على تأدية مهامها على أحسن وجه، مشاكل تعود بالدرجة 

 :تكوين فيها، وذلك لعدة أسبابضعف مستوى الاألولى إلى 
 :حيث يمكن تسجيل ما يلي  :استقبال يتيجيه يتدرج الطلبة ف  ما يخص  

  استناد اإللتحاق بالجامعة إلى نظام تووجيهي ممركوز، فورغم المسواواة التوي حققهوا النظوام، إال

 .نفقية أنه يبقى نظام غير مرن ويتضمن قدرا كبيرا من اإلحباط لكونه يقود إلى مسالك تكوين

  مووردود ضووعيف جووراء التسوورب المعتبوور والموودة الطويلووة التووي يقضوويها الطلبووة بالجامعووة، وهووي

 .الوضعية التي تزداد تفاقما بفعل نمط اإلنتقال السنوي  الذي يفتقر إلى المرونة

  حجم ساعي مثقول وضواغط يلوزم الطالوب بأوقوات حضوورية مبوالغ فيهوا، و يعيقوه عون العمول

 .صه لتكوينه الذاتي والتحضير الستقالليته المعرفيةالفردي الواجب تخصي
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  تخصص مبكر يوجه بمقتضاه الطلبة توجيها مبكرا، عادة ما يكون ابتوداء مون السونة االولوى

جامعي، وهو التوجيه الذي يبقوى فوي الغالوب توجيوه غيور ناضوج نحوو فوروع متخصصوة وبطريقوة 

 .ال رجعة فيها

 امتحانووات متوسووطة الموودة، امتحانووات )دد االمتحانووات نظووام تقيوويم ثقيوول ومثووبط موون خووالل تعوو

وفترة امتحانات عادة ما تكون ممتدة بشوكل مبوالغ فيوه علوى حسواب ( شاملة وامتحانات استدراكية

الووزمن البيووداغوجي الووذي يعوواني أصووال موون قصوور مدتووه مقارنووة بالمعووايير الدوليووة  وهووو مووا عطوول 

 .التحقيق الفعلي للبرامج التعليمية

 : هيكلة يتسيير التعليمف  مجال  -1

 هيكلة معقدة ونفقية وال توفر مقروئية واضحة. 

  طور قصير المدى يتميز بجاذبية قليلة غير قادرة لالستجابة بفعاليوة لألهوداف التوي سوطرت

له بسبب الغموض الذي ميز النصوص المنظمة لهذا التكوين والمكانة الممنوحة لوه، فضوال عون 

ا التكووين فوي غيواب تعبيور واضول عون االجتياجوات مون قبول انحسوار فورص التشوغيل لخرجوي هوذ

 .القطاعات المستعملة

  غيوواب شووبه تووام للمعووابر نووتج عنووه إنغووالق الفووروع، بمووا ال يمكوون الطالووب موون الحفوواظ علووى

المعوووووووارف المكتسوووووووبة واالسوووووووتفادة منهوووووووا فوووووووي مسووووووولك آخووووووور فوووووووي حالوووووووة التحويووووووول، بووووووول بقووووووواءه 

 .(10-9:ص-ص،3001الشعبية، جيان ةالجمهيرية الج ائرية الديمقراطي)منغلقا
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 تسيير ضاغط تنقصه الرشادة للنشاط البيداغوجي وعلى حساب الوقت المخصص للتعليم. 

 :وهنا تجدر اإلشارة إلى :ف  مجال التأطير  -2

  مردوديوووة ضوووعيفة للتكووووين فيموووا بعووود التووودرج، إزدادت تفاقموووا فوووي غيووواب التنووواغم بوووين البحوووث

 .ما أثر على تطوير هيئة التدري  كما ونوعاوالتكوين في أغلب األحيان، م

  استمرار ظاهرة مغادرة األساتذة الباحثين للجامعة نحوو آفواق أكثور جوذبا، ال سويما فوي غيواب

 .قانون أساسي خاص ومحفز وجاذب

 : ف  مجال الميا مة بين التكيين يسيق الشغل  -2

 برامج تكوين أقل مالءمة لمتطلبات التأهيالت الحديثة. 

 الجمهيريــــة الج ائريــــة )يف للجامعووووة فووووي محيطهووووا االجتموووواعي واالقتصووووادي إنوووودماج ضووووع

 .(10:ص،مرجع سابقالشعبية،  ةالديمقراطي

 إنعزال المقرر الدراسي عن واقع المجتمع وعن التطورات العالمية. 

كوول تلووك االخووتالالت وغيرهووا، تجعوول الجامعووة الجزائريووة غيوور قووادرة علووى تووأطير الطالووب، 

اكبوة المتطلبوات العمليوة فوي ميودان الشوغل وفوي ميودان البحوث العلموي بصووفة الوذي ال يسوتطيع مو 

عامووة، ولتصووحيل االخووتالالت المسووجلة إن علووى صووعيد التسوويير أو علووى صووعيد أداء الجامعوووة 

الجزائرية ومردودها، يمر حتما عبر تنفيوذ إصوالح شوامل وعميوق للتعلويم العوالي، وهوو موا يجسوده 

 :جاء لتحقيق جملة من األهداف أهمهاوالذي  L.M.D:مشروع نظام الو

 إستقاللية الجامعة على أسا  تسيير أنجع. 
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  إعوووووداد مشوووووروع جووووووامعة يشوووومل اإلنشوووووغاالت المحليووووووة والجهويوووووة والوطنيوووووة علوووووى المسوووووتوى

 .االقتصادي والعلمي واالجتماعي والثقافي

 اقتصوادي، وهوذا -تحقيق تأثير متبادل فعلي وتناغم حقيقوي بوين الجووامعة والمحويط االسوسويو

 .بتطوير ميكانيزمات التكيف المستمر

  ضوومان تكوووين نوووعي يأخووذ بعووين اإلعتبووار تلبيووة الطلووب الشوورعي واالجتموواعي فووي الحصوووول

 .على تكوين عالي

  بيداغوجيووة نشووطة يشوورف فيهووا الطالووب علووى تكوينووه، وتكووون الفرقووة البيداغوجيووة بمثابووة دعووم

 .وينيودليل ونصيحة ترافقه طيلة مساره التك

  توودعيم المهمووة الثقافيووة للجامعووة موون خووالل ترقيووة القوويم العالميووة، ال سوويما منهووا تلووك المتعلقووة

 .بالتسامل واحترام الغير في إطار قواعد أخالقيات المهنة الجامعية وآدابها

 التفتل أكثر على التطورات العالمية خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا. 

 اون الدوليين وتنويعهماتشجيع التبادل والتع. 

 ــــة )إرسوووواء أسوووو  الحكامووووة الراشوووودة المبينووووة علووووى المشوووواركة والتشوووواور ــــة الج ائري الجمهيري

 (.11:،صمرجع سابقالشعبية،  ةالديمقراطي

 :ويضاف إلى المتطلبات السابقة، البعد الدولي للتعليم العالي، والذي يبرز من خالل

  أنظمة التعلويم العوالي، حيوث تسوتأثر األنظموة األكثور التفتل والتنافسية اللتان أصبحتا تميزان

 .نجاعة باستقطاب أفضل الكفاءات واالستفادة من خدماتها
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 تسووهل حركيووة ...( فضوواء مغوواربي، أورو متوسووطي) إنشوواء فضوواءات جامعيووة إقليميووة ودوليووة

لتكنولوجيووة الطلبوة واألسواتذة والبواحثين مون مختلوف األقطووار ومون ثوم تشوجيع التبوادالت العلميوة وا

 .والثقافية على مستوى التعليم والبحث

وفوووي كلموووة واحووودة إنشووواء جامعوووة جديووودة تتسوووم بالحيويوووة والعصووورنة فوووي اإلسوووتماع لمحيطهوووا   

 L.M.D:، فاختيووار نظووام الووو(2-3:ص-ص،3003الجمهيريــة ج د  ،)ومتفتحووة علووى العووالم

روئيوة أفضول للشوهادات يندرج ضمن هذا المسعى، فهو يسوتجيب ألهوداف اإلصوالح، ويسومل بمق

 الوطنيوووة، ويحقوووق تنوووواغم النظوووام الووووطني للتعلوووويم العوووالي مووووع أنظموووة التعلووويم العووووالي فوووي العووووالم

 .(13:ص ،3001الشعبية، جيان ةالجمهيرية الج ائرية الديمقراطي)

 :إن الهيكلية الجديدة للتعليم العالي تسمل بإرساء تنظيم تعليمي من غاياته تمكين الطالب من

 ب المعووارف وتعميقهووا وتنويعهووا فووي مجوواالت أساسووية، مووع توسوويع فوورص التكوووين موون إكتسووا

خوووالل إدمووواج وحووودات تعليميوووة استكشوووافية وأخووورى للثقافوووة العاموووة، باعتبارهوووا العناصووور المكونوووة 

 .لمقاربة متداخلة التخصصات تتيل معابر في مختلف المراحل المشكلة للمسالك التكوينية

 لح  النقدي وملكات التحليل والتركيب والقدرة على التكيفاكتساب مناهج عمل تنمي ا. 

  أن يكووون الفاعوول األساسووي فووي مسووار تكوينووه موون خووالل بيداغوجيووة نشووطة مدعومووة بفريووق

 .بيداغوجي طوال مساره الدراسي

  االستفادة من توجيه ناجع ومالئم يوفق رغبات الطالب واستعداداته قصد تحضويره الجيود إموا

ـــة )بووور تنظووويم فووورص إندماجوووه المهنوووي، أو لمتابعوووة دراسوووته الجامعيوووةللحيووواة العمليوووة ع الجمهيري

   (.13:،ص3001الشعبية، جيان ةالج ائرية الديمقراطي
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لقد رأت الحكوموة الجزائريوة أنوه لكوي يواكوب المجتموع : LMDالغرض من نظام الـ. 1.2.1.2

د تعلوويم عووال قووادر علووى تكوووين الجزائووري مختلووف التغيوورات المحليووة والعالميووة، فإنووه مطالووب بإيجووا

، ومن هوذا المنطلوق (المفكر، المحلل، والمبدع)الفرد الجزائري بمواصفات القرن الواحد والعشرين 

كخيوووار اسوووتراتيجي إجبووواري توووم تبنيوووه إلخوووراج الجامعوووة الجزائريوووة مووون  LMDجووواء تطبيوووق نظوووام 

إطوار مشووروع عوالمي يوودعو المشواكل التوي تعرفهووا للنهووض بهووا لمواكبوة الجامعووات العالميوة، فووي 

إلى المنافسة في امتالك المعرفة، مشروع تحولوت فيوه معوايير الجوودة المحليوة التوي تضوعها وزارة 

 :في الجزائر LMDوالغرض من تطبيق نظام . التعليم العالي بكل دولة

 تكوين نوعي مع األخذ بعين اإلعتبار الطلب االجتماعي على الدخول للجامعة. 

 كوول القتصووادي عوون طريووق تطوووير ا-يووق بووين الجامعووة والمحوويط االجتموواعيإقامووة إرتبوواط وث

 .التفاعالت الممكنة بينهما

 تطوير آليات التكيف مع النمو المطرد للمهن. 

 تعضيد المهمة الثقافية للجامعة بترقية القيم العالمية بالخصوص، التسامل واحترام اآلخر. 

 وصا ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجياالتوجه أكثر نحو التفتل على التطور العالمي خص. 

 إقامة أس  التسيير الجيدة تعتمد على المشاركة والتبادل. 

 إقامة التعاون الدولي مع تنويعه تبعا لألشكال األكثر مالءمة. 
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 :وتتمثل مميزات هذا النظام في

ادة الووذي يتمثوول فووي مرونووة مسووار تكوووين الطالووب، وسووهولة توجيهووه أو إعوو: التكوووين النوووعي (أ 

كمووا يتمثوول أيضووا فووي تشووجيع حركيووة . توجيهووه أو إثووراء تكوينووه عوون طريووق المنافووذ بووين المسووارات

وديناميكيوووة واسوووتقاللية الطالوووب، وترقيوووة التكامليوووة بوووين الموووواد، وتقويوووة الكفووواءات العرضوووية، مثووول 

 .تاجإنه تكوين يتكيف مع الوقت وله مردود في اإلن. التحكم في اللغات الحية واإلعالم اآللي

مسوار نمووذجي يتكوون : السامل بإظهار مستوى التقويم تبعا للمسار المتبوع: المسعى النوعي (ب 

 .من وحدات تعليمية إجبارية وأخرى اختيارية ومسار فردي لذوي المشاريع الخاصة

كووروح التجديوود واالبتكووار والتحلووي بالمسووؤولية، وااللتووزام فووي الحيوواة : تنميووة أبعوواد متعووددة القوويم (ج 

ــر  31-33محمــد الطــاهر طــالب ،) يووة، والقوودرة علووى التواصوول والتكيووف والمنافسووةاالجتماع فبراي

     .(339-338:ص-ص3008،338

باعتبوووار أن عمليوووة تنفيوووذ السياسوووة العاموووة يخضوووع لعووودة  (:LMD)تن يـــذ سياســـة . 3.2.1.2

 :يخضع لنموذجين LMDنماذج، فإن تنفيذ سياسة 

ــة البيريقراطيــة .1 تطبيووق هووذه السياسووة موورتبط بعموول محوودد إداريووا  باعتبووار أن :نمــيذج العملي

روتينووي، يعكوو  شووكل اإلدارة التنفيذيووة لهووذه السياسووة، بدايووة بووالوزارة كجهوواز وصووي مسووؤول علووى 

 .التنفيذ المركزي، وانتهاء بالمؤسسة الجامعية باعتبارها ميدان تطبيق هذه السياسة

نشووواط موجوووه وذو أهوووداف  عبوووارة عووون LMDإن عمليوووة تنفيوووذ سياسوووة  :نمـــيذج إدارة الـــنظم .2

 .  مقصودة، تتكامل فيه كل الوظائف واإلدارات التنفيذية واألنظمة داخل الجامعة وخارجها
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بشكل جزئي، وتم بذلك صدور قرار رسمي  2114قررت الحكومة الجزائرية تنفيذه منذ سنة   

 23بقوورار نظووام جديوود، متبوووع  –فووي شووكل مرسوووم تنفيووذي يتضوومن اسووتحداث شووهادة الليسووان  

وقد مرت عملية تنفيذ هذه السياسوة . الذي يشرح نظام التعليم في شهادة الليسان  2115جانفي 

 :بثالث مراحل أساسية

حيوث توم إنشواء لجنوة وطنيوة : مرحلة التفكير حول االستراتيجية السامحة لتبني هوذه السياسوة -أ 

عيووة، تقوووم أوال بتشووخيص تتكووون موون نخبووة موون األسوواتذة والموودراء، موون مختلووف المسووتويات الجام

الواقووع الجووامعي وتقووويم تجربووة الوودول األوروبيووة ل قتووداء بهووا، والتحضووير لالنطالقووة اإلسووتراتيجية 

 .من أجل تنفيذ اإلصالح على أرض الواقع

وذلووك بتحسووي  كافووة أفووراد األسوورة الجامعيووة حووول أهووداف : مرحلووة تحسووي  األسوورة الجامعيووة -ب 

ل الجديوودة التووي تتضوومنها وكيفيووة تسوويير مسووارات الطلبووة، وتووم هووذه السياسووة اإلصووالحية والمووداخ

 .إنشاء بهذا الصدد خاليا إعالمية على مستوى إدارات الجامعة

وتشمل مجموعة من الخبراء المختصة بإعداد برامج التكوين : مرحلة تنصيب الفرق التقنية -ج 

 ( (Djekon Abdelhamid, 30-31Mai 2007, p-p:18-19والمصادقة عليها 

ــذ سياســة. 2.2.1.2 فووي الجامعووات  LMDلقوود تووم تطبيووق تنفيووذ سياسووة  : LMDمســيرة تن ي

الجزائريووة بشووكل توودريجي، حسووب توووفير الموووارد البشوورية والماديووة، فقوود كووان عوودد الجامعووات التووي 

فوووي السووونة  36مؤسسوووة جامعيوووة ليرتفوووع إلوووى 11، 2114طبقوووت هوووذه السياسوووة فوووي بدايوووة سووونة 

شوهدت تخورج أولوى الودفعات مون حواملي شوهادة الليسوان ، وقود  ، والتي2117-2116الجامعية 

تزايوود بوووذلك عووودد مجوواالت التكووووين الخاصوووة بشووهادة الليسوووان ، وكوووذا تعووداد المسوووارات التعليميوووة 

 .وتعداد الطلبة
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 :أهداف التعليم العال  ف  الج ائر. 3.2

بويووووة فووووي الجزائوووور هنوووواك أربعووووة مبووووادئ ترتكووووز عليهووووا سياسووووة التعلوووويم العووووالي والمنظومووووة التر  

 :بصفة عامة، هدفت أو تهدف لتحقيقها تتمثل في

تعد ديمقراطية التعليم العالي واحدة من أهم العناصر التي  " :التعليم العال  ديمقراطية -أ

، حيث ظهر (103:صعبد العال  دبلة،مرجع سابق،)"إرتكز عليها النسق التعليمي في الجزائر

جبهة التحرير الوطني بعد اإلستقالل ضمن السياق العام لما هذا المفهوم في أيديولوجية حزب 

، ويقصد (81-12:ص-ص،3003صالح فيالل ،جان  ) كان يعرف بالثورة الثقافية

 :بديمقراطية التعليم العالي تحقيق األمور التالية

 إتواحة الفرص المتكافئة لجميع الطلبوة الجزائريين الذين أنهوا بنجاح دراستهم الثانوية، كل 

 .حسب كفاءته العقلية بغض النظر عن مكانته االجتماعية

 ربوط جميع جهات الوطن الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات والمعواهد العليا. 

  النقلو السكن توووفيور الرعووايوة االجتمواعية واالقتصادية، المنول الدراسيووة والمطواعم الجامعيوة و 

 (.129:ص،سابق مرجعرابح ترك ،)
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وقد شرع في تطبيق الديمقراطية في الجامعة الجزائرية منذ اإلستقالل، لتزداد وتائرها سرعة 

، مموووا سووومل بتضووواعف عووودد الطووالب، فبعووود أن كوووان العووودد فوووي مسوووتهل السووونة 1911فووي سووونة 

: 1918-1911طالب ووووووا، أصووووووبل فووووووي السوووووونة الجامعيووووووة  23413 :1913-1911الدراسووووووية 

ط موون الديمقراطيوة بإنتشووار عوودد كبيور موون مؤسسووات التعلوويم طالبوا، وقوود تعووزز هوذا الوونم 51893

مؤسسوووة خوووالل  21العوووالي فوووي أنحووواء الووووطن، حيوووث إرتفوووع عووودد مؤسسوووات التعلووويم العوووالي مووون 

ـــد )1989-1988مؤسسوووة خوووالل السووونة الدراسوووية 32إلوووى  1981-1981 ـــ  يل محمـــد العرب

 .(309:صخلي ة،مرجع سابق،

موون العنصوور األجنبووي فووي مؤسسووات الدولووة بمووا فيهووا يعنووي هووذا المفهوووم الووتخلص  :الجــ أرة -ب

: ص-صـــالح فياللـــ ، مرجـــع ســـابق، ص)المؤسسوووات الجامعيوووة وتعويضوووه بالعنصووور الووووطني 

مون أهوم المهوام اسوتعجاال، وعليهوا يتوقوف تشوكيل الجامعوة الجزائريوة،  وتعتبور الجوزأرة. (12-81

 :والجزأرة تعني

 البالد على أبنائها، لتحقيق أهدافها التربوية جزارة اإلطارات بصورة مستمرة غايتها إعتماد. 

 إختيار أهداف التعليم الجامعي وقيمه في ضوء واقع الجزائر، بما يحقق تنميتها الشاملة. 

 جزأرة اإلطارات واألساتذة من خالل إدخال نظام تكوين ما بعد التدرج. 

 ،قامووة نووودوات  جووزأرة البوورامج التكوينيوووة، وذلووك مووون خووالل لجوووان مختصووة فوووي هووذا المجوووال وال

 (.110-129:ص-رابح ترك ، مرجع سابق، ص)وطنية من أجل ذلك 
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وقوود تجسوودت الجووزأرة فووي الجامعووة الجزائريووة موون خووالل القيووام توودريجيا بووإحالل اإلطووارات الوطنيووة 

، 1976جزائووري سوونة  381أسووتاذ، موون بيوونهم  744كووان عووددهم  محوول المدرسووين األجانووب، فقوود

 8111موووون بيوووونهم  8358، و1979جزائووووري سوووونة  5315بيوووونهم أسووووتاذ موووون  7911أصووووبحوا 

وهنوا تجدراإلشوارة إلوى أن هوذا . (109:عبد العال  دبلة، مرجع سابق،ص) 1984جزائري سونة 

الهووودف لوووم يعووود باألهميوووة التوووي كوووان عليهوووا خوووالل السووونوات التوووي تلوووت اإلسوووتقالل، فاالسوووتعانة 

فوووي ميووودان التعلووويم العوووالي أمووور فوووي غايوووة  بوووالخبرات األجنبيوووة وتبوووادل التجوووارب بوووين دول العوووالم

 . األهمية في عالمنا المعاصر

تكتسووب قضووية التعريوووب فووي الجزائوور المسووتقلة أهميوووة كبوورى، موون اجوول اسوووتكمال  :التعريــب -ج

سووتكمال معووالم الشخصووية الوطنيووة فووي الجزائوور، فالجامعووة الجزائريووة كانووت  اإلسووتقالل القووومي، وال

م لغة واحدة وهوي الفرنسوية فوي التخصصوات بإسوتثناء اآلداب تقتصر قبل اإلصالح على استخدا

مجووورد  -فوووي الحقيقوووة -العربيوووة وبعوووض التخصصوووات فوووي العلووووم االجتماعيوووة، فالتعريوووب ال يعووود

نموا هوي قضوية  عملية ضرورية إلعادة التوازن اللغوي في الوبالد لصوالل لغوة الشوعب األصولية، وال

ويعتبور التعريوب ، (110: دبلـة، مرجـع سـابق،ص عبد العال )وطنية بكل ما تعنيه هذه الكلمة 

مهمة ضرورية وأحد مقومات الشخصية الوطنية العربية اإلسالمية، ويأتي بعد الجزأرة في مقدموة 

المبادئ واالختيارات التي يحرص عليها الشعب الجزائري والثورة الجزائرية، ويعتمد التعريب على 

 :المبادئ التالي
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ة موون بووين األدوات األساسووية التووي كونووت شخصوويتنا التاريخيووة وثقافتنووا بمووا أن اللغووة العربيوو  -1

الوطنية، فينبغي أيضا أن تكون لغة حياتنا االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي لغة التربية والتعليم 

 .في الجزائر

 .توحيد التكوين باللغة الوطنية في مختلف المواد مراحل نظام التربية والتكوين  -3

تقانهوووا إحووودى المهوووام األساسوووية للمجتموووع الجزائوووري فوووي إن تعمووويم إسووو  -2 تعمال اللغوووة العربيوووة وال

ن الجزائوور بإسووتعادتها توازنهووا موون خووالل التعبيوور عوون  مجووال التعبيوور عوون كوول مظوواهر الثقافووة، وال

رابــح تركــ ، مرجــع ســابق، )ذاتهوا الوطنيووة ستسوواهم فووي إثووراء الحضووارة اإلنسووانية بصووورة أفضوول 

 (. 110:ص

علووى كافووة فووروع العلوووم  1980عمليووة تعموويم اللغووة العربيووة إبتووداء موون سوونة وقوود انطلقووت 

االجتماعية واإلنسانية، وشرع فوي تعريوب فوروع ليسوان  التعلويم العوالي فوي العلووم، ولوم يعود مبودأ 

ســليمان ) 1991 علوويم قووابال للجوودل بعوود صوودور قووانونإسووتعمال اللغووة العربيووة وتعميمهووا كلغووة للت

 (.10:،ص1999عميرات،

هووو المبوودأ الرابووع الووذي يحكووم سياسووة التربيووة والتعلوويم فووي الجزائوور  :اإلتجــاا العلمــ  يالتنميــة -د

بإختالف مراحلها، بما فيها المرحلة الجامعيوة، والغورض مون هوذا المبودأ هوو المسواهمة فوي التقودم 

 :العلمي الذي يحقق التنمية ويعمل على

 شجيع الدارسين على االلتحاق بمدارسه ومعاهده اإلهتمام بالتعليم التكنولوجي والتوسع فيه وت

 .العليا
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  المزج بين الدراسة النظريوة والعلميوة فوي مرحلوة التعلويم الجوامعي، بحيوث يكوون الطالوب قوادرا

على تطبيق النظريات العلميوة فوي المجواالت التطبيقيوة كالصوناعة والزراعوة والطوب وغيرهوا، وقود 

تكز الثورة الثقافية على التحكم في العلوم والتكنولوجيا أكثر ستر : جاء في الميثاق الوطني ما يلي

 . من إرتكازها على المعرفة التقديرية

هوذه بإختصووار المبووادئ الرئيسووة األربعوة التووي ترتكووز عليهووا سياسوة التعلوويم فووي الجزائوور بمووا 

ة التفتل على فيها التعليم الجامعي منذ اإلستقالل، فديمقراطية التعليم وجزأرته وتعريبه، مع ضرور 

قاموووة الصووولة بوووين التربيوووة والحيووواة، يشوووكل عوامووول مرتبطوووة إرتباطوووا وثيقوووا بكووول  اللغووات األجنبيوووة وال

-110:رابــح تركــ ، مرجــع ســابق، ص)سياسووة وطنيووة فووي شووتى مظاهرهووا التربويووة والتكوينيووة 

111.) 

 :خالصة

الجهووود  الجزائووري تطووورات وتحوووالت عديوودة منووذ نشووأته، لكوون رغووم عوورف التعلوويم العووالي 

المبذولة على المستوى الكمي، ال يوزال القطواع محول تشوكيك وقلوة ثقوة مون قبول المختصوين علوى 

وال تووزال الجامعووة مطالبووة أكثوور موون ذي قبوول تحووت ضووغوط . مسووتوى الكفوواءة الداخليووة والخارجيووة

ميوة عطياتهوا الكالعولمة واإلندماج في مجتمع دولي معولم بإعادة ترتيب بيتهوا ومراجعوة جذريوة لم

 .والكيفية، وهو ما سنحاول معرفته في الفصل التالي
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  :دــتمهي 

لعل ما يبرر االهتمام بالجودة في التعليم هو أن منتج المؤسسة التعليمية يعتبر أغلى 

، وعليه تحظى دراسة الجودة لمنتج العملية التعليمية ر منتج في أي مجتمع من المجتمعاتوأند

ليمية بأهمية كبيرة تفوق دراسة أي منتج آخر في المجتمع، وذلك ألن نجاح المنظمات غير التع

يمكن أن يتأتى إال بعد نجاح النظم التعليمية في ُحسن إعداد وتأهيل أفراد  في تحقيق أهدافها ال

المجتمع تأهياًل جيدًا، ولذا فإن تقدم المجتمع يتوقف بدرجة كبيرة على مدى جودة المنتج 

 .التعليمي فيه

 النشأة والتطور: الجودة الشاملة .1

 :لجودة الشاملةالتطور التاريخي إلدارة ا .1.1

تنسب أقدم االهتمامات التي أمكن تلمسها في الجودة إلىى القىرن المىامن عقىر قبىل المىيالد 

" قــانوح حمــورا ي "، فقوانينىىه المقىىهورة "حمــورا ي"فىىي الحرىىارة البابليىىة إبىىان حكىىم أول ملوكهىىا 

و غيىر وجىب علىى مىن يقىدم مىا هىأ ،قانونا رمت بينها قانونا يخص التجارة 282التي ترمنت 

وفىىي مسىىلة . جيىد أو نىىاقص القيمىة فىىي السىلعة أو الخدمىىة التىىي يتىاجر بهىىا القيىام بإ ىىالح العيىب

حمورابي تقير إحىدى األحكىام إلىى أن البنىاذ الىذي يقىيد دارا وتقىع علىى قىاغليها وتقىتلهم، تكىون 

  (.592:،ص2002أ ريل 21-11 ،زكريا مطلك الدوري)عقوبته الموت
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م إلىى تأكيىد الفراعنىة علىى الجىودة .ق تاريخية في القىرن الخىامع عقىركما تقير الوقائع ال

. واقىترا  االلتىمام بىالجودة فىي تقىييد األهرامىات ،في بناذ ودهان جدران المعابد الم رية القديمة

( اهلل عليىه وسىلم  ىل  )سالم، حيى  كىان الرسىول الكىريمهذا كما نلمع التأكيد على الجودة في اإل

يوسـ  حجـيا الطـا ي )،في العمل في العديىد مىن األحاديى  القىريفة الجودةيح  على االهتمام ب

رواه  -يتقنىىىىىهعمىىىىىال أن أحىىىىىدكم عمىىىىىل إن اهلل يحىىىىىب إذا : ومنهىىىىىا قولىىىىىه (58، 2008وآخـــــروح،

، ســـورة التو ـــة)وقىىىل اعملىىىوا فسىىىيرى اهلل عملكىىىم ورسىىىوله والمؤمنىىىون : وقولىىىه تعىىىالى -ال برانىىىي

 .(50:، اآليةالكه  سورة)يع أجر من أحسن عمالإنا ال نر: "وقوله تعالى ،(102:اآلية

السىنوات يؤكد الكمير من الكتاب والباحمين أن نقىوذ فلسىفة إدارة الجىودة القىاملة يعىود إلىى 

والتىىي نىىادى بهىىا  1111عنىىدما بىىدأت دراسىىات الىىممن والحركىىة عىىام ، القىىرن العقىىرين األولىىى مىىن 

  .مات حديمة بالكفاذة، حي  كانت مؤقرا لوالدة اهتما"Taylor" "تايلور"

بعد األممة التي حدمت في االقت اد ( TQM)لقد ظهر مفهوم إدارة الجودة القاملة 

إحدا  الجودة  إلىمما ار ر معماذ ال ناعة اليابانية  ،الياباني بعد الحرب العالمية المانية

لمنتجين ، والذي قام بتعليم ايسمى بأب الجودةاألمريكي الذي  "Deming" "ديمنج"بمساعدة 

اليابانيين كيفية تحويل السلع الرخي ة والرديئة إلى سلع ذات جودة عالية، حي  تم بالفعل 

 .تسجيل أفرلية للسلع اليابانية على المنتجات األمريكية
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ية إال أن ت بيقها تم في مع أن فكرة إدارة الجودة القاملة فكرة ظهرت في البيئة األمريكو  

وعندما  ،العالم األمريكي أول من أعلن فكرته في هذا الموروع "رد ديمنجإدوا"ولقد كان . اليابان

عن سبب نجاح إدارة الجودة القاملة في اليابان بدرجة أكبر من الواليات المتحدة  "ديمنج"ُسئل 

ويعتقد رائد الجودة  .ارة الجودة القاملة وت بيقاتهاأي تجسيد إد ،إن الفرق هو بعملية التنفيذ: قال

حي  أ بح المستهلك  ،أن القرن الحادي والعقرين هو قرن الجودة "Juran" "جوراح"ي األمريك

 .لعالم متغير  لب أساسيأكمر وعيًا ودراية واهتمامًا بالجودة باعتبارها م
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 لمفهوا الجودة األفكار التي جاء  ها العلماء التي توضح مراحل التطور التاريخي :(1)رقا  الجدول
 فكـــــــــاراأل السنة

1911 
ول من أوجد دراسة الوقت والحركة، وكان رائد مدرسة اإلدارة العلميىة، أTaylor: تايلور

 سي إجادة العمل وبالتالي اإلنتاجحي  كان هاجسه األسا

1951 
تابه القهير السي رة قام بتقديم السي رة على الجودة إح ائيا في ك :Shewartشيوارت

 على النوعية

1991 
سىىاهم مىىن خىىالل انرىىمامه فىىي دائىىرة الحىىرب االمريكيىىة بىىدور معلىىم  :Deming جديمــن

 لتقنيات السي رة على الجودة

1920 
القىىت أفكىىاره رواجىىا فىىي المجىىاالت العلميىىة فىىي اليابىىان، حيىى  ركىىم : Demingديمــنج 

 على موروع الجودة
 نقر كتابا عن الرقابة على الجودة :Juranجوراح  1921
 ارتن مفهوم التلف ال فريقدمت قركة م 1991
 قدم مفهوم التلف ال فري: Crosbyكروس ي  1910
 Quality is freeنقر كتابا عن حرية الجودة : Crosbyكروس ي  1919

1980 
و ىىىرح سىىىؤاال مفىىىاده إذا كانىىىت اليابىىىان بىىىدأ النفىىىوذ اليابىىىاني يىىىذاع فىىىي التلفىىىام األمريكىىىي، 

 أفكار ديمنج في اإلدارة اليابانية متمكنة، فلماذا نحن ال؟ وهذا اعتراف بنجاح

1981 
أخىىىذت قىىىركة فىىىورد بعقىىىد نىىىدوات، ودعىىىت ديمىىىنج للتحىىىد  مىىىع اإلدارة العليىىىا عىىىن أهميىىىة 

 العالقة بين المنتجين وخبراذ الجودة، وتو يد هذه العالقة
 الجودة اإلنتاجية والموقع التنافسي: قام ديمنج بنقر كتاب بعنوان 1982
 ألمريكي جائمة مالكوم بالدرج إلدارة الجودة القاملةأنقأ الكونجرع ا 1981

1988 
أ در ومير الدفاع األمريكي إرقادات وتوجيهات إلى دائىرة الىدفاع لتكييىف أعمىالهم بمىا 

دارة الجودة القاملة  يتالذم وا 
  كية تربح جائمة ديمنج في اليابانقركة فلوريدا لل اقة، أول قركة أمري 1989
 ودة القاملة يدرع بقكل واسع في الكليات والجامعات األمريكيةأ بح مدخل الج 1995
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2005 
انتقر مفهوم إدارة الجودة القاملة انتقارا واسعا في الدول المتقدمة  ىناعيا، وأيرىا فىي 

الىدول الناميىة، لمىا القىاه مىن رواج واهتمىام مىن قبىل الدارسىين والمتخ  ىين فىىي  بعى 
 هذا المجال

 11:ص،2002المالح،منتهى أحمد علي  :المصدر

 ،دارة الجىىودة القىىاملةإمهمىىا تعىىددت واختلفىىت أفكىىار ومفىىاهيم الكتىىاب والبىىاحمين فىىي مجىىال 

، وتعريفىىاتهم ومفىىاهيمهم لهىىا، إال أن العديىىد مىىنهم حىىول تىىاريو نقىىوذ فلسىىفة إدارة الجىىودة القىىاملة

 :اتفقوا في تحديد مراحل ت ورها، والتي يمكن إيجامها في

وقد كان تركيم الجىودة فىي هىذه المرحلىة علىى  :1990-1900الفحصو التفتيش أمرحلة  -1

 .اكتقاف األخ اذ والقيام بت حيحها

اعتمىىدت الجىىىودة فىىىي هىىذه المرحلىىىة علىىىى  :1990-1990إحصـــا يا مرحلـــة ضـــ ط الجـــودة -2

اسىىىتخدام أسىىىاليب إح ىىىائية حديمىىىة لمراقبىىىة الجىىىودة، ويعتبىىىر رىىىب  الجىىىودة مرحلىىىة مت ىىىورة عىىىن 

  .الفحص

كافىة الجهىود للوقايىة مىن حىدو  ركىمت علىى توجيىه  :1982-1990ة توكيد الجودة مرحل -5

 .األخ اذ منذ البداية

والتىىي تهىىدف إلىىى جىىودة العمليىىات  :للوقــت الحاضــر -1989مرحلــة إدارة الجــودة الشــاملة -9

باإلرافة إلى جودة المنتج، ويركم علىى العمىل الجمىاعي وتقىجيع مقىاركة العىاملين وانىدماجهم، 

مرجــ  ،علــي المالح أحمــد منتهــى) علىىى المسىىتفيدين ومقىىاركة المىىوردينرىىافة إلىىى التركيىىم باإل

 .(18:صسا ق،
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 :الم ادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة. 2.1

إن المرتكىمات األساسىية إلدارة الجىودة القىاملة تعىىد ذات أهميىة كبيىرة فىي اإل ىار الت بيقىىي 

واألكىىىاديميين بقىىىأن تحديىىىد أولويىىىات هىىىذه ذ المفكىىىرين لهىىىا فىىىي كافىىىة المنظمىىىات، ولقىىىد تباينىىىت آرا

 :، ولكن بقكل عام نست يع إيجامها في اآلتي(المبادئ)المرتكمات 

ــى العميــل: أوال تن لىىق فكىىرة التركيىىم علىىى العمىىالذ مىىن مبىىدأ ررىىا كىىل مىىن العميىىل : التركيــز عل

سىىي لشنقىى ة التىىي الىىداخلي والخىىارجي، إذ أجمىىع البىىاحمون علىىى أن العميىىل يعتبىىر المحىىور األسا

تتعلق بإدارة الجودة القاملة، وأن كل فىرد فىي المنظمىة هىو بحىد ذاتىه مىن مقىدمي الخدمىة وكىذلك 

 .عميل لفرد آخر

تعتبىىر إدارة القىىوى البقىىرية فىىي المنظمىىة ذات أولويىىة  :التركيــز علــى إدارة المــوارد ال شــرية: ثانيــا

البقرية وتىدريبها  توفير المهارات والكفاذات إذ أن كبيرة في تنقي  وتفعيل إدارة الجودة القاملة، 

، إذ ينبغي االهتمام بىاألفراد بىدذا الركائم التي تحقق للمنظمة أهدافها أهموت ويرها وتحفيمها من 

من عملية االختيار والتعيين وتقييم األداذ وبرامج التىدريب والت ىوير وأسىاليب التحفيىم والمقىاركة 

 .بفر  تحقيق التحسين المستمر في األداذ وتنمية العمل الجماعي التعاوني،

، بمعنى مقاركة جميع أفراد المنظمة لت بيق نظام إدارة الجودة القىاملة :المشاركة الكاملة: ثالثا

ولىذلك، يرتكىم هىذا المبىدأ علىى  .فالكل يقارك ولكن بىدرجات مختلفىة فىي مراحىل النظىام المتعىددة

واالت ىاالت الرأسىية، وذلىك  ية بدل أسىلوب المركميىةواالت االت األفق استخدام الالمركميةأهمية 

 .دةحلدعم فكرة العمل الجماعي بين أفراد المنظمة الوا
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يركىىىم هىىذا المبىىىدأ علىىى أهميىىة التعىىىاون بىىين مختلىىىف  :التعـــاوح الجمــاعي  ـــدل المنافســة: را عــا

ن تسىت يع المستويات اإلدارية في المنظمىة بىدل المنافسىة بيىنهم، حيى  أنىه مىن خىالل هىذا التعىاو 

األقسىىىام معرفىىىة احتياجىىىات األقسىىىام األخىىىرى والتىىىي تسىىىاعد علىىىى دعىىىم عمليىىىة التحسىىىين المسىىىتمر 

حيى  أن سىر النجىاح اليابىاني يكمىن فىي ت بيىق مبىدأ التعىاون الجمىاعي، والىذي عىىرف  .للمنظمىة

 ."حلقات الجودة"بعدها بأسلوب 

لمسىىتمر للمنظمىىة التىىي علىىى أهميىىة التحسىىين ا TQMتؤكىىد فلسىىفة :التحســيح المســتمر: خامســا

 .ترغب في عملية الت وير والمنافسة

سلسىىلة مىىن  أن العمىىل هىىو ممىىرة  ويرتكىىم هىىذا المبىىدأ علىىى أسىىاع فررىىية أساسىىية مفادهىىا

التىىي تىىؤدي فىىي النهايىىة إلىىى مح ىىلة نهائيىىة مىىن الرىىروري أن  ،الخ ىىوات والنقىىا ات المتراب ىىة

مسىتمر حتىى يمكىن تقلىيص احتمىاالت تلقى كل خ وة من هذه الخ ىوات مىا تحتاجىه مىن اهتمىام 

  (.50-28:ص-ص،مرج  سـا قشيراز محمـد عشـير طرا لسـية،) تغير تلك المح لة النهائية

 إدارة الجىىودة القىىىاملة مسىىتمر للتقىىويم والبحىىى  عىىن فىىرص الت ىىىوير، وهىىذا مىىا يؤكىىىده فالعمىىل فىىي

دورة ح ، ويمكىن تورىيDeming Quality Cyrcle" عجلىة ديمىنج للجىودة "مىن خىالل   ديمـنج

ديمنج وعالقتها بالتحسين المستمر والمكونة من أربعة نقا ات يتم القيام بها بقكل دوري، وهي 

 :كالتالي

 .للتحسين أو لمعالجة المقكلة( Plan)خ    -
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 .الخ ة على ن اق ريق للتجربة( Do)نفذ  -

 .فعالية التنفيذ في الن اق الريق( Check)افحص  -

 .العمل وفق الخ ة( Act) حح  -

 " PDCAدورة" دورة ديمنج وعالقتها  التحسيح المستمر (05:)رقا كلالش

           

 

 

 

 

 25:صمرج  سا ق،شيراز محمد عشير طرا لسية،: المصدر

  :بى :إلتزاا اإلدارة العليا: سادسا
  مقافة الجودةتعميم. 

 يات الموظفين العاملين في أدائهمتعميم وت وير إمكان. 

 حة المعالم للمنظمة وأهدافهاوار توفير رؤية استراتيجية. 

 

 نفذ

Do 

 راجع

Check 

 خطط

Plan 

 صحح

Act 
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 فت بيىىق مفىىاهيم ومت لبىىات الجىىودة القىىاملة فىىي أيىىة منظمىىة :التعلــيا والتــدريم المســتمر: ســا عا

   .ن خالل ورع خ   للتعليم والتدريبم فيها يت لب أن يتم قبله تأهيل كافة العاملين

ون هنىاك مقىة متبادلىة بىين من توفر جو عمل مريح، وأن تكفال بد  :المناخ النفسي للعمل: ثامنا

تىىوفير المرؤوسىىين والرؤسىىاذ، كمىىا يجىىب علىىى اإلدارة أن تقىىعر المرؤوسىىين بأنهىىا حري ىىة علىىى 

نتىىاجيتهم  شــيراز محمــد عشــير طرا لســية،) جميىىع احتياجىىاتهم وتكىىافئهم حسىىب مسىىتوى أدائهىىم وا 

  .(51-50:ص-صمرج  سا ق، 

ــة: تاســعا مىىن عنا ىىر الجىىودة، قىىأنه قىىأن أي يعتبىىر الىىممن عن ىىر أساسىىي  :التوقيــت والجدول
 : وتتممل الجدولة في .برنامج أو خ ة أو نظام

 تحديد بدايات األنق ة. 

 يد الفترة الممنية ألداذ كل نقا تحد. 

 تحديد نهايات األنق ة. 

فىىىالتركيم علىىىى العمليىىىات يحقىىىق الو ىىىول إلىىىى  :التركيـــز علـــى العمليـــات والنتـــا ج معـــا: عاشـــرا

فالنتائج ال تأتي  .لى النتائج دون االهتمام بالعمليات قد يؤدي إلى الفقلالنتائج، بينما التركيم ع

 .من فراغ بل هي وليدة العمليات

تن لىق فكىرة إدارة الجىودة القىاملة مىن مبىدأ أن الجىودة  :الوقاية  دال مح التفتـيش: شرالحادي ع

أفعـل الشـيء  " تمام بقىعاروليست العملية التفتيقية، وبالتالي اإللعبارة عن ممرة العملية الوقائية 

 .سيؤدي إلى تقليص التكاليف وميادة اإلنتاجية وتحسين الجودة " الصحيح مح أول مرة
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يعتبىىر تىىوفير نظىىام المعلومىىات والتغذيىىة : تــوفير نمــاا معلومــات واتصــاالت فعــال: الثــاني عشــر

املة حيى  يعتبىر العكسية من الركائم المهمة األساسىية التىي تقترىيها مت لبىات إدارة الجىودة القى

كمىىر العوامىىل الهامىىة لتحقيىىق نجىىاح المنظمىىة سىىيما وأن تىىوفير المقىىاييع والموا ىىفات أذلىىك مىىن 

إذ أن اتخىاذ القىرارات ال ىائبة تىرتب  للجودة ذات أمر بالغ في تحقيق األهداف،  والمعايير الهامة

 .تهدفالنجاح المسبقكل وميق بتوفير البيانات والمعلومات ال حيحة التي يت لبها 

فالمنقآت التي تسىعى لت بيىق نظىام إدارة الجىودة  :اتخاذ القرار  ناء على الحقا ق: الثالث عشر

وليست مجرد تكهنات فردية  ،على حقائق وبيانات  حيحةالقاملة يجب أن تكون قراراتها مبنية 

، ويسىىىتخدم لهىىىذا الغىىىر  أدوات إح ىىىائية أو افترارىىىات أو توقعىىىات مبنيىىىة علىىىى آراذ قخ ىىىية

 ...وتحليل العالقة بين السبب والنتيجة " اريتو"عددة، كخرائ  مت

يعىىىد دور المىىىوردين ذوي الكفىىىاذات العاليىىىة فىىىي توريىىىد المىىىواد  :العالقـــة  ـــالمورديح: الرا ـــ  عشـــر

، حيى  إن اختيىار المىوردين بالجودة الم لوبة من الركائم المهمة فىي نجىاح إدارة الجىودة القىاملة

ن ىىىف الم ىىىنعة ذات الموا ىىىفات والمعىىىايير المحىىىددة بىىىالجودة ذو دور للمىىىواد األوليىىىة واألجىىىماذ 

 .فعال في تحقيق منتجات ذات جودة عالية
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مرج  ســـا ق،      شـــيراز محمـــد عشـــير طرا لســـية،) المنـــاخ الثقـــافي التنميمـــي: الخـــامش عشـــر

ة ارة الجىىىودة القىىىاملالمالئىىىم يحقىىىق إلد إن تىىىوفير المنىىىاا المقىىىافي التنظيمىىىي: (52-51:ص-ص

لعىىىاملين فىىىي المنظمىىىة إعىىىدادا نفسىىىيا لقبىىىول فقيىىىام اإلدارة العليىىىا بإعىىىداد وتهيئىىىة ا نجاحىىىا ملحوظىىىا،

، الجىىىودة القىىىاملة، ممىىىا يسىىىهم فىىىي تنقىىىي  أدائهىىىم وتقليىىىل مقىىىاومتهم للتغييىىىر وتنبنىىىي مفىىىاهيم إدارة

   .القاملة وتوفير السبل الكفيلة بتوفير الموارد والتسهيالت الم لوبة لنجاح ت بيق إدارة الجودة

علىىى عىىدد مىىن المبىىادئ األساسىىية،  تقىىوم الجىىودة القىىاملة وهنىىاك مىىن العلمىىاذ مىىن يىىرى أن

 :أهمها

   اإلعتماد على األسلوب الجماعي التعاوني في إنجام العمل اعتمادا على ما تمتلكه الموارد

 .البقرية في المؤسسة من خبرات وقدرات إبداعية

  والت وير، فكلما تم إنجىام مسىتوى معىين مىن الجىودة تىم  داومة على التحسينماالستمرار وال

  .وأفرل منه أعلىالت لع إلى مستوى 

   ،الىىىنهج القىىىمولي حيىىى  يمتىىىد التحسىىىين والت ىىىوير إلىىىى كافىىىة المجىىىاالت، كاألهىىىداف العامىىىة

 .الهياكل التنظيمية، أساليب العمل والتحفيم، النظم واإلجراذات، والقناعات القديمة في المؤسسة
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  أداذ "لعمىىل علىىى جعىىل عىىدد األخ ىىاذ فىىي العمىىل عنىىد أدنىىى حىىد ممكىىن، وذلىىك وفىىق مبىىدأ ا

، وهىو مىا يهىدف إلىى جعىل التكلفىة فىي الحىد األدنىى، "العمل ال حيح من أول مرة وبدون أخ اذ

ــالي، مــح ) المسىىتفيدينوفىىي ذات الوقىىت الح ىىول علىىى ررىىا  ــيا الع ــي التعل الجــودة الشــاملة ف

  (www.imamu.edu.sa/aqa ،11/09/2012 ،11:19الموق 

 :الجودة الشاملة في التعليا العالي .2

متداخلىة  رئيسىة محىاور خمسىة إلىى التعلىيم فىي الجىودة تعريىف محىاوالت ت ىنيف يمكىن

 :وهي ومتراب ة

 تحقىق التىي فالمؤسسىة تحقيقهىا الم لىوب األهىداف بداللىة تعريفهىا أي : األهـدا  ر طهـا -1

 .جيدة تعد أهدافها

 :منهىا العوامىل مىن العديىد علىى يتوقىف األهداف تحقيق أن إذ :والعمليات ت المدخال ر طها -2

 .واستممارها استخدامها و رق المستخدمة والبقرية المادية المدخالت

، (Good)، والجيىىىىىىىد(Excellent)يقىىىىىىىير إلىىىىىىىى الممتىىىىىىىام :الجـــــــودة كمصـــــــطلح معيـــــــاري -3

  ، وقد يىتم الجمىع بينهمىا، وبهذا يكون الم  لح معياريا بدال من كونه و فيا فق(Bad)والسيئ

 (.المعياري والو في) 
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إذ يتىىىأمر المفهىىىوم باالتجىىىاه التكنىىىوقرا ي نحىىىو  :التكنـــوقراطي والشـــامل اتتعريفهـــا واالتجاهـــ -4

التعليميىىة، وهىىو يت لىىب معرفىىة بىىالعلوم والريارىىيات والحاسىىوب، وذلىىك ممىىل االتجىىاه  المؤسسىىات

لىىى تلبيىىة الحاجىىات االقت ىىادية للمجتمىىع، أمىىا قىىدرة النظىىام التربىىوي ع: الىىذي يىىرى أن الجىىودة هىىي

مدى واسع من السمات اإلنسانية كاحترام األم األخرى، وروح العالمية : االتجاه القامل فيرى أنها

والرغبىة فىي المحافظىة علىى السىالم العىالمي، واإلسىهام فىي المقافىة اإلنسىانية، والىدفاع عىن حقىوق 

 .اإلنسان

خالـد ) لجيىدة هىي التىي تسىعى إليجىاد التىوامن بىين الكىم والنىوعفالتربيىة ا :الجودة مقا ـل الكـا -5

  .(11:،صمرج  سا قليلى العسا ،و  أحمد الصرايرة

إن ت بيق إدارة الجودة القاملة في العديد مىن الىدول المتقدمىة كأمريكىا واليابىان، والعديىد مىن 

للمؤسسىات التىي تبنىت  الدول األوروبية وبع  الدول النامية، وما تلى هذا الت بيق من نجاحات

هذا األسلوب على مستوى تحسين المنتج وميادة ال لب عليه في المجال االقت ىادي وال ىناعي 

ولقىد  .والتكنولوجي، أوجد مبررا قويا وميال قىديدا لت بيىق هىذا األسىلوب فىي المؤسسىات التعليميىة

:مر مفهوم الجودة في التعليم العالي والجامعي بمال  مراحل أساسية هي

   

وكانىىىت مرادفىىا لالمتيىىام الىىذي كىىىان المفهىىوم التقليىىدي لمؤسسىىات التعلىىىيم : المرحلــة األولــى

 .الجامعي على اعتبار أن الجامعة ذات  بيعة خا ة ومستوى عال
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وارتب ىىىت هىىىذه المرحلىىىة لمفهىىىوم الجىىىودة بفلسىىىفة النمىىىوذج اإلنجليىىىمي للجامعىىىة، الىىىذي نجىىىد  

فالجامعة مؤسسة علمية متفردة، ال تحتاج  ا ال بيعية،الجودة متأ لة في الجامعة، وأحد مكوناته

 (.199-191: ص-، ص2010رافدة عمر الحريري، ) إلى رقابة خارجية لجودتها

اسىىىتخدم فىىي هىىىذه المرحلىىىة مفهىىىوم الجىىودة فىىىي التعلىىىيم العىىىالي والجىىىامعي  :المرحلـــة الثانيـــة

رىىرورة المتيىىام، وبمعنىىى بمعنىىى المعىىايير العاليىىة والتفىىوق فىىي المىىدخالت والمخرجىىات كمىىرادف ل

تىىوافر جملىىة مىىن الموا ىىفات والمعىىايير فىىي مؤسسىىات التعلىىيم العىىالي والجىىامعي تمكنهىىا مىىن تقىىديم 

 .تكوين يت ابق مع هذه المعايير من أجل تقديم أفرل المخرجات التعليمية

رفرىىت هىىىذه المرحلىىة فكىىرة االمتيىىىام واسىىتبدلتها بىىىالتركيم المباقىىر علىىىى  :المرحلــة الثالثـــة

وى جىىىودة المنىىىتج الىىىذي تقدمىىىه الجامعىىىة، سىىىواذ كىىىان خىىىريجين أو أبحىىىا  علميىىىة أو خىىىدمات مسىىىت

إلىىى للمجتمىىع، والىىذي يمكىىن تجويىىدها مىىن خىىالل عمليىىات الىىتحكم والرقابىىة العمليىىة للجىىودة اسىىتنادا 

 . مجموعة من المعايير المحددة

قىدرتها علىى  وامتدادا لهذه المرحلىة أ ىبحت جىودة مؤسسىات التعلىيم الجىامعي رهينىة بمىدى

والفاعليىىة . تحقيىىق الفاعليىىة المؤسسىىية بنىىاذ علىىى أهىىدافها وأغىىرا  المجتمىىع الىىذي أنقىىأها لخدمتىىه

أو خدمىة تقىوم المؤسسىة الجامعيىة  هنا تعني درجة تحقيق األهداف المعلنىة ألي عمىل أو برنىامج

  .بتقديمها للمستفيدين
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لقىىرو  التىىي توافرهىىا فىىي أنظمىىة وعليىىه فىىالجودة تقىىوم علىىى معىىايير معينىىة، أي السىىمات وا

رافــدة عمــر ) التعلىىيم بمراحلىىه المختلفىىة، وتقىىمل جىىودة التىىدريع، جىىودة التقىىويم، جىىودة المخرجىىات

 .(199-191: ص-الحريري، مرج  سا ق، ص

 :مراحل وخطوات الجودة الشاملة في التعليا العالي. 1.2

مىىىام كبيىىىر مىىىن قبىىىل الجىىىودة القىىىاملة مىىىن أهىىىم الموجىىىات التىىىي اسىىىتحوذت علىىىى اهتتعتبىىىر 

المديرين الممارسين والباحمين األكاديميين، كإحدى األنما  اإلدارية السىائدة والمرغوبىة فىي الفتىرة 

إتبىىاع مجموعىىة مىىن المراحىىل أو  ولت بيىىق الجىىودة القىىاملة فىىي التعلىىيم العىىالي البىىد مىىن .الحاليىىة

  :الخ وات تتممل في التالي

 ـــــد وأسسىىىىىها ومقوماتهىىىىىا وحىىىىى  العىىىىىاملين علىىىىىى  وفيىىىىىه يىىىىىتم تورىىىىىيح مفهىىىىىوم الجىىىىىودة :التمهي

المقىىىىىىاركة، ويىىىىىىتم تحديىىىىىىد االحتياجىىىىىىات والمعىىىىىىايير للجىىىىىىودة وخ ىىىىىىوات العمىىىىىىل وتر ىىىىىىد المىىىىىىوارد 

 .الالممة وتوفر المعلومات والبيانات الم لوبة

 وفيىىىىىه تىىىىىومع المهىىىىىام والمسىىىىىؤوليات وتحىىىىىدد السىىىىىل ات ويخرىىىىىع جميىىىىىع العىىىىىاملين  :التنفيـــــذ

 .للتدريب الالمم

 ل المراجعىىىىىىىة الدائمىىىىىىىة والمسىىىىىىىتمرة لىىىىىىىشداذ ومقارنتىىىىىىىه بالمعىىىىىىىايير المحىىىىىىىددة ويقىىىىىىىم :التقـــــــويا

ليلـــى و  خالـــد أحمـــد الصـــرايرة) للجىىىودة وتقييمىىىه وفقىىىا لش ىىىول، ومىىىن مىىىم إعىىىادة توجيىىىع العمىىىل

   (.22:، ص2008العسا ، 
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 :م ادئ الجودة الشاملة في مجال التعليا العالي. 2.2

عىىىدد مىىىن  ،ألهىىىدافها فىىىي مجىىىال التعلىىىيم العىىىالي للحكىىىم علىىىى تحقيىىىق إدارة الجىىىودة القىىىاملة

تهىىا لتالفىىي حىىدو  األخ ىىاذ، ولالرتقىىاذ بمسىىتوى العمىىل باسىىتمرار، االمعىىايير والمبىىادئ يجىىب مراع

 :وقد تعددت هذه المبادئ والمعايير واختلفت، وفيما يأتي عر  لها

بىدأ م 14اقتىرح ديمىنج برنامجىا مكونىا مىن : "Edwards Deming"م ـادئ إدوارد ديمـنج  -1
 :كالتالي

 خلق حاجة مستمرة للتعليم الجامعي. 

 المستمر تبني فلسفة جديدة للت وير. 

  111منع الحاجة إلى التفتيش%. 

 الجامعية على أساع التكاليف فق  عدم بناذ القرارات. 

 لتحسينات المستمرةت بيق فلسفة ا. 

 االهتمام بالتدريع المستمر في جميع الوظائف الجامعية. 

 معية واعية وديمقرا يةر قيادة جاتوف. 

  على الخوف لدى القيادات الجامعيةالقراذ. 

  والقياداتإلغاذ الحواجم في االت االت بين العاملين. 

 والحقائق  منع القعارات والتركيم على اإلنجامات. 

 الحدود الق وى لشداذ منع استخدام. 
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 عبير عن القعور باالعتمام والمقةتقجيع الت. 

 ليلــــى و  خالــــد أحمــــد الصــــرايرة) سىىىىينات المسىىىىتمرة فىىىىي جميىىىىع الكليىىىىاتت بيىىىىق برنىىىىامج التح

  .(12-11:ص-،صمرج  سا قالعسا ،

تعد هذه الفلسفة من الفلسىفات المهمىة فىي : "Joseph M Juran"فلسفة جوزي  جوراح  -2

وفىي مجىال ت ىوير التعلىيم العىالي بقىكل خىاص، إذ أنهىا  ،مجال إدارة الجودة القاملة بقىكل عىام

الخ   الجامعية هي الت ىابق مىع الموا ىفات النم يىة المتفىق عليهىا مسىبقا، : يلي تؤدي إلى ما

تحقيىق فقى   هىو االنحرافات ومحاولة تجنبها، ومعدل األداذ الجامعي وتعني منظومة الجودة منع

أول مىىن أكىىد علىىى دور  "جــوراح:"ف. أخ ىىاذ  ىىفرية، وقيىىاع الجىىودة هىىي تكلفىىة عىىدم الت ىىابق

يىد أهىداف الجىودة، وتحديىد العميىل المسىتهدف، وتحديىد احتياجىات العمىالذ، اإلدارة العليا في تحد

مالميتىىىه فىىىي الجىىىودة  "جـــوراح"وقىىىدم . وتحديىىىد مالمىىىج المنىىىتج، وتحديىىىد وسىىىائل الىىىتحكم بالعمليىىىات

 .تخ ي  الجودة، السي رة على الجودة وتحسين الجودة: والمكونة من مال  عمليات

من المؤكدين على ررورة  "كروس ي"يعتبر  :"Philip Crosby"فلسفة فيليم كروس ي  -3

التقديد على المخرجات، وذلك عن  ريق الحد من العيوب في األداذ، حي  نادى بمفهوم 

من المؤكدين على ررورة التقديد على المخرجات، وذلك  "كروس ي"يعتبر و  ،العيوب ال فرية

 Zero) فرية عن  ريق الحد من العيوب في األداذ، حي  نادى بمفهوم العيوب ال

Defects)،  ويرى أن مت لبات التحسين المستمر هي : 
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 .اإليمان واالقتناع من جانب اإلدارة العليا بأهمية الجودة -أ 

التعهد من جانب اإلدارة بفهم وت بيق سبل الكمال وأن لديهم القدرة على تحمل المسؤولية   -م 

 .لعمل ذلك

ليلى و  خالد أحمد الصرايرة)أسع دائمةالقناعة بأن تلك ال ريقة في التفكير ستقوم على  -ج 

  .(12: ،صمرج  سا قالعسا ،

أنه يمكن تمميل مبادئ الجودة القاملة في التعليم  حي  يرى: " Jensand Kai"م ادئ   -9

 وعند كل نق ة ، قاعدته التمام اإلدارة  -باتباع دائرة ديمنج -قكل هرمي العالي الجامعي على

 : يممل إحدى المبادئ وهي

 أو مهمة رئيسية تتممل في على اعتبار أن للجامعة أكمر من رسالة  :ز على العميلالتركي

 :ويمكن تقسيم عمالذ الجامعة إلى مالمة أنواع. المحي  بهاالتعليم، البح  وخدمة المجتمع 

 .بالتعليم الجامعيال لبة الذين يلتحقون : عميل أساسي -

 .(سوق العمل)منظمات األعمال المختلفة : عميل خارجي -

 الموظف الذي يعتمد على عمل الموظفين اآلخرين لكي يقوم بتأدية وظيفته: عميل داخلي -

 .عميل-مورد/

 والذي يفر  أن تكون العملية التعليمية أكمر كفاذة :التركيز على التحسيح المستمر ،

شيراز ) -تحسين خارجي -، وتقديم منتجات جديدة-تحسين داخلي -وبالتالي تنخف  التكلفة

  .(52:صمرج  سا ق،ير طرا لسية،محمد عش
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 من خالل االعتماد على نظام التغذية الراجعة من العميل،  :التركيز على المشاركة الكاملة

 لبة، عاملين، أعراذ هيئة التدريع، اإلدارة، المجتمع، )وهذا ما يسلتمم مقاركة كل األ راف 

 (.سوق العمل

 مراحل العملية التعليمية، وهو ما يت لب  من خالل االهتمام بمختلف :التركيز على الحقا ق

شيراز محمد عشير ) وجود معايير خارجية وداخلية لتقييم برامج جودة التعليم العالي

 .(59-52:ص-صمرج  سا ق،طرا لسية،

 :العالي التعلياالشاملة في جودة الأهدا  . 5.2
 :للجودة في التعليم أهداف عديدة، من بينها

  تقان العمىل وحسىن إدارتىه مبىدأ إسىالميالتأكيد على أن الجودة و ، بن ىوص الكتىاب والسىنة ا 

وهىو م لىب وظيفىي يجىب  ، وأنىه مىن سىمات الع ىر الىذي نعيقىهواألخذ به واجب و ني ودينىي

 .أن يحترن جميع جوانب العملية التعليمية

  وتنميىة مهىارات الجمىاعي ت وير أداذ جميع العاملين عن  ريق تنميىة روح العمىل التعىاوني

 .العاملين بالمؤسسة التعليميةوكافة  بهدف االستفادة من كافة ال اقاتل الجماعي العم

 األقياذ أن نعمل : ترسيو مفاهيم الجودة القاملة والقائمة على الفاعلية والفعالية تحت قعار

 .من أول مرة وفي كل مرةب ريقة  حيحة 

 واإلجىراذاتلتوميىق للبىرامج ا تحقيق نقلة نوعية في عملية التربيىة والتعلىيم تقىوم علىى أسىاع، 

 .هات واالرتقاذ بمستوى ال لبةيلشنظمة واللوائح والتوج والتفعيل
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  يجىىىاد االهتمىىىام بمسىىىتوى أداذ اإلداريىىىين واألسىىىاتذة والمىىىوظفين مىىىن خىىىالل المتابعىىىة الفاعلىىىة وا 

، مىىىع والتأهيىىىل الجيىىىد اإلجىىىراذات الت ىىىحيحية الالممىىىة، وتنفيىىىذ بىىىرامج التىىىدريب المقننىىىة والمسىىىتمرة

   (.المخرجات -العمليات -المدخالت) مكونات النظام التعليمي تركيم الجودة على جميع أنق ة

 لتالفىي األخ ىاذ قبىل وقوعهىا ورفىع درجىة المقىة لىدى العىاملين اتخاذ كافة اإلجراذات الوقائية 

 .وفي مستوى الجودة

  الت وتحليلهىىىىا العملىىىىي ودراسىىىىة هىىىىذه المقىىىىكالوقىىىىوف علىىىىى المقىىىىكالت التعليميىىىىة فىىىىي الواقىىىىع

 .ألساليب وال رق العلمية المعروفة، واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذهابا

  التوا ىىل التعليمىىي مىىع الجهىىات الحكوميىىة التىىي ت بىىق نظىىام الجىىودة، والتعىىاون مىىع الىىدوائر

بمىىا يتفىىق مىىع النظىىام  والقىىركات والمنظمىىات التىىي تعنىىى بالنظىىام لتحىىدي  بىىرامج الجىىودة وت ويرهىىا

   .(92-91:ص-،ص2008يوس  حجيا الطا ي وآخروح،) التعليمي

 :تط يق إدارة الجودة الشاملة في التعليا العالي ودواعي م ررات. 9.2

يواجه التعليم العالي في الوقت الراهن مجموعة من التحديات تفر  عليه ررورة ملحة 

دارة الجو  بت بيق مفاهيم التميم والنوعية  :دة القاملة، والتي يأتي في مقدمتهاوا 

  النمو السريع في مجال المعرفة والذي أدى إلىى ظهىور الكميىر مىن اإلكتقىافات واالختراعىات

 .المعرفة وكميتهاالتي أحدمت تغييرا وارحا في نوعية 

 الت ور الكبير في نظم االت االت ووسائلها، فالعالم اليوم أ بح كما يقال قرية  غيرة. 
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 المعلوماتيىىة والتكنولوجيىىة، واالتجىىاه نحىىو اسىىتخدام أجهىىمة عاليىىة ال اقىىة والمتناهيىىة فىىي  المىىورة

أن تقلىب الىنظم االقت ىادية واالجتماعيىة رأسىا علىى  والتي من المتوقىع ،واألدوات المعقدة ال غر

 .وهذا يت لب إعادة  ياغة الفلسفات والقوانين في كل مناحي الحياة ،عقب

 علىىى التكنولوجيىىا  سىىريعة فىىي  بيعىىة المهىىن فىىي السىىوق بسىىبب االعتمىىادالتغيىرات المفاجئىىة وال

 .الحديمة، وانتقار مفاهيم الخ خ ة واقت اديات السوق

  االهتمام المتمايىد بىالتكتالت االقت ىادية اإلقليميىة، وكىذلك تحالفىات القىركات العالميىة لميىادة

 .قدرتها التنافسية واتساع ح تها السوقية

 متمايىىد بقيمىىة التميىىم والجىىودة بىىالمعنى القىىامل لهىىا، والىىذي يعبىىر عىىن أداذ االهتمىىام الجديىىد وال

 شـيراز محمـد عشـير طرا لسـية،)األعمىال ب ريقىة  ىحيحة مىن أول مىرة مىم تحقيىق ررىا العميىل

 .(11-10:ص-ص: مرج  سا ق

 ن غالبية الدول النامية أخذت باستراتيجية الكم الستيعاب األعداد المتدفقة مىن ال لبىة، وقىد إ

 .انت هذه االستراتيجية على حساب نوعية العملية التعليميةك

  إن المىىىورة التكنولوجيىىىة القىىىاملة والقائمىىىة علىىىى التىىىدفق العلمىىىي والمعرفىىىي تممىىىل تحىىىديا للعقىىىل

 .البقري، مما جعل المجتمعات تتنافع في االرتقاذ بالمستوى النوعي لنظمها التعليمية
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  تقليدي إلى تعليم حىدامي وظيفىي، يجعىل المىتعلم يقىوم ررورة تحول التعليم العالي من تعليم

بكىىل مىىا يتعلمىىه فىىي مختلىىف مجىىاالت الحيىىاة اليوميىىة ابتىىداذ مىىن السىىلوكيات، مىىرورا بالحىى  علىىى 

 .التفكير وو وال إلى االكتقافات واالختراعات ال ناعية

 يىة لخريجىي المنافسة القديدة بين المؤسسات التعليميىة، وغيىاب التنافسىية فىي األسىواق العالم

 .الجامعات العربية

 تقادم الهياكل اإلدارية والتقب  بقيم إدارية ومقافة تنظيمية ي عب الفكاك منها. 

 رعف كفاذة اإلداريين وبع  القيادات األكاديمية. 

  رىىعف ال ىىلة بىىين البحىى  العلمىىي والممارسىىات الت بيقيىىة فىىي المجتمىىع، ويظهىىر ذلىىك مىىن

يم العىىىالي وق اعىىىات اإلنتىىىاج، باإلرىىىافة إلىىىى رىىىعف خىىىالل نقىىىص التفاعىىىل بىىىين مؤسسىىىات التعلىىى

العالقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حي  أن خدمة المجتمىع والنهىو  

 .به من الوظائف األساسية للجامعة الحديمة

  عملية تعمل على إقباع حاجات التعليم العالي بو فه نتاج قوة إنسانية عالية الجودة، وهي

 .وذات قيمة نفعية في االقت اد والتنميةمؤهلة  عمل بقوى بقريةسوق ال

  التعليم العالي بو ىفه تىدريبا علىى البحى  العلمىي، فىالتعليم العىالي يعمىل علىى إعىداد األفىراد

إعىىدادا عاليىىا، ويكسىىبهم مهىىارات البحىى  العلمىىي ويىىتم قيىىاع الجىىودة اعتمىىادا علىىى جىىودة اإلنتىىاج 

 .للوقائع ومعالجة المقكالت وحلهاالقدرة في االكتقاف والتحليل  ، وعلىالعلمي الذي يتم إنجامه

 

 

 



 لجودة الشاملة في التعليم العاليا................. ...................:.....الفصل الرابع

 

141 

 

  فه مسألة توسيع فرص الحياة، إذ يعد وسيلة للت ور االجتمىاعي وعىر  التعليم العالي بو 
 ليلــى العســا ،و  مــد الصــرايرةخالــد أح)الفىىرص للجميىىع للمسىىاهمة فىىي بنىىاذ المؤسسىىات المختلفىىة

 .(19:،ص2008

 دارة الجودة القاملة في الجامعات أيراومن مبررات ت بيق إ: 

 تدهور إنتاجية خريجي الجامعات الو نية. 

  نقىىص ن ىىيب المؤسسىىات الو نيىىة مىىن السىىوق العىىالمي، بسىىبب المىىوارد البقىىرية الناتجىىة عىىن

 .أنما  التعليم الجامعي الحالي

 تمايد الب الة بين خريجي الجامعات الو نية. 

 محمد )(الكم على حساب النوع) يين عن ال لب عليهمميادة المعرو  من الخريجين الجامع

 (.110:،ص2009عوض الترتوري، 

 :متطل ات تط يق الجودة في التعليا العالي. 2.2

إن ت بيىىىىىق إدارة الجىىىىىودة القىىىىىاملة فىىىىىي التعلىىىىىيم العىىىىىالي فىىىىىي العديىىىىىد مىىىىىن الىىىىىدول المتقدمىىىىىة 

وجىىىىد مبىىىىىررا أومىىىىا تلىىىىى ذلىىىىك الت بيىىىىىق مىىىىن نجاحىىىىات للمؤسسىىىىىات التىىىىي تبنىىىىت ذلىىىىىك األسىىىىلوب، 

قويىىىىىىا للعديىىىىىىد مىىىىىىن دول العىىىىىىالم لتبنىىىىىىي وت بيىىىىىىق أسىىىىىىلوب الجىىىىىىودة فىىىىىىي المؤسسىىىىىىات التعليميىىىىىىة، 

ولكىىىىىىىي تتىىىىىىىرجم مفىىىىىىىاهيم الجىىىىىىىودة القىىىىىىىاملة وت ىىىىىىىل إلىىىىىىىى ررىىىىىىىا المسىىىىىىىتفيد الىىىىىىىداخلي والخىىىىىىىارجي 

 بعىىىى  المت لبىىىىات التىىىىي تسىىىىبق البىىىىدذ بهىىىىذه العمليىىىىة،فر اللمؤسسىىىىات التعليميىىىىة، ال بىىىىد مىىىىن تىىىىو 

 :نذكر منها
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  داريىىىىىىة واجتماعيىىىىىىة وقياديىىىىىىة تعمىىىىىىل علىىىىىىى تهيئىىىىىىة بيئىىىىىىة أكاديميىىىىىىة  تىىىىىىوفير بنىىىىىىى تنظيميىىىىىىة وا 

مناسىىىىبة لت بيىىىىق مفىىىىاهيم الجىىىىودة، ويتجسىىىىد ذلىىىىك مىىىىن خىىىىالل دعىىىىم وتأييىىىىد اإلدارة العليىىىىا لنظىىىىام 

إدارة الجىىىىىىودة، والعمىىىىىىل علىىىىىىى ترسىىىىىىيو مقافىىىىىىة الجىىىىىىودة القىىىىىىاملة بىىىىىىين جميىىىىىىع األفىىىىىىراد المعنيىىىىىىين 

 (.291:،ص2008 ح عميرة ماجدة، ية، وزياح راض)بالعملية التعليمية 

 الواقىىىىىع، الخىىىىىدمات، المسىىىىىتفيدين مىىىىىن العمليىىىىىة التعليميىىىىىة، ) تىىىىىوفير قاعىىىىىدة قىىىىىاملة للبيانىىىىىات

 .وتوظيفها للمحافظة على معايير الجودة وتحسينها ...(ال عوبات والمقكالت القائمة

  تحديىىىىىىىىىىد معىىىىىىىىىىىالم األهىىىىىىىىىىىداف التعليميىىىىىىىىىىىة والتكوينيىىىىىىىىىىة للجامعىىىىىىىىىىىة الجمائريىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىع مراعىىىىىىىىىىىاة

جــــــا ر نصــــــر )الخ و ىىىىىية المحليىىىىىة والم الىىىىىىب الخارجيىىىىىة، واالسىىىىىتفادة مىىىىىىن عولمىىىىىة التعلىىىىىيم 

 (.109:ص،2008الديح، نور الديح تاوريريت،

 فت بيىىىىىىىق إدارة الجىىىىىىىودة القىىىىىىىاملة يحتىىىىىىىاج إلىىىىىىىى دعىىىىىىىم ومىىىىىىىؤامرة مىىىىىىىن دعىىىىىىىم اإلدارة العليىىىىىىىا ،

 .اإلدارة العليا لتحقيق األهداف المرجوة

 فىىىىىىي مؤسسىىىىىىات  يىىىىىىة والقناعىىىىىىة لىىىىىىدى جميىىىىىىع العىىىىىىاملينالتمهيىىىىىىد قبىىىىىىل الت بيىىىىىىق، بىىىىىىمرع التوع

 بىىىىىإدارة الجىىىىىودة القىىىىىاملة ممىىىىىا يسىىىىىهل عمليىىىىىة ت بيقهىىىىىا وااللتىىىىىمام التعلىىىىىيم العىىىىىالي لتعميىىىىىم المقىىىىىة 

 .ؤسسات التعليم العاليمب بها من قبل العاملين

  دة األداذ ويجعلىىىىىىه يىىىىىىتم ب ريىىىىىىق أسىىىىىىهل، توحيىىىىىىد العمليىىىىىىات والىىىىىىذي يرفىىىىىىع مىىىىىىن مسىىىىىىتوى جىىىىىىو

تكىىىىىاليف مىىىىىن خىىىىىالل جعىىىىىل العمىىىىىل يىىىىىتم بأسىىىىىلوب واحىىىىىد ممىىىىىا يرفىىىىىع مىىىىىن ويعمىىىىىل علىىىىىى تقليىىىىىل ال

 .درجة المهارة عموما داخل مؤسسات التعليم العالي
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  مىىىىن خىىىىالل لجنىىىىىة تنفيىىىىذ ورىىىىب  النوعيىىىىىة وأقسىىىىام مؤسسىىىىىات قىىىىمولية واسىىىىتمرارية المتابعىىىىىة

لمتابعىىىىىىىىة وجمىىىىىىىىع المعلومىىىىىىىىات مىىىىىىىىن أجىىىىىىىىل التقيىىىىىىىىيم، لتىىىىىىىىتم معالجىىىىىىىىة  التعلىىىىىىىىيم العىىىىىىىىالي المختلفىىىىىىىىة

 .افات عن معايير الت ويراالنحر 

  فىىىىىىىي جميىىىىىىىع مجىىىىىىىاالت العمىىىىىىىل، وخا ىىىىىىىة فىىىىىىىي اتخىىىىىىىاذ سياسىىىىىىىة إقىىىىىىىراك جميىىىىىىىع العىىىىىىىاملين

 .القرارات وحل المقاكل وعمليات التحسين

  تغييىىىىىىىىر اتجاهىىىىىىىىات جميىىىىىىىىع العىىىىىىىىاملين بمىىىىىىىىا يىىىىىىىىتالذم مىىىىىىىىع ت بيىىىىىىىىق إدارة الجىىىىىىىىودة القىىىىىىىىاملة

 .للو ول إلى تراب  وتكامل عال بين جميع العاملين بروح الفريق

 فالمحافظىىىىىىىة علىىىىىىىى قرىىىىىىىايا البيئىىىىىىىة والمجتمىىىىىىىع جىىىىىىىمذ سىىىىىىىؤولية األخالقيىىىىىىىة واالجتماعيىىىىىىىةالم ،

 ، مىىىىىىن خىىىىىىالل إنتىىىىىىاج سىىىىىىلع أو تقىىىىىىديم خىىىىىىدمات ال ترىىىىىىر بالبيئىىىىىىةTQMأساسىىىىىىي مىىىىىىن فلسىىىىىىفة 

     (.21:ص ،مرج  سا قليلى العسا ،و  خالد أحمد الصرايرة) العامةوبال حة 

دارة التىىىىىدريع بىىىىىالجودة القىىىىىاملة، أنىىىىىه عنىىىىىدما تريىىىىىد الجامعىىىىىة ت بيىىىىىق إ  Peter Likinsيىىىىىرى 

 :يجب عليها اإللتمام بالمبادئ التالية

  حتىىىىىى تسىىىىىت يع ت ىىىىىوير بتحديىىىىىد رسىىىىىالته األساسىىىىىية الحاجىىىىىة إلىىىىىى قيىىىىىام كىىىىىل فىىىىىرد بالجامعىىىىىة

 .استمرارية الهدف

 مهتحديد األهداف والمنافع والعمالذ المراد خدمتهم ومحاولة فهم احتياجات . 

 همئمالذ الجامعة وقدرات الموردين وعمالالتركيم على احتياجات ورعاية ع. 
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  االلتىىىىىىىمام بىىىىىىىالجودة القىىىىىىىاملة، بمعنىىىىىىىى أن تتبنىىىىىىىى الجامعىىىىىىىات كىىىىىىىل هىىىىىىىذه المبىىىىىىىادئ واإللتىىىىىىىمام

بمعنىىىىىىىى الجىىىىىىىودة فىىىىىىىي كىىىىىىىل مكىىىىىىىان فىىىىىىىي المنىىىىىىىاهج والبىىىىىىىرامج والمكتبىىىىىىىات ومختبىىىىىىىرات األبحىىىىىىىا ، 

-29:ص-،ص1999، لوســــــكيجوزيــــــ  ) واإللتىىىىىىمام أيرىىىىىىا بمعنىىىىىىى الجىىىىىىودة لكىىىىىىل قىىىىىىخص

90).  

 :الجودة الشاملة في التعلياخصا ص . 9.2

 :يوه في مجال التعليم العالي أهم خ ائص الجودة القاملة إجمالمكن ي

  ،تركم على األداذ ب ىورة  ىحيحة مىن خىالل تنميىة القىدرات الفكريىة ذات المسىتوى األعلىى

 .وتنمية التفكير االبتكاري والتفكير الناقد لدى ال الب

  الذي تسعى إلى تحقيقه المؤسسة التعليمية تعني التوافق مع الغر. 

  تقير إلى عملية تحويلية ترتقي بقدرات ال الب الفكرية إلى مرتبة أعلى، وتنظىر إلىى المعلىم

لى ال الب على أنه مقارك فعال في التعليم  .على أنه مسهل للعملية التعليمية، وا 

 تعتبر التربية والتعليم عملية مستمرة مدى الحياة. 

 التحسين المستمر لمخرجات العملية التعليمية تسعى إلى. 

 تهدف إلى االستخدام األممل للموارد المادية والبقرية المتاحة. 

 تقديم الخدمات بما يقبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي. 

 توفير أدوات ومعايير لقياع األداذ. 

 تخفي  التكلفة مع تحقيق األهداف التربوية في ال لب االجتماعي. 
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 :فوا د تط يق إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليا العالي. 1.2

 :إن ت بيق نظام إدارة الجودة القاملة في مؤسسات التعليم العالي يؤدي إلى      

 المسؤوليات بدقة رب  وت وير النظام اإلداري في الجامعة نتيجة لوروح األدوار وتحديد. 

 ب الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية االرتقاذ بمستوى ال الب في جميع الجوان

 .والروحية

  واإلداريين والعاملين بالمؤسسات  الرفع من كفاذات ومستوى أداذ أعراذ هيئات التدريع

 .الجامعية

  ميادة المقة والتعاون بين المؤسسات الجامعية وباقي مؤسسات المجتمع. 

   بالمؤسسة السليمة بين جميع العاملين توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية

 .الجامعية مهما كان حجمها ونوعها

  ميادة الوعي واالنتماذ نحو المؤسسة من قبل ال الب والمجتمع المحلي. 

  التراب  والتكامل بين جميع اإلداريين والعاملين بالمؤسسة الجامعية للعمل بروح الفريق. 

  الجامعية المميد من االحترام والتقدير المحلي يمنح ت بيق نظام الجودة القاملة المؤسسة

 (.110:،مرج  سا ق،صمحمد عوض الترتوري) واالعتراف العالمي

 وت وير كفاذة أدائهم( العاملين -أعراذ هيئة التدريع) ميادة ررا العمالذ الداخليين. 

 ة المقدمعن مستوى جودة الخدمة  (الخريجين)ررا ال الب) ميادة ررا العمالذ الخارجيين

 (.عن كفاذة مخرجات التعليم العاليررا سوق العمل  لهم،
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 للجامعات على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي توفير ميمة تنافسية. 

 رفع مستوى جودة خريجي الجامعات لميادة ال لب عليهم. 

  تكوين مقافة جديدة مرمونها التحسين الجاد والمستمر في كافة النواحي واألنق ة وفي كل

 .وحدات والمستويات الجامعيةال

 ميادة ح ة الجامعات من سوق العمل الداخلي والخارجي. 

  ،ترييق الفجوة بين كفاذة خريجي الجامعات واحتياجات سوق العمل من كافة التخ  ات

محمد عشير  شيراز) مما يؤدي إلى خف  معدالت الب الة في كمير من التخ  ات

 (.11:مرج  سا ق،ص ،طرا لسية

  :وقات تط يق إدارة الجودة الشاملة  التعليا العاليمع. 8.2

إن نقىىل إدارة الجىىىودة القىىاملة مىىىن مجىىال ال ىىىناعة إلىىى مجىىىال التعلىىيم تقترىىىي أن هنىىىاك  

فروقًا بين المجالين، وأنه رغم االتفاق فىي المبىادئ األساسىية فىي إدارة الجىودة القىاملة فىي مجىال 

األنصــاري  مصــطفى و أحمـد ســيد :) هىىا الت بيىق ومنهىىاال ىناعة والتعلىيم إال أن هنىىاك فروقىًا يحتم

 .(52:ص، 2002،محمد مصيلحي

 .أن المدرسة ليست م نعاً   -1

 .جات إال بقدر ما اكتسبوا من تعلمن ال الب ليسوا منتأ  -2

 .تعليم ال الب وليع ال الب أنفسهمن اإلنتاج في التعليم هو أ  -5

 .يةن في العملية التعليمية التعلمتعدد نوعية المستفيدي -9

 .تعليم أنفسهم علىقدرة ال الب   -2
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 .وجود فر ة لعملية استرجاع المنتجعدم  -9

 .كوينه وله  بيعة فريدة في خ ائ هالمنتج التعليمي له  بيعة معينة في ت -1

 .ملية التعليمية التعلمية الواحدةتعدد نوعيات المنتج التعليمي في الع  -8

 لتعلمية المؤمرة في إعداد المنتجاعدم إمكان التحكم في مدخالت العملية التعليمية   -9

 .التعليمي

ويرى سعيد بن حمد الربيعي أن ت بيىق نظىام الجىودة فىي الجامعىات العربيىة تحديىدا يعىرف 

العديد من المعوقات نظىرا لحدامىة ت بيىق هىذا النظىام مىن جهىة، وغمىو  معىاييره وت بيقاتىه مىن 

 :(919:ص ،2008الر يعي، سعيد  ح حمد )، وتتممل هذه المعايير في اآلتيجهة مانية

 : وتقمل :العوا ق التنميمية -1

  (.األجر األساسي)عدم مالذمة الجوانب المالية 

 رعف الحوافم اإليجابية. 

 عدم أخذ آراذ أساتذة الجامعة في الجوانب اإلدارية. 

 رعف االت االت اإلدارية داخل الجامعة. 

 رعف االعتماد على العمل الجماعي. 

 بين أساتذة الجامعة عدم المساواة في الفرص. 

 رعف أساليب اختيار أساتذة الجامعة الجدد. 

 عدم توافر األساليب والوسائل التعليمية الحديمة. 
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 رعف المقة في أساتذة الجامعة. 

  (.خدمات اإلنترنت، المواقع البحمية)رعف المكتبات 

  (.لتدريبيةالدورات ا)تعقيد إجراذات الترقية ورعف التنمية المهنية ألساتذة الجامعة... 

 عدم وروح معايير قياع األداذ. 

 :ومنها :العوا ق التعليمية والمعرفية -2

 عدم تقجيع التحول المعرفي من التلقين إلى اإلرقاد والتوجيه. 

  (.التعليم المستمر)رعف إدراك مفهوم التعلم مدى الحياة 

 رعف حرية التعبير والتفكير النقدي. 

 معرفة لدى ال البعدم وجود آليات لتنمية سلوكيات ال. 

 عدم التقجيع على التفكير والنمو الذاتي. 

 :نذكر من بينها :عوا ق ال حث العلمي -3

 ميادة العبذ التدريسي على حساب البح  العلمي. 

 عدم توفر وسائل البح  العلمي، ورعف الدعم المالي لشبحا  العلمية. 

 عدم تحديد االحتياجات البحمية التي ترمن أولويات التميم. 

 دم تقجيع البحو  المقتركة مع مراكم األبحا  العالمية والمحليةع. 

  عدم ورع معايير علمية لتقييم األبحا. 

  عدم توفير الموارد البقرية المؤهلة لمراكم األبحا. 
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 :من أبرمها :عوا ق خدمة المجتم  -4

  عمىىىالذ ، وال...(ال لبىىىة، األسىىىاتذة، العمىىىال)غيىىىاب معىىىايير لقيىىىاع ررىىىى العمىىىالذ الىىىداخليين

 ...(.المؤسسات االجتماعية واالقت ادية)الخارجيين 

 عدم اهتمام الجامعة بت وير العالقة بسوق العمل. 

 عدم االت ال بمؤسسات التوظيف لمعرفة احتياجاتهم. 

 عدم ورع آلية لتلمع مقاكل حاجات المجتمع. 

 عدم التوسع في برامج التعليم المستمر. 

 :وتقمل :العوا ق القيادية -5

 القيادات األكاديمية على ت بيق مفهوم الجودة القاملة عدم حرص. 

 عدم وروح معايير اختيار القيادات األكاديمية. 

 غياب سياسة وارحة في الجامعة لتحقيق الجودة القاملة. 

 عدم نقر الوعي بين منتسبي الجامعة بررورة ت بيق نظام الجودة القاملة. 

 :ةكفايات وفق مفهوا إدارة الجودة الشاملال. 5

 :  جانبان لكفاية مؤسسات التعليم العالي

وتتممل في قدرتها علىى إعىداد أكبىر عىدد مىن المخرجىات نسىبة إلىى : جانم الكفاية الداخلية -1

، وتوفير المىوارد البقىرية الالممىة عية المخرجات للموا فات الموروعةمة نو ذالمدخالت مع مال

 .للقيام بهذه األعباذ
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وتتممىىل فىىي قىىدرتها علىىى تمويىىد المتخىىرجين بالمهىىارات والمىىؤهالت : ةجانــم الكفايــة الخارجيــ -2

والخبرات التي تمكنهم من أداذ المهمات الموكلة لهم في مواقع العمل بجدارة، وهذا يعني التوافىق 

منيــر محمــود ســليماح ع ــد )بىىين عمليىىات اإلعىىداد وبىىين حاجىىات العمىىل مىىن المهىىارات الم لوبىىة 

 (.99:،ص1995 ،الرحيا

يىىق إدارة الجىىودة القىىاملة فىىي التعلىىيم الجىىامعي يت لىىب تىىوفر خىىريجين قىىادرين علىىى إن ت ب

االبتكار والتجديد بعيدًا عن الخوف والتردد ولديهم خبرات تربوية ومهنية، ولديهم سلوكيات مميىمة 

ويعىد خريجىو . ومقافة تمكنهم من استيعاب المفاهيم والمقافات الجديدة وت ويعها لخدمىة مجىتمعهم

م الجىامعي مىن أهىم مخرجىات العمليىة التعليميىة التعلميىة، وأهىم المىدخالت األساسىية للنظىام التعلىي

التعليمىىي فهىىم ركىىن أساسىىي فىىي النظىىام التعليمىىي الجىىامعي، ألنهىىم أمىىل األمىىة فىىي التغييىىر والبنىىاذ 

والت وير، وعليىه البىد أن يتمتعىوا بكفايىات رىرورية لممارسىة عملهىم وتحقيىق األهىداف الم لوبىة 

ميسىىاذ  م لخدمىىة المجتمىىع والبيئىىة، وذلىىك فىىي رىىوذ مفهىىوم الجىىودة القىىاملة وحىىددت الباحمىىة مىىنه

 :كفايات الجودة القاملة لخريج التعليم العالي بالمجاالت التاليةمحمد األ يل 

االسىتفادة مىن الدراسىة فىي الكليىة  -مناسىبة الوظيفىة لالخت ىاص -:وتقىمل :كفايات مهنيـة -1

تقبىىىل رأي  -ن الح ىىىول علىىىى عمىىىل بعىىىد التخىىىرج مىىىن الجامعىىىةالىىىتمكن مىىى -فىىىي ممارسىىىة العمىىىل

 .الرغبة الذاتية في العمل -تقان إالعمل ب -اآلخرين 
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اال ىىىالع علىىىى  -المعرفىىىة الواسىىىعة فىىىي مجىىىال التخ ىىىص : وتقىىىمل: الكفايـــات األكاديميـــة  -2

المقىىىىاركة فىىىىي  -اال ىىىىالع علىىىىى دراسىىىىات وأبحىىىىا  علميىىىىة عديىىىىدة –الت ىىىىورات العلميىىىىة الحديمىىىىة 

متابعىة االجتماعىات  -القدرة على عمىل أبحىا  علميىة لخدمىة المجتمىع -تمرات البح  العلميمؤ 

 -وحلقات النقىاش المتعلقىة بمجىال العمىل، المقىاركة فىي دورات تدريبيىة لت ىوير العمىل المؤسسىي

 .التحد  ب القة في اللغة اإلنجليمية

  -فىىىي النىىىدوات المقافيىىىةالمقىىىاركة  -اال ىىىالع علىىىى مقىىىاكل البيئىىىة: وتقىىىمل :كفايـــات ثقافيـــة -3

االهتمىىام  -متابعىىة المنقىىورات ال ىىحفية –متابعىىة البىىرامج المقافيىىة المنقىىورة فىىي وسىىائل اإلعىىالم 

 . متابعة المنقورات ال حفية -االهتمام باألحدا  العالمية  -باألحدا  المحلية

القىىدرة  -القىىدرة علىىى التوا ىىل مىىع اآلخىىرين الكترونيىىاً : وتقىىمل :كفايــات االتصــال والتواصــل  -4

القىدرة علىى اسىتخدام البريىد  -القىدرة علىى اسىتخدام االنترنىت -على التعامىل مىع الحاسىوب بمهىارة

 .متابعة الدورات التدريبية في المعلوماتية -االلكتروني

كفايىىة الجىىودة القىىاملة تت لىىب التعىىاون والعمىىل بقىىكل : وتقىىمل :كفايــات التميــز فــي العمــل  -5

ى إنجىىام وظىىائف متعىىددة، والقىىدرة علىىى إدارة الوقىىت بقىىكل فعىىال رىىمن فريىىق عمىىل، والقىىدرة علىى

فعال، القىدرة علىى معالجىة المقىاكل بسىرعة، القىدرة علىى إبىداذ أفكىار مبتكىرة، باالرىافة المىتالك 

مهارات الجودة القاملة التي ترتب  بالقدرة على اتخاذ القرار بأسلوب علمي، والقىدرة علىى الحىوار 

علىىىىى تحمىىىىل المسىىىىؤولية، والقىىىىدرة علىىىىى تحليىىىىل بيانىىىىات ومعلومىىىىات والمناققىىىىة واإلقنىىىىاع، والقىىىىدرة 

 .(مرج  سا ق،لميســاء محمد األصي)والو ول إلى حلول من قية 
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وفيمىىىىىا يلىىىىىي جىىىىىدول ألهىىىىىم الكفايىىىىىات المتوقعىىىىىة مىىىىىن خريجىىىىىي التعلىىىىىيم العىىىىىالي فىىىىىي ع ىىىىىر 

 :-حسب منظمة اليونيسكو -العولمة

ــــات المتوقعــــة مــــح خر (: 02)جــــدول رقــــا ال ــــي عصــــر أهــــا الكفاي يجــــي التعلــــيا العــــالي ف

 العولمة

 الكفايات الشخصية الكفايات األكاديمية
كفايات عالا العمل والعيش 

 المشترك
المعارف العامة 

 المتخ  ة
التوجه اإليجابي نحو الفرص  المقة بالنفع

 والمخا ر
 القدرة على جدولة األولويات االنربا  القدرة على الت بيق

 التفكير المن قي
مكامن القوة والرعف إدراك 

 في القخ ية
 مهارات التعامل مع اآلخرين

 مهارات العر  واإلقناع اإلبداع التحليل النقدي
 التحلي باألخالقيات المهنية االعتماد على النفع مهارات حل المقاكل
 مهارات القيادة وتحمل المسؤولية المرونة والممابرة مهارات االت ال

القدرة على استخدام 
 قام والبياناتاألر 

 مهارات العمل رمن فريق المبادرة وااللتمام

مهارات استخدام 
 الكمبيوتر

 اإللمام باألمور الدولية والمحلية الرغبة في التعليم المستمر

 اإللتمام بالقيم الدولية  إتقان اللغات األجنبية

   مهارات البح  والت وير
 (1998أكتو ر 9-2)اليونيسكو :المصدر
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جىىىىىىىودة فىىىىىىىي التعلىىىىىىىيم العىىىىىىىالي بكىىىىىىىل مكوناتىىىىىىىه تختلىىىىىىىف عىىىىىىىن الجىىىىىىىودة فىىىىىىىي موارىىىىىىىيع إن ال

الخىىىىىريج الىىىىذي تسىىىىىعى المؤسسىىىىىة التعليميىىىىىة أخىىىىرى، وت ىىىىىب كلهىىىىىا فىىىىىي النهايىىىىة فىىىىىي موا ىىىىىفات 

مىىىن خىىىالل تعىىىري   الىىىب اليىىىوم الىىىذي هىىىو خىىىريج الغىىىد  ،إلىىىى إعىىىداده وتخريجىىىه لسىىىوق العمىىىل

داريىىىىىىىىة متكاملىىىىىىىىة العنا ىىىىىىىىر تكسىىىىىىىىبه ال ، وقىىىىىىىىد قسىىىىىىىىم موا ىىىىىىىىفات المرغوبىىىىىىىىةلعمليىىىىىىىىة أكاديميىىىىىىىىة وا 

ن يتمتىىىىع بهىىىىا الخىىىىريج ليكىىىىون علىىىىى أالموا ىىىىفات التىىىىي يفتىىىىر   محمــــد الحــــاج حســــحالباحىىىى  

ــــــد الحــــــاج حســــــح  ) مسىىىىىىتوى مىىىىىىن الجىىىىىىودة والنوعيىىىىىىة إلىىىىىىى مىىىىىىال  مجموعىىىىىىات أساسىىىىىىية محم

 :يورحها القكل الموالي (12:، ص12/02/2011-10وآخروح، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجودة الشاملة في التعليم العاليا................. ...................:.....الفصل الرابع

 

154 

 

 الذي نريد مواصفات الخريج(: 09)الشكل رقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .19:وآخروح، مرج  سا ق، صحسح محمد الحاج : المصدر

 : إن الموا فات المذكورة في القكل السابق تؤدي إلى التالي

 .أن يكون للخريج قخ ية ذات هوية وله رؤية ورسالة وأهداف وآليات عمل -1

 

يمتلكككككككير ت   كككككك ي

ر مكككككالنيقر ا  ككككك ي

قر قككككككك   ي لككككككك ي

ر تحل ككككككككككككككككككككككككك ي

يقرالستات ج
 

يمتلككككككككككير  قككككككككك ي

بكككك  ا ليقر قكككك   ي

  ل ير مب    

رال تككككبرليب  الكككك لي

قرالنضككككب  ي كككك ي

مج لير عم يق ك ي

ع مكككككككك يمكككككككك ير ت

 رآلخ ين

رمكككتمهيماككك  ر ي

 رالتص ل
رمكككككتمهير  قر ي

 ر لغوي يقر تقا  

رمككككككتمهي سككككككلي

قماكك  ر ير بحكك ي

 ر علم 

رمككككتمهير   بكككك ي

 ككككككككككك ير كككككككككككتعلني

ر مستم يقتطكوي ي

 ر ق  ر 

رمككككتمهير مقكككك   ي

ر علم  ي ك يمجك لي

 تخصصه

رمكككككككتمهي ق  ككككككك ي

  مككككككككككك ي ككككككككككك ي

مورضكك  يق ضكك ي ي

 ر ت رثيقر عص 

ــــات الخريــــــج الذي نريــــــدمــــــــواصفـ  

 مورص   ي ك  يم  يقمع    يقماا   مورص   ي  رئ  يقسلوك   مورص   يشخص  يق خم   يق  م  

رمكككككككككككككتمهي ق ي

ر كككوالايقرالنتمككك اي

 لج معكك يقر ككو ني

 قر م 

رمكككككتمهير كككككو  ي

ع   يبحقو كهيمقر 

 ققرجب ته

رإل تككبرليبكك  قورن ني

قر نلمكككككككككككككككككككك ي

قر تعل مككككككككككككككككك  ي

يمالمكككككك ي ب  كككككك ر 

 ر عم 

رإل تكككبرليب  م نككك ي

 ر علم  
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جـ  سـا ق، وآخـروح، مر حسـح محمـد الحـاج ) يكون الخريج قىادرا علىى حىل المقىكالتأن  -2

 .(12:ص

 .ينجح في اإلنخرا  في سوق العمل والقدرة على المنافسة والح ول على فرص أفرلأن   -3

 .يكون الخريج قادرا على اإلنجام بدقة وكفاذة ورمن األ ر الممنية المحددةأن  -4

وعليه يمكن إيجام الموا ىفات التىي نىرى أن توفرهىا فىي الخىريج يحقىق المسىتويات المنقىودة مىن 

 :والنوعية في المنتج األساع لعملية التعليم العالي كما يأتيالجودة 

إلىىىى مقافىىىة مناسىىىبة فىىىي أن تكىىىون لديىىىه معرفىىىة عميقىىىة ودقيىىىق فىىىي مجىىىال تخ  ىىىه، إرىىىافة  -1

 .مجاالت ذات عالقة

 .أن يكون قد اكتسب الرغبة والخبرة في مواكبة الت ورات العلمية الحديمة في مجاله -2

 .اتجة عن تكليفه بمقاريع بحمية أمناذ دراستهأن يتمتع بمهارات بحمية مناسبة ن -3

 .أن يتحلى بالتفكير الناقد والتحليلي -4

مدعومىة بىىامتالك األدوات اللغويىة بلغتىىه األم، مهىىارات االت ىال مىىع اآلخىرين أن تكىون لديىه  -5

 .إرافة إلى لغة عالمية حية أخرى على األقل

الدراسىىىية ومقىىىاريعه البحميىىىة،  أن يمتلىىىك األدوات التقنيىىىة التىىىي تسىىىاعده علىىىى إعىىىداد واجباتىىىه -6

 .المعلومات العالمية من قواعد والنجاح في الح ول على المعلومة

 .أن تكون لديه مقة عالية بالنفع نتيجة لما تمود به من معلومات وخبرة أمناذ دراسته -7
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اسىىتنادا إلىىى الخبىىرات والمهىىارات التىىي يكىىون قىىد أن يكىىون قىىادرا علىىى االعتمىىاد علىىى الىىذات  -8

حسـح محمـد الحـاج  )ها من إنجامه لواجبات ومقاريع بحمية بقكل ذاتي موجه من أساتذتهاكتسب

 .(11-12 :ص-وآخروح، مرج  سا ق، ص

قىىىادرا علىىىى العمىىىل رىىىمن فريىىىق نتيجىىىة إنخرا ىىىه فىىىي العمىىىل رىىىمن مجموعىىىات،  أن يكىىىون  -1

 .وامتالكه روح الفريق أمناذ دراسته

لمجتمع، ويمتلك القدرة علىى المبىادرة واتخىاذ في بيئة العمل وا أن يكون قادرا على اإلندماج -11

 .القرار أمناذ عمله ونقا ه في مؤسسات المجتمع

لديىه معلومىات  أن يمتلك االهتمام بقرايا الع ىر الو نيىة واإلقليميىة والعالميىة، وأن يكىون -11

 .مناسبة عنها

وده علىى أن يحترم األنظمة والتعليمات الناظمىة والمنظمىة للعمىل والتعامىل، سىواذ أمنىاذ وجى -12

مقعد الدراسة أو عند إنخرا ه في بيئة العمل التىي ينرىم إليهىا، وأن يت ىف بالنظىام واالنرىبا  

 .في مجال العمل والتعامل

 .أن تكون لديه معرفة بأخالقيات المهنة، وأن يلتمم باحترامها والتقي دبها -13

 .أن يت ف باألمانة العلمية في مجال عمله وتعامله -14

ك اإلنتمىىاذ والوفىىاذ لجامعتىىه التىىي احترىىنته سىىنوات عديىىدة ولو نىىه أن يكىىون قىىد تعلىىم وامتلىى -15

 .وألمته
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، فإنه كلما توفر لدى الخريج أكبر جمذ منها كلما اقترب سابقا واستنادا إلى النقا  المذكورة

مىىن تحقيىىق مسىىتويات أعلىىى مىىن الجىىودة التىىي ينتظرهىىا المجتمىىع ومؤسسىىاته المختلفىىة فىىي الخىىريج 

، مرجـ  سـا قمحمـد الحـاج حسـح وآخروح،) سىوق العمىل المحليىة والعالميىة فيالفاعل والمنتج 

 .(11:ص

تىىم اقتىىراح إعىىداد برنىىامج ت ىىوير الكفايىىات  "ع ــد اب  ــح محمــد المقــرح"وفىىي دراسىىة أعىىدها 

العامىة والمهنيىىة لخريجىىي التعلىىيم العىىالي فىىي دول مجلىع التعىىاون الخليجىىي

-  

ويمكىىن ت بيقهىىا فىىي  

 :، ويمكن تقسيم هذه الكفايات لقسمين-معظم الدول العربية

وهي تلك المهارات والكفايات التي تعد من أسع أي مهنة وال يسع الخريج : الكفايات العامة -1

جهلهىىا أو عىىدم اإللمىىام بهىىا، وتقىىدم هىىذه الكفايىىات فىىي جميىىع بىىرامج مؤسسىىات التعلىىيم العىىالي علىىى 

واللغىىىىة األجنبيىىىىة، ومهىىىىارات االت ىىىىال اختالفهىىىىا، وتترىىىىمن الكفايىىىىات العامىىىىة فىىىىي اللغىىىىة العربيىىىىة 

 .واستخدام الحاسوب

وهىىىي المهىىىارات التخ  ىىىية والكفايىىىات الدقيقىىىة المرتب ىىىة بمهنىىىة معينىىىة  :الكفايـــات المهنيـــة -2

ســـعيد  ـــح حمـــد الر يعـــي، ) وتتناسىىىب مىىىع التخ  ىىىات التىىىي تقىىىدمها مؤسسىىىات التعلىىىيم العىىىالي

 .(291-290:ص-ص ،2008
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 : خالصة
لف ىل لمفهىوم الجىودة القىاملة مىن حيى  النقىأة والت ىور والمبىادئ بإيجىام في هذا ات رقنا 

كما تكلمنا عن الجودة في التعليم العالي وكيف يمكن ت بيقها بما يسىاهم بدرجىة كبيىرة فىي نجىاح 

مؤسسات التعليم العالي وتحقيقها ألهدافها بدون إحدا  هدر في الوقت والمال، علىى اعتبىار أن 

، مىع إبىرام أهىم العنا ىر الواجىب ودة فيه هما عمليتان مستمرتان مدى الحيىاةالتعليم وتحقيق الج

 .توفرها في الخريج الجامعي وفق مفهوم الجودة القاملة

 



 
 

 الفصل اخلامس

 اإلجراءات املنهجية للدراسة

 

 

 دــــــــــــتمهي
 مجاالت الدراسة. 1
 منهج الدراسة. 2
 جمع بيانات الدراسة اةأد. 3
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.4

 ةــــــــخالص
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 :دــتمهيـ

إن علمممممت اع فيمممممته لمممممر االاتمممممفي عل مممممإاىال اع فيتعنممممم  نتممممم   اإيمممممت إعممممم  اع يممممم   مممممنن 

. يحمممممإالنن يتتتمممممنننل يإع يمممممت اعفمممممالاا اع  مممممالا عيإعمممممإه اعاالاتممممم ل إ ت ن يمممممت اعي  ممممم  اعمممممإا  ر

عممممممن اعح ممممممت   إعيممممممت لت ممممممن اعاالاتمممممم  اع  النمممممم  إحمممممماىت  نممممممال لتلنمممممم  علإ ممممممإ  إعمممممم  اعل مممممم  

تن يمممممن اععممممالإالا اع نمممممتت  تعاالاتمممم  اعيناا نممممم ل اعفممممر ف ف مممممال اعيف ل مممم   تعيإعممممإه اعيممممماالإ ل لمممم

إعمممن  ليمممت نالنممما اع تحمممال إع نفتممم   عمممي   ممم  ليمممت ىمممرااعإتمممنل  اع تيممم  ع يممم  اع نت مممتن يمممن اعإ 

ذعممممممما إعع  تف مممممممته  الن ممممممم  ي   نممممممم  إاعمممممممح  اعي مممممممتعتل فإ ممممممملي إعممممممم  اع ممممممما  اعي  مممممممإا    مممممممت 

   .عي لل  اعاالات 

لممم  ي تع ممم  ف  نمممتن اع حممما نحفمممإا عل حنممما يا  مممتذ ىمممذا اعو ممم  عفإعمممن  ذعممما لل ممم مممإ 

ض ع  ن م  اعيم  ا اعي  م  لمر اع حمال  ت عمتل  إعم   حماإا ا  الاذافي اعي   ن  ين خال  عمال إ 

ل ليممت فممت  اعف ممال  إعمم  (اع ن مم )اعيفي لمم  لممر اعي ممت  اعيلممت رل اعبي ممر إاع  ممالا ي تعف ممتاعاالاتمم  إ 

اعي فياة لر يخفل  األتتعنب ا ح ت ن  إ  اع نت تناعف  ن  اعخت    ح ال اعي لإيتن إ األاإان 

 .اعاالات 

 :مجاالت الدراسة. 1

ن ف ال فحانا ي تعن اعاالات  ييال عمالإالا لمر اع حمإا اع فيتعنم  ذان اع مت   اعينماا ر 

إذعممما ألن اع مممإاىال اع فيتعنممم  اعياالإتممم  لمممر ي ممم  ىمممذ  اع لمممإت  ت لممم  علف نمممال لمممر إ مممتال ف نمممال 

 نمممم ل يممممت نفالفممممب علنمممي  تععممممالإالة ف نممممال  فممممت ا اع حممممإا ع ممممذ  اعي مممتعن اعيلت نمممم ل اع  ممممالن  إاعبي

 .اع إاىال
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 :إففحاا ي تعن االاتف ت ا  ال ت ين ع إان اعاالات  إاع ا  ي  تل إففي   لر اعفتعر

وتنممتن اعفممر نيفلل ممت خالن ممإ  يممت ين االاتممف ت فحممتإ  اع حمما عممن يىممت اعل :المجــاا المنــا  . 1.1

يممن إ  مم  –يتالتمم  عيل ممت إلمم  يو ممإت إااالة اع ممإاة اع ممتيل  إاعفممر فتممي  ع ممت  ي ت اع ممتعراعف لممن

ل فمممت اخفنمممتال إاحممما يمممن اعي مممتعن اعيلت نممم  اعفمممر نفإا ممما   مممت يعلممم   تممم   يمممن خالن مممر -  مممالىت

اع تي مممتن إ يخفلممم  اعفخ  مممتنل إاعيفي لممم  لمممر اعياتتمممتن اعفال إنممم  اعف لنينممم ل إىمممت ي ليمممر 

 ممال    لانمم  اعيلممت ر ع ممذ  اعاالاتمم  لممر حمماإا  اعي ممت   ممإيتممتفذة   ممته اعفال نمم  اعإ  نمم ل حنمما في

 .اعف لنين  - إعالنالنال إ ياتتتف ت اعفال إن 

ف ممم  إعنممم   مممال   مممإعالنالنا لمممر اع مممال  اع با مممالال إىمممر إعنممم  يمممن إعنمممتن اع عمممتب اع لنمممت 

ل ي تي  إااالنت إع  ع ال اإا ال إيال م  إ ال مإن 4891اع ال ن ل ا    ن عن اعف تنت ا ااالا عت   

 7830.13:  تمي ل ففال م  علم  يتمتح  إ يتعنم  ف ماال  مم 178434: عاا تلت  ت  ممن اال .  لان 

 43إليتعنم  إ 448ياالتم  إ فاا نم ل إ 134إلنيت نخم    مته اعفال نم  ففمإلال اعإعنم  علم  . 3لت

  . ت إن 

إن ىممما  لممم   تحممما اعفإ ممم  إعممم  اتمممف فت تن تممملني  عمممن اعي فيممم  : المجـــاا الي ـــر . 1.1

حا اع لير ىإ ين  تف لت عما  لم  ع ت مال ي فيم  اع حما اعمذا   مفت األ لرل لتعليت  لر اع 

 . االاتفي
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يىمممت اعلوتنمممتن اعفمممر نيفلل مممت خالن مممإ اعف لمممنت  عمممن يمممت ين يإعمممإه اعاالاتممم  نحمممتإ  اع حممما 

اع تعر إاعفر فيل  ت ين يااذ عيل ت إلم  يو مإت اع مإاة اع متيل ل لمتن ي فيم  اع حما نفي م  لمر 

 ممتيلننل إ مما فممت اخفنممتال ل مم  اعي ليممنن إاألتممتفذة اع ممتيلنن  تعياتتممتن خالن ممر اعف لممنت اع ممتعر اع

 ممممال   ممممإعالنالنال إاعحممممتيلنن ع مممم تاة  يان مممم   (يممممااال  ا فاا نمممم ل يفإتمممم تن إ ت إنممممتن) اعفال إنمممم 

إ مما فمت اخفنتال مت ع  ممته اعفال نم  اعإ  نم  علمم   .LMDاعلنتمت  ل اعيتتمفال يإ اعممالفإالا    متت  انما

تمم إنتل إلممر يخفلمم  اعفخ  ممتن  اا ل نممالا يممن خالن ممر اع تي ممتناعف ممتال    تعممت نتممف  ب عمما

 39ياالتمم  ا فاا نمم ل  41: إن مماال عمماا اعياتتممتن اعفال إنمم   يان مم   ممال   ممإعالنالنا  ممم . اع تي نمم 

 . ت إن 44ياتت  يفإت  ل إ

(http://www.education.gov.dz,le:01/03/2013,15.26h) . 

 :ن نن ذعا  فإ  اعفتعناإاع ا

 يمدي ة يرج يوعريريج المدارس اإليتدائيةييين عدد (: 30)جدوا رقم ال

 اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم

 ا ن اع ن  عنا 03 بناإن اعحتنن 11    تتنير اليعتن 31

 حالإب  تىال 03  إنإة  الن  13   ا ن لحل  يحيا 31

 ر  الا ر يا  01 ت إتر  الن  11  عحإات  يحيا اع نب 30

 لفور عالإة 03 ا ن ذنتب ال نا 11   ع إ ر ي  إال 30

ا خإة  الاىت  30
     تإ ر

 بنفإ ر عنت  01 بنفإ ر عنا 10

 الإا   علر 01 الن ر علر 10  ت ن اع تع  30
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 عإعن  عنا 00 الب ر اعحت  10  ع نتعر عخعال 33

  إ  تن  اع نا 00 خاللر يإت  10 إالر يحيا اع الن  33

 يحيا  ان ر 00 ا ن بنإش اع يالا 13 عا إعبنب خت 31

      4011ف ب    00 عت ا يحيا 13  ل نتعر ت نا 13

  إ الة اع  نال 03 باإا يإت  11 ا خإة   تش 11

 ا خإة ي إش 03  ال  يحيا 03 اع نخ اع ال ر اعف تر 11

 4844يإن  30 01 يلنل   تنا 01 عينالإش يح ا ييبنتن 10

 انش يحيا 03  ن  اإ ع ا اهلل 01 ا ن لحل  اع نا 10

  لوالإت اعحتنن 01 فالانلن  حتنن 00  إاالإاب اع يالا 10

 اع اناة 137ف ب    01  لحإ  اع ال ر 00 حاااا ختعا 10

  اعي ي  اعياالتر 00 خالن  اع  نال 00  لحت  اع نب 13
  إنإة

اعي يممممممممم  اعياالتمممممممممر  00 ي ناش يحيا 00 عإعن  اع إاا 13

 عإنن اعبالن  

 ، مرجع سايق,http://www.education.gov.dz: رالمصد
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 يمدي ة يرج يوعريريج المتوسطاتييين عدد (: 30)جدوا رقم ال

 اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم

 لت ير اع تع  11 إ تت اع تع  11 ا خإة عإالاا 31

 ع إ را خإة  11  و ت  ا الاىنت 11 االنتر ع ا اع تاال 31

30 
 4810انتي ال  44

يإعإا  تتت  تنن  10
  ل تتت

10 
   تاا اع الن 

30 
 ن اع نب ع ا  10 ع ا اعحينا  ن  تان 

 اعالحيتن
10 

  ن ي يال اعال ن 

 علإش اعيال 10 عبإب ع ا اع تاال 10 يحيا  ن  ال ر 30

 ي اإش اعذنتب 10 حياا ر عحتن 10 بنإا يحيا 30

33 
 يإ نش عيتال

13 
 علالنتحتت ر ع ا ا

فإىتير ع ا  13
 اعالحيتن

  إت نا ليت  اعانن 13 فإافر يحيا 13  ل ال ر    إش 33

  عحإات  حتنن 11  ل تال  ع ا اع تاال 31

 ع ا اعتالت ع ا اهلل 13 ع ن  اع إاا 13

 ، مرجع سايق,http://www.education.gov.dz: المصدر
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 يرج يوعريريج يمدي ة الثا وياتييين عدد (: 30)جدوا رقم ال

 اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم اسم المؤسسة الرقم

  لن إب ع ا اعالحيتن 11 يخالإ  ع ا اعحينا 30 ت نا بالإ ر 31

  حين إش عنت  33 علر يتعإا 31

 لتال  اعحتنن 33 لالحتن ع ت  30

 اعت نا  إعلر 31 يحيا اعي الا ر 30

 إالب ع ا اعي نا   13 4841يإ   إلي ال  30

 ، مرجع سايق,http://www.education.gov.dz: المصدر

إ مما فممت ح ممال اعاالاتمم  لممر ىممذ  اعو مم    ممالا عف ممت   يوممالاان ي فيمم  اعاالاتمم  يممن حنمما 

 :اعخ ت   اعفر ع ت عال   ي ت الة  يإعإه االاتف تل إاعيفي ل  لر

  اع  ته  فت  عإل الحتن اعي     لر -اع  تت اع انا–اعف تال خالن ر اعف لنت اع تعر. 

   ف ت   يوالاان اع حا ين حنا اعخ ت. 

اع مممتيلنن  لLMD-  مممتت–إنفلمممإن ي فيممم  اعاالاتممم  يمممن خالن مممر اعف لمممنت اع مممتعر اع با مممالا 

ن لمم  لممنت ا  فمماا رل اعيفإتمم  إاع ممت إال اعممذا اعف :    ممته اعفال نمم  اعإ  نمم  لي ليممنن إيتممتفذة لممر

  اعيتممفخاينن  يانالنمم  اعفال نمم  لممالا حتممب اع ت يمم  اعي ايمم  ع ممت يممن  ممال  ي مملح 110 ىتعمماا

 . 1اعإ  ن  عإعن   ال   إعالنالنا

 

 
                                                 

 . ل    اع ت ي  ا  يتعن  ل  عت نفت ي ح ت  ت ي  فو نلن   أتيتذ اعي لينن إاألتتفذة لر ل  ياتت  ف لنين  1
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إعلمم  عممإذ يإعممإه االاتممف تل لممتن ا  ممتال اع ممتت عي فيمم  اع حمما ىممإ خالن ممر اعف لممنت   

اعف لمنت ا  فماا رل : اع تيلنن    ته اعفال نم  اعإ  نم  لي ليمنن إيتمتفذة لمر -LMD  تت –اع تعر 

إىمر  المتعمـد  وو التكنميـةالعي ـة ا":   اعي تتم   عاالاتمف ت ىمرل عذعا لتن اع ن اعيفإت  إاع ت إا

" اع ن   اعفر نفت اخفنتال إحااف ت إل  إ      ال اع تحا ععف تا  يمن ي  مت ف  مر  فمت ا يالعمن 

 (.31:، ص1330عيد الكميد عيد المجيد اليلداو ،)

إاعممذا ع ن مم ل ل تيمم  ي ممت عفحانمما يوممالاان ا (األ اينمم ) إ مما اعفيمما ت علمم  ي نممتال اعخ ممالة  

ف ممالال ين نتممتإا خيمم  تمم إان ليممت يل ممالل ألن يممن نفممإلال لممن ت ىممذا اع ممال  نفممإلالإن علمم  اعحمما 

اعيتمممت   اعفمممر اعفمممر فممماىل ت   مممااذ  الا  مممت لمممر  لاألا ممم  يمممن اعخ مممالة اعي  نممم  إاعف ال ممم  اع خ مممن 

  يلإ م  اعخت م   متعخ الة فح مل تل علم  عن مإ اعي ايم  ع مت اع نت تن إ  ا لالب  .ن الح ت اعتف نتن

 .لالا 81: ين

 : المجاا الزم   .0.1

اعوفممالة اعفممر  عممتىت اع تحمما لممر إ ممالاذ اعاالاتمم  اعيناا نمم ل "إن  مما  تعي ممت  اعبي ممر عل حمما 

عيـد " )يمن إعمااا ا  متال اعي   مر إ يم  اع نت متن إفحلنل مت إ مإع إعم  اع فمت ا إاعفإ منتن  اذ  

 (.101-103:ص-، ص1331الهاد  وكمد الجوهر  وعلى عيد الرزاق إيراهيم،

 :إ  تذ  علني نيلن ف تنت لفالة اعاالات  اعيناا ن  إع  
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إففي   لر إع  خ م  اعاالاتم  اعيناا نم  إإعم  ا  مالاذان اعي   نم  إف مينت  :المركلة األولى

ل إعالع ت عل  ي يإع  ين اعيحليننل إاايمن ىمذ  اعوفمالة حمإاعر اعتفيتالة لر  إالف ت األإعن 

ل  ممت 1310مــارس ع تنمم   اانمم   مم ال  1310ونتــويرن ي ف مم   مم ال يال مم  ي مم ال إ  مم ل يمم

ل إلممر  ومم  اعإ ممن إ ممالاذ اعف ممانالن اعالبيمم  علمم  اعتممفيتالةل إ ممنت ف ت لممر  ممإالف ت اع  ت نمم 

 .ف النب اعتفيتالة

ـــة ـــة الثا ي خمممال  ىمممذ  اعيالحلممم  فمممت اع مممبإ  علينممماانل إف  نممم  اتمممفيتالة اعتمممف نتن إ يممم   :المركل

 إاايمن ىمذ  اع يلنم  حمإاعر  1310مـارس 30: اع نت تن ين اعي حمإ ننل إ ما فمت ذعما ا فمااذ  يمن

 .1310جوان 11: إ تعع   ع تن  ي  ال 7

فلالاالنمم ل إحتممتب إىممر اعيالحلمم  األخنممالةل إلن ممت فممت فوالنمم  اع نت ممتن لممر  ممااإ  : المركلــة الثالثــة

اعيفإت تن اعحتت ن  إفحلنم  إفوتمنال اع فمت ا اع ب نم ل إاتمفخال  اع فمت ا اع  ت نم ل إى مت ف ماال 

   ل إاايمن ىمذ  اعيالحلم  حمإاعر ا  تالة إع  ين خ إة فوالن  اعتفيتالان لت ن  تعيإاباة يم  فإبن  مت

 .ي  ال 3

 : م هج الدراسة. 1

عاالاتتن اع لينم  إف مته يم  ا عليمرل ىمذا اعيم  ا فحفت  اعاالاتتن اع فيتعن  ل نالىت ين ا

اعمممذا نف ممماا ف  مممت عف ممماا يإاعمممن  اع لمممإت ا  تمممت ن  إاع فيتعنممم ل إذعممما يمممن ي ممم  اعإ مممإ  إعممم  

اعفر نف   ت اع    علإ إ  ع فت ا إن ال  اعي  ا عل  ي ي اع الن   . اعح ت     الن   علين  ا ن  

 .  إاع الى   عل   ح  اعح ن   اعي لإي ل ين ي   اعل   عن اعح ن   اعي  إعيا االات 
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إ  الا ع  ن   يإعإه اعاالات ل إ تعتفوتاة ين اعاالاتتن اعتت    لتن اعي  ا اعإ ور ىإ 

ن ف ممال  الن مم  عإ مم  اع ممتىالة اعياالإتمم  إف ممإنالىت لينممتل عممن  النمم  "األ تممب علاالاتمم ل إاعممذا 

خعممتع ت يلقاســم )  "علاالاتمم  اعا ن مم   يمم  ي لإيممتن ي   مم  عممن اعي مملل  إف مم نو ت إفحلنل ممتل إا 

 .(113:،ص1330سالط ية وكسان الجيال  ،

 :الدراسةييا ات  جمع ا ود. 0

اعيم  ا اع ح مر ينمت لمتن  إعمي علم  ياإان إإتمت   ع يم  اع نت متن إاعي لإيمتن اعفمر  ن فيا

نتممف نن   ممت  تع تحمما إنتممفخاي ت عإل ت ممم  علمم  يممت ي ممتال  يمممن فتممتاعنل إاعفح مم  يممن اعومممالإض 

 .   إ إع إع  اع فت ا اعيف ل    ي لل  اعاالات اعي ت

يإ ف مم نو ت إ مماإعف تل إى ممتا اعل نممال اعإتممنل  اعيتممفخاي  لممر  يمم  اع نت ممتن : ىممر إاألااة

يمن األاإان اعفممر فتمفخات علح ممإ  علم  اع نت ممتنل إنيلمن اتممفخاات عماا يممن ىمذ  اعإتممت   ي ممت 

مكمــــــد )يممممممن لتلمممممم   إا   ممممممت  لممممممر اع حمممممما اعإاحمممممما عف  ممممممب عنممممممإب إحممممممااىت إعاالاتمممممم  اع ممممممتىالة

 (.130: ،ص1130 فيق،

ل إفيت مممنت يممم    ن ممم  يمممن يل مممال األاإان اتمممف يتع ع يممم  اع نت مممتن :االســـتييان اســـتمار . 1.0

 يلمالاا اع ن م  اعاالات  إاع ا  ي  تل إاعي  ا اعيف   فمت اخفنمتال اتمفيتالة اعتمف نتن عاالاتم  اف تىمتن

 .  ت ين يااذ عيل ت إل  يو إت اع إاة اع تيل  حإ يىت اعلوتنتن اعفر نيفللإ  ت إاعفر فيل
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 :فت   تذ اعتفيتالة إا ف ت  ع تالاف ت اعفيتاا عل  اعي تاال اعفتعن : تصميم وي اء االستمار  -ي

 ا نتن اعيف ل   تعلوتنتناعيالا   اع لين  اعفر فعي ن األ. 

   عن اعيف ل    يإعإه اعاالات  اعحت( اعتت   )اعاالاتتن اع لين  اعيحلي. 

تفتذ اعي ال    ا يالا    اتفيتالان اعاالاتتن اعتت   ل إ  ا  ي  اعي لإيتن إاتف تالة األل

 :إي يإع  ين األتتفذةل فت ف ينت اتفيتالة اتف نتن يلإ   ين

 إعخ...ل اعفخ  اال   اع لين ل اعتنل اعاع   (: ي لإيتن  خ ن ) نت تن يإعن   :يإع

ع تالة في   اعلوتنتن عي الل  يا  فإالالىت لر  00 نفعين اع بذ اع ت ر ين األااة:  ت نت

ل يإبع  -ي لينن إيتتفذة -خالن ر اعف لنت اع تعر اع تيلنن    ته اعفال ن  اعإ  ن  إاعف لنت

 :لتعفتعر

 االستمار ( العيارات) يوضح توزيع فقرات(: 30)الجدوا رقم 

 المجاالت الرقم
عدد الفقرات 

 (العيارات)
ورقام النفايات نما 

 ف  االستمار  وردت
 47إع   4 47 اعلوتنتن اعي  ن  األوا
 70إع   41 43 اعلوتنتن األلتانين  الثا  
 78إع   74 08 اعلوتنتن اع  تلن  الثالث
 14إع   10 01 لوتنتن اعف ت  إاعفإا   الرايع
 44إع   11 40 لوتنتن اعفينب لر اع ي  الخامس
 14إع   41 40 اعلوتنتن اع خ ن  السادس

 00 اعي يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإه
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عفمالا اعوال م  أللمالاا اع ن م    مااذ يالح متف ت إا فالاحمتف ت  لم     يوفإحإلر األخنال تاا

 . حالن 

اععفيمتا إ  ا فإعن  ي  تا اعتفيتالة إإعم  اع  متالان اعفمر فخمات فتمتاعن اعاالاتم ل فمت 

اعيفاال  ذا اعخي  احفيتعنل إاعذا ن  ال لن ت  "لينرت" عل  ي نت  ذ اتفيتالة اعتف نتن  تلر 

ــــــ  )اعوممممممالا عممممممن  مممممماة اف تىممممممي يممممممن خممممممال  خيمممممم   مممممماا   صــــــال  وكمــــــد مــــــراد وومــــــين عل

 : يإعح  لتعفتعر (010:،ص1331سليمان،

 يوضح اليدائا المكتملة لإلجايات(: 33)جدوا رقم ال

 الوزن ال سي  ــــــــــــــــــــــار العيـــــــــــــــــــــــــ

 (0) موافق ي د 

 (0) موافق

 (0) غير متأند

 (1) غير موافق

 (1) غير موافق ي د 

إألن اعي نمممت  اعيتمممفخات لمممر   مممتذ اعتمممفيتالة ىمممإ ي نمممت  عنلمممالن اعخيتتمممرل فيمممن فال يممم  

  :اال تفي ليت نلر

ل إعلني نلإن [4-4]    ني  علي ت  حتتب اعيا  ين خال  اعوال   نن يعل   ني  إيا: يإع

 .1:اعيا  ىإ

 :ل إ تعفتعر فلإن اعو تن ليت نلر0.9:يا 1/4حتتب  إ  اعو   إاعذا نتتإا :  ت نت
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 (.اعلوتن )اف ت  تل ر  إا  حإ اع  تالة ] 4-4.9] 

 .اف ت  تل ر ع ن ] 4.9-3.1]

 .اف ت  يحتنا  حإ اع  تالة] 3.1-7.1]

 . ن اف ت  إن ت ر ع ]7.1-1.3]

                 .اف ت  إن ت ر  إا ]1.3-4]

 :صدق ودا  الدراسة -ب

علفألمما يممن  مما  األااة إيممن  نتتمم ت عيممت إعمم ن أل لممي إلممذعا  مميإع ت  :صــدق المكنمــين -1

إتماليف ت يمن اع تحنم  اعل إنم ل فمت عمالض ا تمفيتالة علم  ي يإعم  يمن اعيحليمنن عي اللم   الا  مت 

اععالإالن  علاالات ل إيا   ح  اعياعإ  اعلو ر عل  ع تالة ين  حإ   يإعن  اعو الان علي لإيتن

ع ممممتالان ا تممممفيتالةل إيمممما  ا فيممممتذ لمممم  ع ممممتالة علي ممممت  اعممممذا نف  مممميل  ممممت األخممممذ  إ  ممممتن   ممممال 

علممم  ي يإعممم  يمممن  فمممت عمممالض اعتمممفيتالةإ ممما  .ىمممذا إعمممتل  عممماليا األتمممفتذ اعي مممال . اعيحليمممنن

عتل  اعلوتنمتن اعفمر نمالإن اعيحلينن عف ان  اع  تالان  نال اعإاعح  يإ حذ  اع و الان اعيلالالة إا 

اعفممر إالان يممن ي  ممت عممالإالن  لممر اع نممت  إن ييلممنل إفممت ف ممان  اع ت يمم  لممر عممإذ اعيالح ممتن 

 .((31)و ظر الملكق رقم )  اعيحلينن
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ـــداخل  وو ثيـــات االســـتمار  -3 ن مممنال اع  مممتن إعممم  فيتتممما يااة اع نمممت  يإ  :صـــدق االتســـاق ال

 وتمم تل إنيلممن إ مم  اعخف ممتال  تع  ممتن إذا ل ممت   مم  ي ممي تممن  ن ت اع فممت ا اعف ممت   لممر اع فممت ا 

 الإ  إلر  ل وت ت ع ا إعتاة ف  ن ي يالة يخال  عل  اع ن    وت ت   ا يالإال لفالة بي ن  ي تت  

إنيلمن اعف ممال  علم  اع  ممتن يممن خمال  ي تيمم  اع  متنل إ مما فمت اتممفخالا   مما   .اعف  نم   وتمم ت

اعالف ت   نالتإنل إ فت ا اع اإ  اعفتعر ف نن  ين خال  حتتب ي تي  اعفتت  اعااخلر عللوتنتن

 :ذعا

 معامالت الثيات لمجاالت نفايات خريج  التعليم العال  :(33)جدوا رقم ال

 عدد الفقرات المجاالت الرقم
قيمة معاما 
 االرتياط

 0.98 47 اعلوتنتن اعي  ن  1
 0.87 43 اعلوتنتن األلتانين  1
 0.83 08   تلن اعلوتنتن اع 0
 0.81 01 لوتنتن اعف ت  إاعفإا   0
 0.84 40 لوتنتن اعفينب لر اع ي  0
 0.94 40 اعلوتنتن اع خ ن  0

 0.80 14 اعي يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإه
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إألتم تب عانماة عمت عاالاتم ل فت ف  نم  اعتمفيتالة علم  عن م  ا :تطييق استمار  االستييان - 

 0عن م  اع حممال حنمما إ مما ت يوممالاان يممن  مفــرد  10 مفيلن يممن فممت ف  نم  اعتممفيتالة علمم  

اتممفيتالان اتممفال  ن  ت ت ممتن  ت  مم ل ع فح مم  لممر األخنممال  0حممتعن لممر ع لمم  ييإيمم ل 

 .اتفيتالة لتيل  إ ت ل  علفوالن  إاعفحلن  31عل 

 :اسةاألساليب اإلكصائية المستخدمة ف  الدر . 0

عفح ن  يىماا  اعاالاتم  إفحلنم  اع نت متن اعفمر  ي منل فمت اتمفخاات اع انما يمن األتمتعنب 

إلنيمممت نلمممر األتمممتعنب ا ح مممت ن  اعفمممر فمممت ل SPSSإل Excel تتمممفخاات اع ال مممتيا  ا ح مممت ن 

 :اتفخااي ت

 .حتتب اعفلالاالان إاع تب اعي إن  -4

الاة لمممر ا تمممفيتالةل لمممر  مممل  حتمممتب اعيفإتممم  اعحتمممت ر   ت مممتن اع ن ممم  علممم  األتممم ل  اعمممإا -3

إنتممممفخات . ي نممممت  عنلممممالن اعخيتتممممرل اعممممذا ن ف ممممال يممممن يلعمممم  يتممممتعنب  نممممت  اعف تىممممتن

اعيفإت  اعحتت ر لر حتع  يت لتن اعيف نال نأخذ  نيت فخفل  ين حنا يىينف تل عذعا ن مب 

 .يخذ ىذ  األىين  لر اععف تالل إذعا  تع تذ ل  ع تالة اعإبن اعي تتب ألىينف ت

 .ي تعن اعلوتنتن  نالتإن عحتتب اعالف ت   نن" ال"ت ي تي  اعالف ت  اتفخاا -7

 .ا  حالا  اعي نتالا  -1

 (.ن)اخف تال  -4
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 :خالصة

إن ف انت يناان اعاالات  إفحانا عن ف تل خ إة ىتي  علإ مإ  إعم  يىماا  اعاالاتم  اعيال مإة 

اعي  نمممتن إذعممما يمممن خمممال   يلممم  يمممن اعإتمممت   اعفمممر في ممم  األاإان اعفمممر فمممت اعفيتاىمممت ع يممم  

 .اعيناا ن 

إا  ال ت ين يناان اعاالات  إعن ف متل فمت  يم  اع نت متن إاعي  نمتن اعيناا نم  حمإ  اع متىالة 

 .ت إفوتنالىتل   ا اتفخال  اع فت ااعياالإت ل عنفت لر اعو   اعيإاعر عالع ت إفحلنل 

 



 
 

 الفصل السادس
 وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة عرض

 نتائجال
 

 دــــــــــــتمهي
 الدراسة الميدانية عرض وتحليل بيانات. 1
 نتائج الدراسة. 2
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 :تمهيد

تحتلللللرحلة احملللللةحلة يةلخيلللللةحلب يلللللةحاعيلللللةحيلللللححلةيحللللل  حل  ت ع يلللللة حيعة ي لللللةحلةح ي يلللللةح

ةميحلللللل حل  ت للللللع حح حتت عللللللرحي للللللاحيللللللحح  لللللل حلةتللللللال حلةخ للللللا ح ل الللللل  ح ملللللل حلةيحلللللل  ح

خى للللعحتت عللللرحيللللححل ت عةبللللعح ملللل حلة  للللرح  لةةالسللللعتحلةتللللححتخع ةللللتحلة لللللةمةح  نلللل  حلةةالسللللة ح لع

 .خيةح نحلبمح الحرحلةةالسةيعة احمةحلة يةل.حلة يةلخح

حلةفيرحاعت ةحلةةالسة ححي حسخست اضحييهحلبمح آااح زءح نحلةةالسةحح   ح .ح ي تياحبذل

حخهعيةح حيح حإةيهع حت يمخع حلةتح ح اضحلةختعئج ح   حلةييعخعت  ح تفسيا حتحمير حإة  حييه يسختااق

 .لةةالسة

 

 

 

 

 

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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 :عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية.1

 :ات الشخصيةالبيان.1.1

الجدددددن   : واقدددددا لدددددد مت يدددددراتخصدددددارا  ادددددراد ال يندددددة  يوضددددد  :(90)لجددددددول ر ددددد  ل

 .ةالوظيفي صفة  الجام يةمتوسط ال مر  الشهادة ال

 النسبة المروية التكرار  االحتماالت المت ير

 الجن 

 %40.44 44حذةا

 %49.45 44حلخع 

 %199 90حلة     

 متوسط ال مر
 85.49حذةا

 84.55حلخع 

 الشهادة الجام ية

 %48.49 80حةيسعخس

 %54.41 59ح عستا

 %199 90حلة     

 الصفة الوظيفية

 %19.11 90   ممحلةت ميمحل يتةلئح

 %14.04 15 لستعذحلةت ميمحلة ت سا

 %41.01 54 لستعذحلةت ميمحلةععخ  

 %199 90 المجموع

حححححح
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ح

ليلللللالةحلة يخلللللةحت اييلللللعحبلللللمح لللللنححلنحخيللللل ح(90)  ايلللللعتحلة لللللة رحا لللللمحح لللللنحنللللل يتحح

 خفللللللللسحلةخسلللللللليةحت اييللللللللعحبللللللللمح للللللللنح للللللللخسحذةللللللللاح  %49.45 للللللللخسحلخعلللللللل حيخسلللللللليةحت للللللللعا ح

ح. بححخس ح ت عايةح 40.44%

ةإلخلللللللع ح بلللللللحح 84.55ةملللللللذة ا ح ح85.49 يعةخسللللللليةحة ت سلللللللاحلة  لللللللاحيتلللللللال  حيلللللللينح

ح. ت ساعتح ت عاية ح تةرح م حلنحليالةحلة يخةح نحيئةحلةليع 

:حلة ع  يلللللللة حيةعخلللللللتحل مللللللل حخسللللللليةحةللللللللهعة حلة عسلللللللتاحيللللللللحيي لللللللعحياللللللل حخللللللل  حلةللللللللهعة 

 ح  لللللعحيفسلللللاحبلللللذلحلةتفلللللع تحيلللللححلةخسللللل  حبللللل ح%48.49:ح للللللهعة حلةميسلللللعخسحيللللللح 54.41%

ةلللللل نح للللللنححللللللقححللللللع مححلللللللهعة حلة عسللللللتاحلةتللللللةايسحيللللللححلةت ملللللليمحلةعللللللعخ  حيع نللللللعيةحةمت ملللللليمح

 .لة ت سا

لسلللللتعذح:حتخللللل  حيلللللينةمالللللايجحي لللللةححلة سللللل  حلةللللل  يفحل لللللعحيعةخسللللليةحةميلللللفةحلة  يفيلللللة حل ح

   ملللللللمحلةت ملللللللليمح% 14.04 لسللللللللتعذحلةت مللللللليمحلة ت سلللللللا  %41.01:حلةت مللللللليمحلةعلللللللعخ  حيخسلللللللية

 %.19.11 ل يتةلئح

ح
ح
ح
ح
ح
ح
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 :عرض بيانات محاور االستمارة. 8.1
 مجال الكفايات المهنية: بيانات المحور األول. 1.8.1

 ت المهنيةيوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال الكفايا(: 19)جدول ر   ال

 
 اس  المجال

 
 ر   ال بارة

 
 ال بارات

ح

موع
مج
ال

 
 

المتوسط 
 الحسابي

 
ترتيددددددددددددددددد  
ال بدددددددددددارات 
واقددددددددددددددددددددددا 
للمتوسدددددددددط 

 الحسابي

شدة
ق ب

مواا
(4) 

اقح
موا

(4) 
أكدح
 مت
غير

ح(4)

اق
موا
ير 
غ

شدةح(8)
ق ب

مواا
ير 
غ

ح(1) 

ح
ح
ح
ح
ح

الكفايات 
  المهنية
ح
ح

لة  يفلللللللةحلةتلللللللححل  لللللللرحيهلللللللعحح1
ح خعسيةح اتيعيح

ح09ح40ح44ح44ح44ح49حك
4.14 94 

ح144ح0.90ح4.49ح4.49ح42.92ح55.45ح%

ح4
ح

 لخ زحلة  رحة نحلااعء
ح09ح14ح14ح15ح41ح40حك

4.15 18 
ح144ح15.04ح14.40ح12.05ح42.42ح0.02ح%

ح4
ح

 لحا ح م حلة  رحيإت عن
ح09ح44ح44ح44ح40ح44حك

4.48 91 
ح144ح4.40ح4.44ح4.44ح44.29ح49.44ح%

حح4
 لت يرحال حلآلااينح لحتا ه

ح09ح44ح44ح44ح44ح44حك
4.48 91 

ح144ح4.44ح4.44ح4.40ح44.94ح40.19ح%
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ح
لسللللللتفةتح للللللنحةالسللللللتححيللللللححح5ح

 لة  رحلةذ حل عاسه
ح98ح11ح14ح44ح45ح41حك

4.44 90 
ح144ح14.45ح11.44ح4.44ح49.44ح44.04ح%

ح2
ت ةخللللتح للللنحلةحيلللل رح ملللل ح
  لللرحيللل التحي لللةحتاا لللحح لللنح

 ع  ةلة 

ح86ح14ح15ح44ح19ح44حك
ح144ح14.24ح12.05ح4.44ح41.44ح44.94ح% 19 4.54

ح0
لتفع رحيلةرح يةح  حييئةح

ح  مح
ح09ح40ح44ح44ح54ح40حك

4.91 95 
ح144ح0.02ح4.44ح4.44ح52.10ح41.42ح%

حلةتزمحيأ  عتح لخ  ةحلة  رح0
ح09ح44ح44ح41ح42ح45حك

4.49 98 
ح144ح4.40ح4.49ح1.14ح44.44ح54.52ح%

ةلللللللللة ح لللللللللةا ح مللللللللل حتح لللللللللرحح9
حلة سؤ ةية

ح89ح44ح41ح44ح42ح40حك
4.85 94 

ح144ح4.40ح1.14ح4.44ح51.20ح41.50ح%

ح14
  تخللللللللللللللل حيعة  لللللللللللللللرحلةلللللللللللللللذ ح

حل عاسه
ح89ح11ح44ح44ح41ح49حك

4.04 94 
ح144ح14.45ح4.49ح4.49ح44.04ح44.04ح%

ح11
ةللللللة حلة للللللةا ح ملللللل حلة ال يللللللةح

حلةذلتيةحة  مح
ح09ح14ح44ح14ح42ح44حك

4.84 94 
ح144ح11.44ح4.40ح11.44ح51.20ح44.40ح%

 99 4.90ح89ح40ح41ح40ح54ح41حكل ملللللللةحلة لللللللةا ح مللللللل حلتالللللللعذحح14
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لة للللللالالتحيلللللللةرح  نلللللل  حح
ح  م ح

ح144ح0.02ح1.14ح0.02ح59.55ح44.59ح%

ةة ح  ايةح لسل ةحيلحح  لعرحح14
حلة  ر

ح98ح14ح49ح14ح44ح14حك
4.48 11 

ح144ح14.24ح14.11ح14.24ح49.44ح11.44ح%
ح4.04 المتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات المهنية
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إنحلةت ملللليمحلة للللع  ححلةيلللل محةللللمحي للللةح  للللاةحإ للللةلةحلةالللل  حةتايلللل ح  ايللللحح  للللين ح

 ح ي تلللللةحإةللللل حتاييلللللقحلة  ايلللللةحيلللللحح  ل للللل ح ةيلللللة ح ايلللللاحيلللللرحليلللللي ح لللللةا حةملللللت ممحلةلللللذلتح

سدددددددددددهيلة محسددددددددددد  كدددددددددددداظ  )هحةملللللللللللت ممح لللللللللللة حلةحيلللللللللللع حلةلللللللللللت ممحيعة  لللللللللللر ح للللللللللل حإ لللللللللللةلة

لةللللذ حيللللا ح"حالت لددددي  الددددك الكندددد  المكنددددو :ح" حسلللل حت ايللللا (.189: ا 8999الفددددت و  

لنح للللنحة للللعئمحلةت ملللليمحيللللححلة للللانحلةحللللعة ح لة لللللاينحبلللل حلةللللت ممحةم  للللر حي  خلللل ح حةمحيلللل رح

خ للللللعحلينللللللعح ةتسللللللع حةفللللللعء حتؤبللللللرحيلللللللةرحل للللللمحة  ل هللللللةححربيللللللأ ملللللل حت  هخللللللححيحسلللللل  ح لع

 ل للللل ح ةيللللللة ح ةم  لللللرحلة  للللللع ح ح ةللللللذةةحلةلللللت ممحةم  للللللرحيللللللححإالللللعاحلةت للللللعا حل  ت ع يللللللةح 

 (.44:    ا88/18/8919  جاك ديلور)لة اتمفةح

نحااي لللللللححلةت مللللللليمحلة لللللللعةححلة لللللللع مينحتيلللللللينحلح(42)ا لللللللمحح حسللللللل ح  ايلللللللعتحلة لللللللة ر

ح  ة ي تمةللللل نحلةةفعيلللللعتحلة هخيلللللةحلةاعيلللللةحيلللللعةح-  م لللللينح لسلللللعتذ ح–ي الللللع حلةتاييلللللةحلة اخيلللللةح

لة ت سللللللاحلةحسللللللعيححححيلللللل حيملللللل يحايلللللل نح ملللللل حلة  للللللرحيإت للللللعنح حإذحلخهللللللمحيللللللةا عتح تفع تللللللة

  %08.18 يةا للللللللةح  لي للللللللةحيم للللللللتحح 4.48"ح حددددددددرا علددددددددى ال مددددددددل ب تقددددددددا "ح:ةم يللللللللعا 

 تقبددددل ر   انخددددري  ":ح ل ت للللعنحي خللللححلة لللل ة حيللللححلة للللرحيلللل ابع ح خفللللسحلةلللللحءحيعةخسلللليةحةللللل

لة يخللللللةحيأ  للللللعتح لخ  للللللةححيللللللأتححإةتللللللزلمحليللللللالةح حة للللللع4.48:ي ت سللللللاححسللللللعيححيملللللل ح"و حترمدددددد 

 بللللذلحي خللللححلخهللللمح للللةاة نح  4.49لة  للللرحيللللحح اتيللللةح ت ة للللةححيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيحح

 ح.ةح ع رحلة  تحيححتأةيتهمحة هع هم حيعةز نح خياحلسعسحح نح خعياحلة  ة ألب ي
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 ح

لةحسلللللعيححيمللللل حلة ت سلللللاحي لللللةحل لللللعحيعةخسللللليةحة لللللةا حلة يحللللل عينح مللللل حتح لللللرحلة سلللللؤ ةيةح

 لللللللعحي خلللللللححلنحةم يحللللللل عينحإحسلللللللعسحةييلللللللاحيعة سلللللللؤ ةيةحت لللللللعهح  مهلللللللم ح  لللللللةا ح مللللللل ح  4.85

 ملللللل ح لللللعت همحيع تيلللللعابمحيسلللللعب  نحيللللللححتاييلللللةح تةللللل ينحلةالسلللللل عرحلة م لللللع حتح لللللرحلة سلللللؤ ةيةح

ح.حلةيلا  حلةذ حي  ةح  ميةحلةتخ يةحيححلة ست ير

ي للللةحيملللل ح ت سللللاهعحح"ملدددديالقدددددرة علددددى المرا بددددة الااتيددددة ل   لددددد" :ح يعةخسلللليةحةمةفعيللللة

 لحتمللللللتحيللللللذةةحلة اتيللللللةحلةالي للللللة ح للللللعحي خللللللححلنحأليللللللالةحلة يخللللللةح للللللةا ح ملللللل حح4.84لةحسللللللعيحح

ح. ال يةحل  عةهمحييفةحذلتية

 لللللةحءنحلنح   ح حيلللللا حلة يح عللللل"الوظيفدددددة التدددددي  عمدددددل بهدددددا مناسدددددبة الختصاصدددددي" 

 4.14ححلة  يفللللةحلةتلللللححي عاسلللل خهعح اتيعيلللللهمحل لللللاحنللللا ا  حي لللللةحيملللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعي

  عيللللرحح%44.94 بلللل ح ت سللللاحإي للللعيححنلللل ي  حيخسلللليةحلةللللذينحل للللعي لحي  ليللللقحيلللللة حيم للللتح

 ح بلللللللللل ح للللللللللعحيؤةللللللللللةحلخهللللللللللمحي عاسلللللللللل نحل  للللللللللع حتت ليللللللللللقح تاييللللللللللعتهمحة  ليللللللللللقح85.05%

ح.لة ع  ية

لحتملللللتحبلللللذهحلةةفعيلللللةحلة اتيلللللةحلةسعةسلللللةح"ح تفاعدددددل بشدددددكل جيدددددد مددددد  بيردددددة عملدددددي" 

لةعللللللاح للللللنح للللللعحي خللللللححلنح% 45.14يم للللللتح يخسلللللليةح  لي للللللةح ح4.91ي ت سللللللاححسللللللعيححيملللللل ح

 .خي حليالةحلة يخةحيت ةخ نح نحلةتفع رحلة يةح  حييئةحلة  ر
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ح

يللللححلةاتيللللةحلةسللللعي ةحي ت سللللاححسللللعيحح"حمقتندددد  بال مددددل الددددا   مارسدددد "ح تللللأتحح يللللعا ح

 بلللل ح ت سللللاحي يللللاح للللنحلت للللعهحإي للللعيححنلللل ي  ح خسلللليةحلةللللذينحل للللعي لحي  ليللللقح  4.04:حيملللل 

ة يللللللاح  ليللللللق ح% 4.40ح:  عاخللللللةحيللللللللللحة بللللللححخسلللللل ح ت سللللللاح%44.94 ح %44.98يلللللللة ح

ح.ة ياح  ليقحيلة % 18.44 

 ملدددددك القددددددرة علدددددى اتخددددداا القدددددرارات بشدددددكل موضدددددوعي :ح"(18)ل لللللعحلة يلللللعا حا لللللمح

ح. يذةةحلحتمتحلة اتيةحلةعع خةح4.90:حييم ح ت ساهعحلةحسعيح" وعلمي

لةحسللللعيححةهللللذهححيملللل حلة ت سللللا"حاسددددتفدت مدددد  دراسددددتي اددددي ال مددددل الددددا   مارسدددد "ح

 للللللعحي خللللللحح %40.48  يخسلللللليةح  لي للللللة  % 44.94  يخسلللللليةح  لي للللللةحيلللللللة   4.44لةةفعيللللللةح

ة لللللعحلنح.حعةي يلللللةحيلللللححلة  لللللعئ حلةتلللللححيلللللل م خهعة لح لللللنحةالسلللللتهمحلألةعسلللللتفللنحليلللللالةحلة يخلللللةح

لغمييلللللةحلةالللللاي ينحةلللللمحيت ةخللللل لح لللللنحلةحيللللل رح مللللل ح  لللللرحيللللل الحي لللللةحتالللللا همح لللللنحلة ع  لللللةح

"حجحلة ييخللللةحيللللححلة للللة رحلةسللللعيق ححيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةم يللللعا ح بلللل ح للللعحتؤةللللةهحلةختللللعئ

 حإذحيملللل ح ت سللللاهعح"تمكنددددت مدددد  الحصددددول علددددى عمددددل اددددورا ب ددددد تخرجددددي مدددد  الجام ددددة

 ح%44.04 ح يم للللللللللللللتحخسلللللللللللللليةحلةللللللللللللللذينحل للللللللللللللعي لحيعة  لي للللللللللللللةحلةلللللللللللللللةية ح4.54:حلةحسللللللللللللللعيح

ح.ةمذينحل عي لحيعة  لي ةح81.44% 

 حيملللل ح ت سللللاحلة يللللعا حح"واسدددد ة اددددي مجددددال ال مددددللددددد  م راددددة :ح"ح(14)لة يللللعا حا للللمح

يخسللللليةح حيللللل حيةلللللعةحي  للللل حليلللللالةحلة يخلللللةح مللللل ح  لللللايتهمحلة لسللللل ةحيلللللحح  لللللعرح  مهلللللم  4.48

 .ة  ليق% 40.40  حة  ليقحيلة  11.84% ت ز تحيين  %59.48 يم ت
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 لةللللذ حي تيللللاح للللنحلسللللسح  يللللعة حإةلا حح"خطددددا  إنجددددا  األعمددددال دو  ":ح يعةخسلللليةحةللللل

ي لللللةحيمللللل ح ت سلللللاهحح- يلللللححةلللللرح لللللا حلي لللللرحلةللللللحءحلةيلللللحي ح لللللنحل رح لللللا ح-للللللع مةلة للللل ة حلة

 بلللل حلةخلللل ح ت سللللاح للللنحيللللينحلة ت سللللاعتحححسلللل ح  هللللةحخ للللاحليللللالةحلة يخللللةح4.15لةحسللللعيحح

ح.%45.95:ح حاغمحلنحخسيةحلةذينحل عي لحي  ليقحيم تلةسعي ة

ح

ح
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 مجال الكفايات األكاديمية: بيانات المحور الثاني. 8.8.1

 يوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال الكفايات األكاديمية(: 11)  جدول ر ال

 
 اس  المجال

 
 ر   ال بارة

 
 ال بارات

ح

موع
مج
ال

 

 
المتوسط 
 الحسابي

ترتيددددددددددددددددد  
ال بدددددددددددارات 
واقدددددددددددددددددددددا 
للمتوسدددددددددط 

 الحسابي

شدة
ق ب

مواا
(4) 

اقح
موا

(4) 
أكدح
 مت
غير

ح(4)

اق
موا
ير 
غ

شدةح(8)
ق ب

مواا
ير 
غ

 
ح(1)

ح
ح
ح
ح
ح

الكفايات 
  ديميةاألكا
 
ح
ح

ح ت ةنح نحلة عة حلة م يةح14
ح89ح40ح44ح44ح24ح14حك

4.44 94 
ح144ح0.02ح4.49ح4.49ح01.91ح11.44ح%

ح15
ةللللللللة حلة للللللللةا ح ملللللللل ح  للللللللرح
ليحللللللللللع ح م يللللللللللةحتايي يللللللللللةح

 ةاة ةحلة  ت  

ح09ح40ح45ح44ح41ح14حك
ح144ح0.90ح5.21ح45.04ح42.42ح14.40ح% 11 4.40

ح12
لامللللل ح يللللللةرحةلللللع ح مللللل ح
لة يلللللعةاحلة م يلللللةحلةحةيعلللللةح

 لة اتمفة

ح98ح40ح14ح14ح42ح12حك
ح144ح0.02ح11.44ح11.44ح51.20ح10.90ح% 90 4.59

لستفةتح نحايالتحلآلااينحح10
حيحح  مح

ح89ح44ح44ح40ح44ح44حك
4.84 91 

ح144ح4.44ح4.49ح0.02ح40.44ح40.19ح%
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لتلللعي حل  ت ع لللعتحلة ت م لللةحح10ح

 ي  عرحلة  ر
ح98ح40ح42ح42ح40ح44حك

4.08 98 
ح144ح0.02ح2.04ح2.04ح44.29ح45.95ح%

ح19
لام ح م حلةتا التحلة م يةح

حلةحةيعة

ح89ح40ح14ح14ح42ح44حك
4.48 19 

ح144ح0.90ح14.24ح14.40ح44.44ح44.40ح%

ح44
لاملل ح ملل حةالسللعتح ليحللع ح

  م يةح ةية 
ح98ح11ح14ح49ح44ح14حك

4.49 14 
ح144ح14.45ح14.40ح14.11ح49.44ح14.24ح%

ح41
لللللللعاةحيلللللححة التحتةايييلللللةح

 ةتا ياحلة  ر
ح89ح19ح14ح14ح40ح19حك

4.15 14 
ح144ح41.44ح14.40ح14.40ح44.44ح41.44ح%

ح44
لتلللعي حلة لللؤت التح لة مت يلللعتح

حلة ت م ةحي  عرحلة  ر
 

ح89ح19ح15ح11ح32ح14حك
ح144ح41.44ح12.05ح14.45ح45.95ح14.40ح% 14 4.94

ةلللللللة حلة لللللللةا ح مللللللل حاة لللللللةحح44
 لة  ت  

ح09ح07ح08ح24ح44ح49حك
4.44 18 

ح144ح0.02ح0.90ح44.01ح40.41ح14.11ح%

ح44
ةلللللة ح  ايلللللةح لسللللل ةحي مللللل مح

حلةحعس  
ح09ح08ح03ح11ح44ح45حك

4.98 94 
ح144ح0.90ح4.40ح14.45ح40.19ح40.40ح%

 99 4.58ح89ح11ح06ح11ح38ح44حكلت نحة ةحل خييلةح لحلة ح مل حح45
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ح144ح14.45ح2.04ح14.45ح44.29ح45.04ح%حلأل ر

ةللللة حإالللل  ح لسلللل حيللللحح للللعحح42
حيا ح  عرحتاييح

ح89ح07ح00ح09ح51ح44حك
4.01 94 

ح144ح0.02ح44ح14.11ح50.44ح44.01ح%
لامللللللللللللل ح مللللللللللللل حلأليحلللللللللللللع حح40

 لةةالسلللللللللللللللللللللعتحلة ت م لللللللللللللللللللللةح
حيتاييح

ح09ح07ح03ح49ح54ح18حك
ح144ح0.02ح4.40ح9.10ح50.44ح44.44ح% 94 4.40

ةللللة حلة للللةا ح ملللل حلسلللللتاةلمحح40
حلألا عمح لةييعخعت

ح09ح05ح03ح17ح40ح12حك
4.44 95 

ح144ح5.21ح4.40ح19.14ح54.94ح10.90ح%
ح49

حلت نحلةتحميرحلةخ ة 
ح09ح20ح12ح17ح44ح40حك

8.04 15 
ح144ح44.44ح14.40ح10.44ح45.95ح0.90ح%

ح44
حليةاحيااي ةح خا ية

ح09ح07ح00ح14ح49ح23حك
4.01 94 

ح144ح0.02ح44ح11.44ح55.45ح45.04ح%
 4.59حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات األكاديمية
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ي تيللللللاح يللللللةلحلة  للللللرح لةت للللللع نحلة  للللللع حح ل يلللللللعة ح للللللنحايللللللالتحلآلاللللللاينح للللللنحلبلللللللمح

يلللللللياح ح يللللللعة حإةلا حلة لللللل ة حلةلللللللع مة ح سللللللاح للللللنحلسللللللالاحخ للللللع حلة لللللل ة ح خللللللةحلةيعيللللللعخيين ح

لة للللة رحلةسللللعيقحإةلللل حلنح   للللمحلةاللللاي ينحلسللللتفعة لح للللنحايللللالتحلآلاللللاينحيللللحح  مهللللمححيلللل ح

ل للللللعح بللللللححل ملللللل حخسلللللليةح  عاخللللللةحيعةخسلللللل حلألاللللللا  ح% 44.01لللللللة حيم للللللتحخسلللللليةح لللللل لي تهمحي

  لللللةحيمللللل ح حة يلللللاح تأةلللللة% 4.95 ح %49.89لةلللللذينحل لللللعي لحيعة  لي لللللةحي لللللةحيم لللللتحخسللللليتهمح

اسدددددتفدت مددددد  خبدددددرات انخدددددري  :ح"يلللللذةةحلحتملللللتح يلللللعا  ح 4.84لة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةم يلللللعا ح

"  تدددداب  االجتماعددددات المت لقددددة بمجددددال ال مدددددل ": حتميهللللعح يللللعا لة اتيللللةحلأل ةلللل ح"اددددي عملددددي

 ي للللنحيللللينحليللللالةحلة يخللللةحلةللللذينحل للللعي لحيعة  لي للللةحلةلللللةية حخ للللة  4.08:حي ت سللللاححسللللع حيملللل 

% 5.44 ة يلللللللللللاح  ليلللللللللللقحيللللللللللللة  ح% 4.95  عيلللللللللللرح  ةم للللللللللل لي ينح%48.50  و44.04%

 .ة ياح  ليق

ي لللللةحةعخلللللتحح"لدددددد  إطددددد ع واسددددد  ادددددي مدددددا يخدددددا مجدددددال تخصصدددددي :"ل لللللعحلة يلللللعا 

ة  ليللللللللق ح% 44.49ة  ليللللللللقحيلللللللللة  ح % 84.41:حإ عيللللللللعتحليللللللللالةحلة يخللللللللةح تيعيخللللللللةح للللللللعيين

  لللللللةحيمللللللل حلة ت سلللللللاحلةحسلللللللعيحح.حة يلللللللاح  ليلللللللقحيللللللللة % 4.95ة يلللللللاح تأةلللللللةح % 19.11 

 .4.01ةم يعا 
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 اكددددددر بطريقددددددة " :ح عبللللللعتح يخللللللةحلةيحلللللل حخحلللللل حلةةفعيللللللةيتنلللللل ح للللللنحلة للللللة رحلنحلت

حيلللل ح  4.01لت للللعهحإي للللعيححنلللل ي  ححيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةهللللذهحلة يللللعا ح"منطقيددددة

   عيلللللللر  %44.94 ت اةلللللللزتحل مللللللل حإ عيلللللللعتح يخلللللللةحلةةالسلللللللةح خلللللللةحل  عيلللللللةح  ليلللللللقحيخسلللللللية

ي للللللاح للللللنحليللللللالةحلة يخللللللةحلخهللللللمحغيللللللاحح%4.95ة  ليللللللقحيلللللللة  حيللللللحححللللللينحيللللللا ح  84.94%

ح.لي ينح يلة ح م حلست  عةهمحلة خاقحيححلةتفةيا  ح

ح لللللعءتحإ عيلللللعتحلة يحللللل عينح تيعيخلللللةح"لدددددد  م رادددددة واسددددد ة ادددددي علدددددو  الحاسدددددو "

يللللللللللللللة  ححة  ليلللللللللللللق% 89.99ة  ليلللللللللللللق ح % 44.10 لللللللللللللعحيلللللللللللللينحححللللللللللللل رحبلللللللللللللذهحلةةفعيلللللللللللللة 

ة يلللللللاحح%9.09 حح %4.44ة يلللللللاح تأةلللللللة حل لللللللعحغيلللللللاح  ليلللللللقحيةعخلللللللتحلةخسللللللليةح% 18.44 

ة ت لللللعهحلة لللللعمححللللل رحةفعيلللللةحلة  ايلللللةحلة لسللللل ةحيلللللحح مللللل محلةحعسللللل  حح يعةخسللللليةح.  ليلللللقحيللللللة 

 بلللللل ح للللللعحيتخللللللعي ح لللللل ح  4.98ي للللللةحةللللللعنحلي عييللللللعحنلللللل يفع ححيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيحح

ح. يعة حلة  ة حلةلع مة

لة اتيللللللةح"ح طلدددددد  علددددددى األبحدددددداق والدراسددددددات المت لقددددددة بتخصصددددددي"لحتمللللللتحةفعيللللللةح

 لللللعحيلللللةرح مللللل حلت لللللعهح 4.40ححسلللللعيححيمللللل لةاع سلللللةح لللللنحيلللللينحلةةفعيلللللعتحلألةعةي يلللللةحي ت سلللللاح

لخهللللمح %49.48 ححيلللل حليللللعةحلةعللللاح للللنحخيلللل حلة يخللللةحيخسلللليةحأليللللالةحلة يخللللةحإي للللعيححنلللل ي 

ي لي لللللللل نح ملللللللل حلخهللللللللمحيام لللللللل نح ملللللللل حلأليحللللللللع ح لةةالسللللللللعتحلة ت م للللللللةحي  للللللللعرحتاييللللللللهمح

 ح لللللنحليلللللالةحلة يخلللللةحي للللل لي تهمحلةللللللةية ح مللللل حبلللللذهحلةةفعيلللللةح%89.88 حييخ لللللعحليلللللعةحلألةلللللعةي ح

عيلللللرحلةخسللللليةحلة عةيلللللةح لللللنحلة  لي لللللةحخ لللللةحخسللللل ح تةخيلللللةح لللللنح لللللةمحلة  لي لللللة ححيللللل حةعخلللللتح   

ح.ة ياح  ليق% 4.44ة ياح  ليقحيلة ح % 4.95ة ياح تأةةح ح%0.19خسيةح
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 للللعءتحبللللذهحلةةفعيللللةح "لددددد  القدددددرة علددددى اسددددتخدا  األر ددددا  والبيانددددات"(:ح40)لة يللللعا ح

ي ت سلللللاحح  لللللعرحلةةفعيلللللعتحلألةعةي يلللللةحيلللللححلةاتيلللللةحلةسعةسلللللةح لللللنحيلللللينحلةةفعيلللللعتحلةةلةلللللةح مللللل 

حيلللللل حت ز للللللتحإ عيللللللعتحليللللللالةحلة يخللللللةح ملللللل حلةايللللللعالتح  ليللللللقحيخسلللللليةح  4.44حسللللللعيححيملللللل ح

ة يللللللللاح  ليللللللللق ح% 4.44ة يللللللللاح تأةللللللللة حح%10.19  %14.04  ليللللللللقحيلللللللللة ح  44.04%

ح.ة ياح  ليقحيلة % 4.51 

يللللةحلةسللللعي ةح للللعءحتاتيلللل حبللللذهحلةةفعيللللةحيللللححلةاتح"مددددتمك  مدددد  المددددادة ال لميددددة":حلة يللللعا 

حيللللللل حت اةلللللللزتحل مللللللل حإ عيلللللللةح خلللللللةحلةيلللللللةيرح  ليلللللللقحيخسللللللليةح  4.44ي ت سلللللللاححسلللللللعيححيمللللللل 

ييخ للللللعحتسللللللع  حلةيللللللةي نح  %11.84 يلللللللة حيخسلللللليةح  ليللللللقح يعلللللللا حلةيللللللةيرحميهلللللعي  41.01%

ةةللللرح خه للللع حيللللحححللللينحةعخللللتحخسلللليةحلةيللللةيرحغيللللاح% 4.40 غيللللاح تأةللللةح غيللللاح  ليللللقحيخسللللية

 %.4.95  ليقحيلة 

 حيتنلللل ح للللنحالللل رحإ عيللللعتح يخللللةح"ل ددددة اجنبيددددة واحدددددة علددددى األ ددددل تقدددد  ح":لة يللللعا 

لةةالسلللللةحلنحل لللللت ةهمحةةفعيلللللةحإت لللللعنحلةم لللللعتحلأل خييلللللةحيةا لللللةح  ي ةلللللة ححيللللل حيمللللل حلة ت سلللللاح

  لللللةح لللللعءتحخسللللليةح لللللعحي خلللللححلنحلت لللللعبهمحإي لللللعيححنللللل ي  ح  4.58لةحسلللللعيححةهلللللذهحلةةفعيلللللة

  ة  ليلللللللقحيللللللللة % 48.50 يلللللللينح  ز لللللللة  %59.44لة  لي لللللللةحلةةميلللللللةح مللللللل حبلللللللذهحلة يلللللللعا ح

ة  ليللللللللق ح  لللللللللةحتسلللللللللع تحلةيلللللللللةلئرحغيلللللللللاح تأةللللللللةح غيلللللللللاح  ليلللللللللقحيللللللللللة حيخسللللللللليةحح%84.94و

 .%5.44 ح ل عحلةيةيرحغياح  ليقحي ةح عءحيأةخ حخسيةحةةرحيةير% 18.44
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"ح طلدددد  وبشددددكل كددددار علددددى المصددددادر ال لميددددة الحديثددددة المختلفددددة:ح"لحتمللللتحلةةفعيللللة

 ح  لللللةحلحتلللللرحلةيلللللةيرح  ليلللللقحلةاتيلللللةحلأل ةللللل ح لللللنح4.59حي ت سلللللاححسلللللعيححيمللللل حلةاتيلللللةحلةتعسللللل ة

 يميللللهح يعلللللا حلةيللللةيرح  ليللللقحيلللللة حيخسللللية  %41.50يللللينحلةيللللةلئرحلة حت مللللةحةمةفعيللللة حيخسلللليةح

يللللحححللللينحتسللللع  حلةيللللةي نحغيللللاح تأةللللةح غيللللاح  ليللللقحيللللححلةخسلللل ححيلللل حيم للللتح  14.04%

قحيللللللة ح يلللللححلألايلللللاحةعخلللللتحلةخللللل حخسللللليةحةميلللللةيرحغيلللللاح  ليللللل  %11.84خسللللليةحةلللللرح خه لللللعح

 %.4.95 يخسيةحيم ت

يتيللللينح للللنحختللللعئجحلة للللة رحلنحبللللذهحلةةفعيللللةح " طلدددد  علددددى التطددددورات ال لميددددة الحديثددددة"

ي ت سلللللللاححلحتملللللللتحلة اتيلللللللةحلة عللللللللا ح لللللللنحيلللللللينحلة يلللللللعالتحلةةلةلللللللةح مللللللل حلةةفعيلللللللعتحلألةعةي يلللللللة

ححيللللللل حت ز لللللللتحخسللللللل حل  عيلللللللةحيلللللللينحلةيلللللللةلئرحلةا لللللللسحيلللللللةا عت. 4.48:ححسلللللللعيحح لللللللةاحيلللللللل

علللللمحلةيلللللةيرح  %49.44:حخلللللتحل مللللل حخسللللليةحةميلللللةيرح  ليلللللقحيخسللللليةح لللللةاتحيلللللل ت عايلللللة ححيللللل حةع

عللللللمحلةيللللللةيرحغيللللللاح  %14.59 يخسلللللليةيميللللللهحلةيللللللةيرحغيللللللاح  ليللللللقح  %88.44   ليللللللقحيلللللللة 

 %.9.09 : لايالحلةيةيرحغياح  ليقحيلة حيخسيةح ةاتحيل  %14.49  تأةةحيخسية

ح يللللللعسح لللللة حلةةفعيللللللةحلةاعا يلللللةحةم ع  للللللةح لللللنحالللللل  رحتفع مهللللللعح لللللنحلة للللللةياحذةلللللاهحلني

 للللللللل حلة  ت للللللللل حلة حملللللللللحح ل  مي لللللللللحح لة لللللللللعة ح ح  لللللللللة حتفع مهلللللللللعح للللللللل ح تاميلللللللللعتحلةتخ يلللللللللةح

ل  ت ع يللللللللةح ل  تيللللللللعةية ح للللللللنححيلللللللل حإ للللللللةلةحلةةلللللللل لةاحلةفخيللللللللةحلة ز للللللللةحةتخ يللللللللةحلة  ت لللللللل ح

 ت للللللةيمحل ستلللللللعالتحلةفخيللللللةح تاللللللايجحلةةفللللللعءلتحلةتللللللححيحتع هللللللع ح لةتللللللححتسللللللعبمحيللللللححتخ يتلللللله ح

غالدددددد  الفريجددددددات  مرجدددددد  سددددددابق  )ت لللللل  ح اة للللللةحتللللللال حلأل للللللةح لة م يللللللةحة اع للللللعتحلة  

 .ح(141:ا
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ةاة للللةحلة  ت لللل ححتايي يللللةحتللللأتححةفعيللللةح للللةا حليللللالةحلة يخللللةح ملللل ح  للللرحليحللللع ح م يللللة ح

لةيحللللل حلة م لللللحح اة لللللةحاغلللللمحلنح  4.40:حيلللللححلةاتيلللللةحلةحعةيلللللةح للللللا حي ت سلللللاححسلللللعيححيمللللل 

لة  لللللعئ حلألسعسللللليةحةم ع  لللللةحح لللللن حح لة  ت للللل حلحلللللةحلة خعيلللللاحلألسعسللللليةحيلللللححلةت مللللليمحلة لللللعةح

 حإ يحلنح للللللةا حليللللللالةحلة يخللللللةح ملللللل حتح يللللللقحبللللللذهحلة  يفللللللةحةللللللمحتاتللللللقحإةلللللل حلة سللللللت  حلةحةيعللللللة

% 45.95 :ةعةتلللللعةح لللللعحييختلللللهحخسللللل حل  عيلللللةح مللللل حلةيلللللةلئر ح لةتلللللححةعخلللللتحح لة امللللل   ح بللللل

ة يللللللللللاح% 9.09  وة  ليللللللللللقحيلللللللللللة % 14.49  ة يللللللللللاح تأةللللللللللة% 84.94 ةميللللللللللةيرح  ليللللللللللق

 . %4.51 :الحلةيةيرحغياح  ليقحيخسيةح ةاتحيل لايحيلة ح  ليق

 ؤةللللة حةختللللعئجحلةةفعيللللةح" لددددد  القدددددرة علددددى خدمددددة المجتمدددد "  لةةفعيللللة  للللعءتحختللللعئج

  لللللعءتحإ عيلللللعتحليلللللالةحلة يخلللللةح  4.44 لة يلللللعا  يمللللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةهلللللذه لةسلللللعي ة ححيللللل 

 ح  ليلللللللقحيللللللللة  %84.41غيلللللللاح تأةلللللللةح  %49.41 ت عايلللللللة ححيللللللل حيم لللللللتحخسللللللليةح  ليلللللللقح

 حي لللللللنح هلللللللعمحلةت مللللللليمحة يلللللللاح  ليلللللللقحيللللللللة % 4.95 حح%9.09غيلللللللاح  ليلللللللقح  19.11%

لة للللع  ححيللللححلة  لللللتحلةحللللعةححإتعحللللةحلةفايلللللةحةمالللل  حيللللححلةت  لللللهحةميحلللل ح ختللللع حلة  لللللعا ح

سددددددددهيلة )لألسعسلللللللليةحلةتللللللللححسللللللللتا احلةاللللللللة عتح لة خت  للللللللعت ح لةت خيللللللللعتحلة ةيللللللللة ح سللللللللت ي ح

ا لللللع حسلللللي حتلللللةخححل لللللت ةحليلللللالةح ي ةلللللنحإ (.181:  ا8999محسددددد  كددددداظ  الفدددددت و  

ح–لة يخللللةحةةفعيللللةحلة للللةا ح ملللل ح  للللرحليحللللع حتايي يللللةحةاة للللةحلة  ت لللل  حلنحلة ع  للللعتحلة اييللللةح

يا لللللل ح ميهللللللعحاللللللعي حلةتللللللةايسح ملللللل ححسللللللع ح  يفتللللللححلةيحلللللل حلة م للللللححح-  خهللللللعحلة زلئايللللللة

 حإةلللل ح عخلللل حلخهللللعحت للللعخحح للللنحخ لللل حلة سللللعئرحلةت مي يللللة ح خ لللل حلة ةتيللللعت ح اة للللةحلة  ت لللل 

خ لللللللةلمحلةتفع لللللللرح للللللل ح ؤسسلللللللعتحلة حلللللللياحلةس سلللللللي ح لللللللل   ح   للللللل ةحل تيلللللللعة ح-لة ال للللللل  ح لع

 .إخفيعمح عيينحلة خعبجحلةت مي يةحلة  ت ة حيححلة ع  ةح يينحيخع ةحلةس ق
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إنحإبت للللعمحليللللالةحلة يخللللةحيعةةالسللللعتح"  طلدددد  علددددى دراسددددات و بحدددداق علميددددة عديدددددة "ح

 عاخللللةحيعةةفعيللللعتحلألةعةي يللللةحلألاللللا  ح تللللأاا حخ  للللعح للللعح   لأليحللللع حلة م يللللةحيللللأتححيللللحح التلللل 

 للللعحي خللللححلنحأليللللالةحلة يخللللةحلت للللعهحسللللميحح  4.49 حيلللل حيملللل حلة ت سللللاحلةحسللللعيححةهللللذهحلةةفعيللللة

ؤةللللللللة نح ملللللللل حي% 40.44 نللللللل ي حخحلللللللل حبلللللللذهحلةةفعيللللللللة حاغللللللللمحلنحخيللللللل حلة يخللللللللةحت اييلللللللع

ي لي للللللللل نح يللللللللللة  ح% 14.59لا  هلللللللللمح مللللللللل ح اتمللللللللل حلةةالسلللللللللعتح لأليحلللللللللع حلة م يلللللللللة ح 

يخفلللللللل نح يلللللللللة  ح يم للللللللتح% 18.44 للللللللنحليللللللللالةحلة يخللللللللةحيخفلللللللل نحذةللللللللة ح % 14.49  عيللللللللرح

ح.%19.11 خسيةحليالةحلة يخةحغياحلة تأةةين

لحتمللللتحبللللذهحلةةفعيللللةحلة اتيللللةحلةالي للللةح"  شددددارك اددددي دورات تدريبيددددة لتطددددوير ال مددددل" 

 للللللللاح للللللللنحيللللللللينحلةةفعيللللللللعتحلةةلةللللللللةح مللللللل ح  للللللللعرحلةةفعيللللللللعتحلألةعةي يللللللللةحي ت سللللللللاححسللللللللعيحح

ءتحإ عيلللللللعتحليلللللللالةحلة يخلللللللةح ت عايلللللللةح لللللللةلححللللللل رحلةيلللللللةلئرحلة حت ملللللللةح  لللللللةح لللللللع. 4.15:يمللللللل 

ييخ لللللعح  %49.44:حةإل عيلللللة ح ت اةلللللزتحل مللللل حخسللللليةح خلللللةحل  عيلللللةح  ليلللللقحيخسللللليةح لللللةاتحيلللللل

غيلللللاحةةلللللرح خه لللللع ح حح%81.44تسلللللع تحل  عيلللللعتح  ليلللللقحيللللللة ح غيلللللاح  ليلللللقحيللللللة حيخسللللليةح

حح.ةةرحإ عيةح%14.49 تأةةح غياح  ليقحيخسيةح

لحتمللتحةفعيللةح تعي للةحلة للؤت التح"حرات والملتقيددات المت لقددة بمجددال ال مددل تدداب  المدد تم"

 حي ت ساح لة مت يعتحلة ت م ةحي  عرحلة  رحلة اتيةح عح يرحلألايا حيححتاتي حلةةفعيعتحلألةعةي ية

علللمح  %44.04:ححيللل حةعخلللتحل مللل حخسللليةحةإل عيلللةح  ليلللقحيخسللليةحيم لللت. 4.94:حسلللعيححيمللل 

   ليللقح  %15.94 غيللاح  ليللقحيلللة ح  %81.44:يةح للةاتحيلللل  عيللةحغيللاح  ليللقحيلللة حيخسلل

 %.18.44يلخسيةح لايالحغياح تأةةح% 14.49يلة ح
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يلححلة اتيللةحلألايللا ح لنحيللينحلة يللعالتح"  تقدد  التحليددل النقددد " (:80)ح لعءتحلة يللعا حا لم

ح للعحيللةرح ملل حلنحأليللالة  8.04 :لةةلةللةح ملل ح  للعرحلةةفعيللعتحلألةعةي يللةحي ت سللاححسللعيححيملل 

 للنحليللالةحلة يخللةحيؤةللة خهمح %44.04 لة يخللةحلت للعهح حعيللةحخحلل حإت للعخهمحةمتحميللرحلةخ للة  حاغللمحلن

ح. حي لي  خهمحلةال ح يلة ح%89.49ل ت ةهمحةهذهحلةت خية ح  عيرح
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 :مجال الكفايات الثقااية: بيانات المحور الثالق. 4.8.1

 الثقاايةكفايات يوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال ال(: 18)جدول ر   ال

 
 اس  المجال

 
 ر   ال بارة

 
 ال بارات

ح

موع
مج
ال

 

 
المتوسط 
 الحسابي

 
ترتيددددددددددددددددد  
ال بدددددددددددارات 
واقددددددددددددددددددددددا 
للمتوسدددددددددط 

 الحسابي

شدة
ق ب

مواا
(4) 

اقح
موا

(4) 
أكدح
 مت
غير

ح(4)

اق
موا
ير 
غ

شدةح(8)
ق ب

مواا
ير 
غ

ح(1) 

ح
ح
ح
ح
ح

الكفايات 
 الثقااية
ح
ح
ح

حلتعي حلة خل التحلةيحفيةح41
ح89ح14ح40ح42ح42ح17حك

4.44 94 
ح144ح14.40ح0.90ح2.04ح51.20ح19.14ح%

 لبتمحيعألحةل حلة حميةح44
ح89ح14ح40ح45ح40ح20حك

4.54 98 
ح144ح11.44ح0.02ح5.21ح54.04ح44.40ح%

44 
ح

 لام ح م ح لعةرحلةييئة
ح89ح12ح14ح10ح44ح15حك

4.89 95 
ح144ح10.90ح15.04ح11.44ح40.44ح12.05ح%

حلبتمحيعألحةل حلة عة يةح44
ح89ح14ح49ح49ح40ح21حك

4.48 94 
ح144ح14.40ح14.11ح14.11ح44.29ح44.59ح%

 94 4.49ح89ح14ح49ح15ح40ح16حكلتلللللعي حلةيلللللال جحلةع عييلللللةحيلللللححح45
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ح
ح

ح144ح14.40ح14.11ح12.05ح41.50ح10.90ح%  سعئرحل   م

حلتعي حلة ؤت التحلةع عييةح42
ح09ح21ح19ح44ح44ح05حك

8.50 99 
ح144ح44.59ح41.44ح44.40ح42.42ح5.21ح%

ح40
لتللللعي حلة خللللل التح لة  لللل تح

 لة م يةحلة اتمفة
ح09ح15ح14ح15ح44ح11حك

4.14 94 
ح144ح12.05ح15.04ح12.05ح40.44ح14.45ح%

ةللة ح  ايللةحيعة  يللة ح لةتللال حح40
 ل س  ح

ح09ح08ح01ح03ح40ح29حك
4.99 91 

ح144ح0.90ح1.14ح4.40ح54.94ح44.50ح%

ح49
ةلللللة حإاللللل  ح مللللل حع عيلللللعتح

  حنعالتح اتمفة
ح09ح13ح08ح15ح42ح17حك

4.49 94 
ح144ح14.24ح0.90ح12.05ح44.44ح19.14ح%

 4.40ححالمتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات الثقااية
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نحيت لللللينح مللللل ح ع  لللللعتحلةيملللللةلنحلةخع يلللللةحيلللللححت مي هلللللعح تلللللةاييهعحة لللللعحيلللللححيح عهلللللع حل

ت  للللللرح عبللللللة حةاة للللللةحلةتخ يللللللةحل  ت ع يللللللةح لةيلللللللايةحةميمللللللةلنحلةتللللللححتخت للللللححإةيهللللللع حة للللللعحلنح

ة تحلة عة يللللةح ميهللللعحلينللللعحل سللللهعمحيللللححت سللللي حآيللللعقحاميتهللللعح ح مهللللمح ملللل حل بت للللعمحيعة للللل

ي للللللللللعةحتلللللللللل لزنحيللللللللللينحلةتللللللللللال ح لةع عيللللللللللةحلة حميللللللللللةح ل خفتللللللللللع ح ملللللللللل ح لةلللللللللللع مةح لة ام يللللللللللة ح لع

 (.188: ا8999الفت و   سهيلة محس  كاظ  )لة عةم

لنحااي لللللححلةت مللللليمحلة لللللعةححي تمةللللل نح هلللللعالتحح(14)ي حللللل ح لللللنحاللللل رحلة لللللة ر لللللعح

  ايلللللعتحلنحلةالللللاي ينحلةلة للللل ة حلةتلللللححتلللللاتياحيعةةفعيلللللعتحلةع عييلللللة ححيللللل حيتأةلللللةح لللللنحاللللل رح

ةللللللللةيهمحإة للللللللعمح   ايللللللللةحيعة  يللللللللة ح لةتللللللللال حل سلللللللل  ح حإذحيملللللللل حلة ت سللللللللاحلةحسللللللللعيححةم يللللللللعا ح

 يلللللذةةحلحتملللللتحلة اتيلللللةحلأل ةللللل ح لللللنحيلللللينحيلللللع حح .رحلت لللللعهحإي لللللعيححنللللل ي  لللللعحي عللللل  4.99

  ز لللللةحح %95.41ح يم لللللتحخسللللليةح للللل لي تهمح مللللل حلة يلللللعا .ح يلللللعالتح  لللللعرحلةةفعيلللللعتحلةع عييلللللة

 حل للللللللعحخسلللللللليةحلةللللللللذينح حي لي لللللللل نحة  ليللللللللقحيلللللللللة % 48.49و  %44.04:حيللللللللينح  ليللللللللقحيللللللللل

 حححححححححححغيللللللللللاح تأةللللللللللةين% 4.44   عيللللللللللر  %9.09:ح يلللللللللللة ح ملللللللللل حبللللللللللذهحلةةفعيللللللللللةحي للللللللللةحيملللللللللل 

خسلللل حنلللل يفةح  عاخللللةحيخسلللل حلة  لي للللة ح للللعحي خللللححلنحأليللللالةحح ح بللللحغيللللاح لللل لي ين% 1.18 

ح.لة يخةحلتيعرحي  ت  همح  م حإا  حي نعيعحلة  ية ح لةتال حل س  ح

يلللللحححلللللينحيلللللأتححلبت لللللعمحلة يحللللل عينحيعألحلللللةل حلة حميلللللةحيلللللححلة اتيلللللةحلةععخيلللللةحي ت سلللللاح

:ح يخسلللللليةح  لي للللللةحيلللللللة ح للللللةاتحيللللللل  %48.99ةح  لي للللللةحيم للللللتح ح يةا لللللل4.54حسللللللعيححيملللللل ح

ح.ة ياح  ليقحيلة  %11.84   عير  88.44%

ح
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 لللللعحي حللللل ح لللللنحاللللل رحختلللللعئجحلة لللللة رحلنح تعي لللللةحليلللللالةحلة يخلللللةحةم خلللللل التحلةيلللللحفيةح

اغلللللمحلنحخسلللللليةحلةللللللذينح لي لللللل لح  4.44:حةمةفعيللللللةحةلللللعنح  يلللللل   ححيلللللل حيمللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيح

ةلللللللللمحي لي للللللللل لح% 14.49ةملللللللللذينح لي للللللللل لحيللللللللللة  ح  عيلللللللللرح %10.19  و%41.59 : لللللللللةاحيلللللللللل

ح. يلة 

يللللأتححلبت للللعمحلة يحلللل عينحيعألحللللةل حلة عة يللللةحيللللحح التلللل ح"حح هددددت  باألحددددداق ال الميددددة"ح

 للللللعح  4.48: ت ة لللللةح للللللنحيللللللينحلةةفعيلللللعتحلةع عييللللللة حإذحيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسلللللعيححةهللللللذهحلةةفعيللللللة

 ةللللعنحت زيلللل حإ عيللللعتحليللللالةح.حةفعيللللةي خللللححلنحةم يحلللل عينحلت للللعهحإي للللعيححنلللل ي حخحلللل حبللللذهحلة

% 84.40ة  ليللللللللللق ح% 48.50:حلة يخللللللللللةح ملللللللللل حلةيللللللللللةلئرحلة حت مللللللللللةحةإل عيللللللللللعتحةعةتللللللللللعةح

غيلللللاح تأةلللللةح غيلللللاح:حةةلللللرح لللللن% 19.11ة يلللللاح  ليلللللقحيللللللة  ح ح%14.49ة  ليلللللقحيللللللة  ح

ح.  ليق

اع سللللعحح للللعءحتاتيلللل حبللللذهحلة يللللعا "حح تدددداب  البددددرامي الثقاايددددة اددددي وسددددارل ا عدددد  "ح

حيلللللل ح. 4.49:حيللللللعالتحلةةلةللللللةح ملللللل حلةةفعيللللللعتحلةع عييللللللةحي ت سللللللاححسللللللعيححييملللللل  للللللنحيللللللينحلة 

ححححححتميهلللللللعحل  عيللللللللةح  ليلللللللقحيلللللللللة ح  %41.44: خلللللللةحل  عيللللللللةح  ليلللللللقحيلللللللللحتاةلللللللتحل مللللللل حخسللللللللية

 غيلللللللللللاح  ليلللللللللللقحيللللللللللللة حيخسللللللللللليةح  %15.94علللللللللللمحغيلللللللللللاح تأةلللللللللللةحيخسللللللللللليةح  %14.04:حيلللللللللللل

 .%19.11 يححلألاياحغياح  ليقحيخسيةح  14.48%
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تللللللةخححةا للللللةح ي حلللللل ح للللللنحالللللل رحختللللللعئجحلة للللللة ر" لددددددى مشدددددداكل البيرددددددة  طلدددددد  ع" 

 للللللعحي خللللللححلنحح 4.89ح ححيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيحي لللللللعةرحلةييئللللللةح يحلللللل عينلالللللل  حلة

 بللل ح لللعحيؤةة خلللهح لللنحاللل رحلاتيلللعابمحلةيلللةيرح  ليلللقحيخسللليةح تةخيلللةحيم لللتحةهلللمحلت لللعهح حعيلللة ح

  %.14.04  واختياره  البديل غير موااق بشدة بنسبة 49.89%

تللللللأتححةفعيللللللةح تعي للللللةحلة خللللللل التح لة  لللللل تحلة م يللللللةحلة اتمفللللللةحيللللللححلة اتيللللللةحلةسللللللعي ةح

  4.14 :ي ت سللللللاححسللللللعيحح للللللةاحيلللللللح  للللللعح يللللللرحلألايللللللاحيللللللححسللللللممحتاتيلللللل حلةةفعيللللللعتحلةع عييللللللة

يلللللحححلللللينحتسلللللع تحل  لللللعيتينحغيلللللاح.ح لللللنحليلللللالةحلة يخلللللة% 49.89: يخسللللليةح  لي لللللةح لللللةاتحيلللللل

ةتللللللأتححي للللللةبعحل  عيللللللةح  %15.94 يةحةللللللرح خه للللللع تأةللللللةح غيللللللاح  ليللللللقحيلللللللة  حييم للللللتحخسلللللل

 يللللحححللللينحةعخللللتحخسلللليةح  ليللللقحيلللللة حلةخلللل حخسللللية  %14.44 :غيللللاح  ليللللقحيخسلللليةح للللةاتحيللللل

ح%.18.44

بلللللذهحلةةفعيلللللةحل للللرحةفعيلللللةح لللللنحةفعيلللللعتحلة  لللللعرح ت تيلللللاح"حالمددددد تمرات الثقاايدددددة  تددددداب "ح

 للللعحي يللللاح  8.50 لةع للللعيحح  عاسللللةح للللنحاللللا حليللللالةحلة يخللللة ححيلللل حيملللل ح ت سللللاهعحلةحسللللعيح

  لللللللةحةعخلللللللتحح. لللللللنحلت لللللللعهح حعيلللللللةحأليلللللللالةحلة يخلللللللةحخحللللللل حةفعيلللللللةح تعي لللللللةحلة لللللللؤت التحلةع عييلللللللة

عيللللعتحلة  ة للللةح للللنحاللللا حلة يحلللل عينح ت عايللللة ححيلللل حت اةللللزتحل ملللل حخسلللليةح خللللةحل  عيللللةحل  

علللللمحغيلللللاح  %84.40ةتميهلللللعحل  عيلللللةحغيلللللاح  ليلللللقحيللللللة حيخسللللليةح  %85.85  ليلللللقحيخسللللليةح

ةتحتلللللرحل  عيلللللةح  ليلللللقحح %81.44:حاح  ليلللللقحيخسللللليةحيم لللللت غيللللل  %88.44 تأةلللللةحيخسللللليةح

 %.4.51:حيلة حلةاتيةحلألايا حيخسيةحيم ت

ح
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 مجال كفايات االتصال والتواصل: بيانات المحور الراب . 4.8.1

 االتصال والتواصليوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال كفايات (: 14)جدول ر   ال 
ح

 
 اس  المجال

 
 ر   ال بارة

 
 اتال بار 

ح

موع
مج
ال

 
 

المتوسط 
 الحسابي

ترتيددددددددددددددددد  
ال بدددددددددددارات 
واقدددددددددددددددددددددا 
للمتوسدددددددددط 

 الحسابي

شدة
ق ب

مواا
(4) 

اقح
موا

(4) 
أكدح
 مت
غير

ح(4)

اق
موا
ير 
غ

شدةح(8)
ق ب

مواا
ير 
غ

 
ح(1)

ح
ح
ح
ح
ح

كفايات 
االتصال 
 والتواصل
ح
ح

ح44
ةللللة حلة للللةا ح ملللل حلةت ليللللرح

ح  حلآلااينحإةةتا خيع
ح89ح06ح01ح00ح40ح42حك

4.84 98 
ح144ح2.04ح1.14ح44ح44.94ح40.19ح%

ةة حلة ةا ح م حلةت ع لرح ل حح41
 لةحعس  حي هعا 

ح89ح08ح00ح12ح40ح29حك
4.08 94 

ح144ح0.90ح44ح14.40ح44.94ح44.50ح%

ح44
ةللللة حلة للللةا ح ملللل حلسللللتاةلمح

 ل ختاخت
ح89ح03ح00ح04ح41ح41حك

4.41 91 
ح144ح4.40ح44ح4.49ح42.42ح42.42ح%

لة للللللةا ح ملللللل حلةحلللللل لاححةللللللة ح44
ح لة خع لةح ل  خع 

ح89ح07ح01ح12ح47ح22حك
4.94 94 

ح144ح0.02ح1.14ح14.40ح54.04ح44.01ح%
 91 4.41ح09ح03ح00ح06ح36ح44حكةللللة حلة للللةا ح ملللل حلسللللتاةلمحح44
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ح
ح
ح
ح

ح144ح4.40ح44ح2.04ح44.44ح49.44ح% لةيايةحل ةةتا خح

ح45
لتلللعي حلةلللة التحلةتةايييلللةحيلللحح

حعتيةلة  م  

ح09ح11ح11ح24ح41ح12حك
ح144ح14.45ح14.45ح42.92ح44.04ح14.40ح% 94 4.84

 4.04حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال كفايات االتصال والتواصل
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تسلللللل  حلة لللللل ة حلةلللللللع مةحإةلللللل حإ للللللةلةحلةاميللللللةحيسلللللل عتح  يخللللللةحت  مهللللللمح للللللعةاينح ملللللل ح

 لللللةمحلةتةخ ةللللل  ححلةهعئلللللر حيحيللللل حيلللللاحلة سلللللت ا ح لةت  عيللللللةحغلللللزلا حلة  م  لللللعت ح   ميلللللعتحلةت ي

 حيخحيلللللاحة ابلللللمحي لللللاحيلللللححخ لللللرحلة  ايلللللةح ل يللللل عء ح ةةلللللنحيلللللحح  ميلللللةحلةت ع لللللرح للللل حبلللللذهح

لة  م  لللللعتح ل سلللللتفعة ح خهلللللعحيعة لللللةاحلةةلللللع حةاة لللللةح  ميلللللةحلةلللللت مم حةلللللذةةحيلللللإنحبلللللذهحلة احملللللةح

تتاملللللل حإخسللللللعخعحي  ليللللللفعتح  يخللللللةح سللللللتي ع حةللللللرح للللللعحبلللللل ح ةيللللللةح  تسللللللعا ح  هللللللعحيف عةيللللللةح

 بلللل ح للللعحخحللللع رح  ايتللللهح للللنح .(44:سددددر حجددددي  الطدددداري وسخددددرو   مرجدددد  سددددابق  ايو )

حيلللل حتلللللياحييعخللللعتحلة للللة رحلة للللة رح لة ت م للللةحيةفعيللللعتحل تيللللعرح لةت ليللللر ح الللل رحختللللعئج

نحةعخلللللتحيلللللةا عتحح–يلللللححلة  م  عتيللللةحت عايللللعحيلللللححل للللت ةحليلللللالةحلة يخلللللةحةم هللللعالتحلألسعسللللليةح  لع

ح.-  ي ةةح    ع

لدددددددد  القدددددددرة علدددددددى اسددددددتخدا  البريدددددددد ح:ح"سلللللللعيححةةفعيللللللةحيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةح

 لللللنحلة يحللللل عينحةلللللةيهمح% 40.44 :يلللللل.ح لللللعحي علللللرحلت لللللعهحإي لللللعيحح للللل    4.41" ا لكتروندددددي

لة للللةا ح ملللل حلسللللتاةلمحلةيايللللةحل ةةتا خللللححيةا للللةحةييللللا ح بلللل ح للللعح يللللاتح خللللهحل  عيللللةح  ليللللقح

 بلللل ح للللعحتا  للللهح% 49.44يلللللة  حييخ للللعحيم للللتحخسلللليةح للللنحي للللةا نح ملللل حذةللللةحيةا للللةح  ي ةللللةح

 تلللأتححخسللليةح لللنح  %5.44 لةيلللةيرح  ليلللق حيلللحححلللينحةلللمحتت لللةحخسللليةح لللنحل لللعي لحي يلللاح تأةلللة

 %.4.44  حي ةا نح م حلستاةلمحلةيايةحل ةةتا خح

لحتمللللتحبللللذهحلةةفعيللللةحلة اتيللللةحلأل ةلللل ح للللنح" لددددد  القدددددرة علددددى اسددددتخدا  ا نترنددددت " 

 بللللححخفللللسحلةاتيللللةحلةتللللححلحتمتهللللعحلةةفعيللللةححيللللينحلةةفعيللللعتحلةةلةللللةح ملللل حةفعيللللعتحلة  للللعرحلةع للللعيح 

 .ح4.41لةسعي ةحي ت ساح
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 ت ز لللللتحإ عيلللللعتحلة يحللللل عينح مللللل حلةيلللللةلئرحلةا سلللللةحييللللل ا ح تيعيخلللللة ححيللللل حتسلللللع  ح

  للللعءتحخسلللليةح للللنح  %45.95:لةيللللةي نح  ليللللقحيلللللة ح   ليللللقحيللللححلةخسللللية ح لةتللللحح للللةاتحيللللل

ح.ة ياح  ليقحيلة % 4.44 ح %4.40ل عي لحي ياح تأةةح

ي تيللللللاحلةت ليللللللرح لللللل ح  "  القدددددددرة علددددددى التواصددددددل مدددددد  انخددددددري  إلكترونيددددددالددددددد" 

لآلالللللاينحإةةتا خيلللللعح لللللنح هلللللعالتحل تيلللللعرح لةت ليلللللرحلةتلللللححيخي لللللحح مللللل حااي لللللححلة ع  لللللةح

 تيللللللللينحلةختللللللللعئجحلة يةلخيللللللللةحلة  نللللللللحةحيللللللللححلة للللللللة رحلنحلة ت سللللللللاح.ح  ايتهللللللللعح ل ة للللللللعمحيهللللللللع

ة يخلللللةحي لللللا نحيلللللع ت ةهمحبلللللذهحلة هلللللعا حيلللللأيالةحل. 4.84 :لةحسلللللعيححلةالللللع حيهلللللذهحلةةفعيلللللةحيمللللل 

% 44.04ة  ليلللللللللللقحيللللللللللللة  ح % 44.10   ز لللللللللللةح لللللللللللعحيلللللللللللين  %08.14 تفللللللللللل ق يخسلللللللللللية

ح.غياح  لي ين% 1.18 حي لي  نح يلة ح % 5.44  حيحح  عيرة  ليق

إنحلةت ع للللرح للللل حلةحعسللللل  ح  "لدددددد  القددددددرة علدددددى الت امدددددل مددددد  الحاسدددددو  بمهدددددارة" 

   يللللعح لة  م  للللعت ح  للللةحيملللل ح ت سللللاحبللللذهحلة يللللعا ي تيللللاح للللنح تاميللللعتح يللللاحلةتةخ ةحي هللللعا 

ة  ليلللللللللقح% 48.49  ة  ليلللللللللق% 44.04 : ت ز للللللللتحإ عيلللللللللعتحلة يحللللللللل عينحةعةتلللللللللعةح  4.08

ح.ة ياح  ليقحيلة ح%9.09ة ياح تأةةح ح%14.49يلة  ح

تللللأتححةفعيللللةحلة  للللةا ح ملللل حلةحلللل لاح" لددددد  القدددددرة علددددى الحددددوار والمنا شددددة وا  ندددداع"ح

ةاتيللللةح للللعح يللللرحلألايللللا ح للللنحيللللينحلةةفعيللللعتحلةع عييللللةحي ت سللللاححسللللعيحح لة خع لللللةح ل  خللللع حيللللححل

 ح  لللللةحت ز لللللتحإ عيلللللعتحليلللللالةحلة يخلللللةح مللللل حلةيلللللةلئرحلةا لللللسحيخسللللل ح تفع تلللللة. 4.94 : لللللةاحيلللللل

ل للللعحلةيللللةيرح  ليللللقح  %48.99 ةعخللللتحلة اتيللللةحلأل ةلللل حةميللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةحيع للللتحلةخيلللل ح

   ليلللللقحيلللللححلةاتيلللللةحل ايلللللاحيخسللللليةحةيلللللأتححلةيلللللةيرحغيلللللا  %84.41 :يللللللة حي لللللةحيم لللللتحخسللللليته

ح.1.18%
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ةلللللللعنحلبت لللللللعمحلة يحللللللل عينحي تعي لللللللةح"  تددددددداب  الددددددددورات التدريبيدددددددة ادددددددي الم لوماتيدددددددة" 

.ح4.84:حلةلللللة التحلةتةايييلللللةحيلللللححلة  م  عتيلللللةح تلللللةخيع ححيللللل حيمللللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةم يلللللعا 

:حليلللللقحيخسلللللية ةعخلللللتحإ عيلللللعتحليلللللالةحلة يخلللللةح ت عايلللللة ح ت اةلللللزتحل مللللل حخسللللليةح خلللللةحل  عيلللللةح  ح

   ليلللللللللللقحيللللللللللللة حيخسللللللللللليةحح %85.05 حتميهلللللللللللعحل  عيلللللللللللةحغيلللللللللللاح تأةلللللللللللةحيخسللللللللللليةح44.94%

ح. يححلألاياحتسع تحل  عيعتينحغياح  ليقح غياح  ليقحيلة ح 14.49%

ح

ح

ح
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 مجال كفايات التمي  اي ال مل: بيانات المحور الخام . 4.8.1

 التمي  اي ال مل يوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال كفايات(: 14)جدول ر   ال

 
 اس  المجال

 
 ر   ال بارة

 
 ال بارات

ح

موع
مج
ال

 

 
المتوسط 
 الحسابي

ترتيددددددددددددددددد  
ال بددددددددددددارات 
واقددددددددددددددددددددددا 
للمتوسدددددددددط 

 الحسابي

شدة
ق ب

مواا
(4) 

اقح
موا

(4) 
أكدح
 مت
غير

ح(4)

اق
موا
ير 
غ

شدةح(8)
ق ب

مواا
ير 
غ

 
ح(1)

ح
ح
ح
ح
ح
التمي  كفايات 

 اي ال مل
ح
ح
ح

ةة حلة ةا ح م حلة  لرحيللةرحح42
حن نحيايقح  رحي عر

ح89ح02ح00ح03ح51ح33حك
4.85 91 

ح144ح4.44ح44ح4.40ح50.44ح40.40ح%

ح40
ةلا حلة  للتحإةللة حلة للةا ح ملل ح

 يلةرحي عر
ح89ح40ح45ح49ح49ح19حك

4.45 94 
ح144ح0.02ح5.21ح14.11ح55.45ح41.44ح%

 ل مةح هعالتحلة يعة ح40
ح89ح42ح44ح19ح49ح42حك

4.45 94 
ح144ح2.04ح4.40ح41.44ح44.04ح44.01ح%

ح49
ح

ةلللللللة حلة لللللللةا ح مللللللل ح  عة لللللللةح
لة لللللللللللعةرحلةتللللللللللححتلللللللللل ل هخحح

حيححلة  رحيسا ة

ح09ح49ح45ح11ح49ح15حك
ح144ح14.11ح5.21ح14.45ح55.45ح12.05ح% 95 4.58

 94 4.14ح89ح44ح44ح45ح45ح34حكةللللللللة حلة للللللللةا ح ملللللللل حتح للللللللرحح54
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ح144 4.40ح4.44ح5.21ح54.52ح40.44ح% لة سؤ ةيةحيححلة  ر

ح51
لت تلللل حي هللللعالتحلةت ع للللرح لللل ح
لآلالللللللاينح لة  لللللللرحلة للللللللتاةح

ح  هم

ح89ح44ح41ح41ح54ح34حك
ح144 4.40ح1.14ح1.14ح52.10ح40.44ح% 98 4.84

ح54
ةللللللللة حلة للللللللةا ح ملللللللل حإخ للللللللعزح

   عئ ح ت ةة ح
ح98 45ح42ح15ح40ح15حك

4.50 94 
ح144ح5.21ح2.04ح12.05ح54.94ح12.05ح%

لة للةا ح ملل حإيللةلءحليةللعاحةللة حح54
  يتةا 

ح89ح11ح45ح21ح40ح15حك
4.44 90 

ح144ح14.45ح5.21ح44.59ح41.50ح12.05ح%

ح54
ةلللللة حلة لللللةا ح مللللل حتللللللاي ح
لةاملللللللرحيلللللللححلة  لللللللرح   ل للللللل ح
ي عةحااقحلة     لةن  ح لع

ح09ح12ح44ح10ح44ح14حك
ح144ح14.40ح4.49ح19.14ح40.41ح14.24ح% 99 4.45

ح55
 ملللللللل حتحميللللللللرحةللللللللة حلة للللللللةا ح

لةييعخللللللللللللللللللللعتح لة  م  للللللللللللللللللللعتح
ح لة ي رحإة ححم رح خا ية

ح98ح40ح45ح10ح40ح11حك
ح144ح0.90ح5.21ح44.44ح54.04ح14.45ح% 94 4.44

 4.40حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال كفايات التمي  اي ال مل
ح
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ييلللللللينحلة لللللللة رحلةالللللللع حيةفعيلللللللعتحلةت يلللللللزحيلللللللححلة  لللللللر حلنحااي لللللللححلةت مللللللليمحلة لللللللعةحح

نح هللللعالتحلة لللل ة حلةتللللححتللللاتياحيعة للللةا ح ملللل حلة  للللرحيلللللةرحي للللعرحنلللل نحيايللللق ححيلللل حي تمةلللل ح

 يلللللللةا عتح  لي لللللللةحح 4.85لحتملللللللتحبلللللللذهحلةةفعيلللللللةحلة اتيلللللللةحلأل ةللللللل حي ت سلللللللاححسلللللللعيححييمللللللل ح

ححححححححححححح عةيللللللللللة ححيلللللللللل حت اةللللللللللزتحل ملللللللللل حخسلللللللللليةح خللللللللللةحل  عيللللللللللةح  ليللللللللللقحيخسلللللللللليةح ئ يللللللللللةح للللللللللةات

 بللللللللححةا للللللللعتح عةيللللللللةحح %44.94يةحتميهللللللللعحل  عيللللللللةح  ليللللللللقحيلللللللللة حيخسللللللللح %44.49:حيللللللللل

 غيلللللاح  ليللللللقحح %4.44  عاخلللللةحيع  عيلللللعتحلة تي يلللللة حيع  عيلللللةحغيللللللاح تأةلللللةحيم لللللتحخسللللليتهعح

ح%.8.84يلة ح

بمهددددارات الت امددددل مدددد  انخددددري  وال مددددل  التمتدددد " تللللأتححيللللححلة اتيللللةحلةععخيللللةحةفعيللللةحح

لةح بللللل ح ت سلللللاح لللللعةححيلللللةرح مللللل حلنحأليلللللاح  4.84ي تسللللل اححسلللللعيححيمللللل حح"المشدددددترك م هددددد 

 يعةخسللللليةح  عيلللللعتحلة يحللللل عينححللللل رحلةيلللللةلئرح.حلة يخلللللةحلت لللللعهحإي لللللعيحح للللل  حخحللللل حبلللللذهحلةةفعيلللللة

لةا للللللسحلة  ة للللللة حييخللللللتحختللللللعئجحلة للللللة رحلنحت زي هللللللعحةللللللعنحيلللللللةرح تيللللللعين حيخسلللللليةحلة  لي للللللةح

ل للللللعح للللللةمحلة  لي للللللةحي للللللةحيم للللللتحلةخسلللللليةح للللللعحيللللللينح  ليللللللقح   ليللللللقحيلللللللة  حح%04.44يم للللللتح

ح%.4.40  ت  ةح

هلللللللعالتحلةتلللللللححيت تللللللل حيهلللللللعحلةااي للللللل نحلينلللللللعح لللللللةاتهمح مللللللل حتح لللللللرح  لللللللنحيلللللللينحلة  

 ت ز لللللتحإ عيلللللعتحلة يحللللل عينح. 4.14لةتلللللححيمللللل ح ت سلللللاهعحلةحسلللللعيحححيلللللححلة  لللللرحلة سلللللؤ ةية

  %49.45  حيللللأ م حخسلللليةحةعخللللتحة  ليللللقح  للللةحيم للللت ملللل حلةيللللةلئرحلة  تاحللللةحيلللللةرح تيللللعين

% 4.44 ة غيللللللاح  ليللللللقحيللللللل  %4.51 عللللللمحغيللللللاح تأةللللللة  %49.89 تميهللللللعح  ليللللللقحيلللللللة 

 %.8.84 لايالحغياح  ليقح
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ةلا حلة  لللللللتحيللللللللةرحي لللللللعرحي لللللللةحتسلللللللع تحيلللللللحح ل لللللللعحيي لللللللعحياللللللل ح هلللللللعالتحلة يلللللللعة ح لع

ح.يللللةرح ملللل حلت للللعهحإي للللعيححنلللل ي  بلللل ح ت سللللاح 4.45:حلة ت سللللاحلةحسللللعيحح لةللللذ ح للللةاحيللللل

نحةعخللللتحةا للللةحلة  لي للللةحتاتملللل حإ حلخهللللعحةعخللللتحيللللةا عتح عةيللللة حي للللةحيم للللتحةا للللةحلة  لي للللةح  لع

 ح  ملللل حةفعيللللةح هللللعالتحلة يللللعة ح%44.94فعيللللةحلة للللةا ح ملللل حإةلا حلة  للللتحيلللللةرحي للللعرح ملللل حة

ح.44.98%

لحتملللللتحلة اتيلللللةح" لدددددد  القددددددرة علدددددى إنجدددددا  وظدددددارر مت دددددددة " :حيعةخسللللليةحةم يلللللعا 

ي ت سللللاححسللللعيحححلة يللللعالتحلةةلةللللةح ملللل ح  للللعرحةفعيللللعتحلةت يللللزحيللللححلة  للللريللللينحلةاع سللللةح للللنح

ي للللةح ملللل حلة يللللعا حةا للللةحةييللللا  ححيلللل حيم للللتحيللللحححعةللللةح  للللةحيم للللتحخسلللليةحلة  ل. 4.50:ح للللةاه

ل لللللللعحغيلللللللاح تأةلللللللةحي لللللللةحيم لللللللتح  %15.94  يلللللللحححعةلللللللةح  ليلللللللقحيللللللللة   %44.04   ليلللللللق

 .%4.51 :غياح  ليقحيلة حيل ح %5.44 :غياح  ليقحيلحةتميهع  %15.94 خسيتهع

إنحلة لللللةا ح مللللل ح  عة لللللةحلة للللللعةرحلةتلللللححت ل لللللهحلة لللللع مينحيلللللححلة  لللللرحيسلللللا ةحت تيلللللاح

يحسلللللل حيللللللعتحلة يللللللاحلةحللللللةي  ح  للللللنحلةةفعيللللللعتحلة ل لللللل حت يابللللللعحةللللللة حلة للللللع مين ح للللللنح تام

 حلنح1048سللللخةح"حإدجددددار اددددور" لةللللذ ح للللةمحإةلللل حلةي خيسللللة حيائعسللللةحح "ت لدددد  لتكددددو :ح"ت ايللللا

 للللنحلةللللة عئمحلألسعسلللليةحةلللللخ احلةت ملللليمحيللللححلة للللانحلة لحلللللةح لة لللللاين حإتعحللللةحلةفايللللةحةماللللل  ح

لةلللللللت مم حخعبيلللللللةح لللللللنحلة يلللللللعمحيتللللللللاي ححيلللللللححلة يلللللللعةا حيسلللللللتاةلمحل ح يلللللللةاح لللللللنح يلللللللعةا

ييخلللللتحلنحبلللللذهحلةةفعيلللللةح لللللةح غيلللللاحلنحختلللللعئجحلةةالسلللللةحلةحعةيلللللةلة للللللة تح ت لللللةيمحلةحمللللل رحةهلللللع ح

لحتمللللللتح اتيللللللةح تللللللأاا حخ  للللللعح للللللعح للللللنحيللللللينحةفعيللللللعتحلةت يللللللزحيللللللححلة  للللللر حإذحيملللللل ح ت سللللللاهعح

 ح. ب ح ت ساحةلرح م حلت عهحإي عيححن ي ح4.58:حلةحسعيح
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  لي لللللةح مللللل حبلللللذهحلة يلللللعا  حيلللللينحليلللللالةحلة يخلللللةحلخهلللللمحي لي للللل نح مللللل ح يعةخسللللليةحةةا لللللةحلة

غيلللللاحلنحلةلللللذينحي لي للللل نح ميهلللللعحح %44.94:حل لللللت ةهمحةهلللللذهحلةةفعيلللللةحيةا لللللةحةييلللللا ح لللللةاتحيلللللل

ل للللللعحلةللللللذينح ح.ح للللللنحيللللللينحلة للللللةةحل   للللللعةححأليللللللالةحلة يخللللللة% 15.94 يلللللللة حيم للللللتحخسلللللليتهمح

ةةفعيلللللةحلة  عة لللللةحلةسلللللاي ةحةم للللللعةرحيلللللححلة  لللللرحي لللللةحيم لللللتحخسللللليتهمحي لي للللل نح مللللل حل لللللت ةهمح

ح.ة ياح  ليقح%4.51ة ياح  ليقحيلة ح ح19.11%

القددددددرة علدددددى تحليدددددل البياندددددات والم لومدددددات والوصدددددول إلدددددى حلدددددول :ح"حتلللللأتححةفعيلللللة

يللللححلةاتيللللةحلةسللللعي ةح للللنحيللللينحةفعيللللعتحلةت يللللزحيللللححلة  للللر حي ت سللللاححسللللعيحح للللةاح "منطقيددددة 

ةللللزتحل ملللل حخسلللليةح للللنحإ عيللللعتحلة يحلللل عينح خللللةحلةيللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةح ئ يللللةح ت اح. 4.44 :يللللل

 علللللمح  ليلللللقحيللللللة حيخسلللللية  %89.88 يميهلللللعحلةيلللللةيرحغيلللللاح تأةلللللةحيخسلللللية  %48.99 :يم لللللت

 %.4.51  غياح  ليق% 9.09  غياح  ليقحيلة   18.44%

يجدددداد طددددرق "  لددددد  القدددددرة علددددى تشددددخيا الخلددددل اددددي ال مددددل وموا دددد  الضدددد ر وا 

  للللللعح يللللللرحح يللللللذةةحلحتمللللللتحلة اتيللللللةحلةعع خللللللة 4.45 لة ت سللللللاحلةحسللللللعيححةم يللللللعا يملللللل ح "ال دددددد  

غيللللللللللاح تأةللللللللللةح  %49.41  ليللللللللللقحيللللللللللخسيةح:حلألايلللللللللا  ح  للللللللللةحت ز للللللللللتحل  عيلللللللللعتحةعةتللللللللللعةح

 غيللللللللللاح  ليللللللللللقحح%14.48غيللللللللللاح  ليللللللللللقحيلللللللللللة ح  %14.59  ليللللللللللقحيلللللللللللة حح 10.19%

4.40.% 
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 ملللل حإيلللةلءحليةلللعاح يتةللللا ححاغلللمحلنحلة لللةا  "لدددد  القددددرة علددددى إبددددا   اكددددار مبتكدددرة " 

إ حلنحل لللللت ةحليلللللالةحلة يخلللللةحةهلللللذهحلةةفعيلللللةح لللللعءح  ي تيلللللاح لللللنح تاميلللللعتحإةلا حلة للللل ة حلةللللللع مة

  %41.44  يخسللللللليةح  لي لللللللةحيم لللللللت  4.44 :ايلللللللا حي ت سلللللللاححسلللللللعيححيمللللللل يلللللللححلة اتيلللللللةحلأل

 للللللللل لي ينحيللللللللللة ح% 15.94  لللللللللنحليلللللللللالةحلة يخللللللللةحغيلللللللللاح تأةلللللللللةين % 84.40 تميهللللللللعحخسلللللللللية

   .غياح  لي ين% 4.51    لي ينحيلة غياح% 18.44 
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 مجال الكفايات الشخصية: بيانات المحور الساد . 5.8.1

حشخصيةيوض  إجابات  اراد ال ينة على مجال الكفايات ال(: 14)جدول ر   ال
 

 اس  المجال
 

 ر   ال بارة
 

 ال بارات

ح

موع
مج
ال

 
 

المتوسط 
 الحسابي

ترتيددددددددددددددددد  
ال بددددددددددددارات 
واقددددددددددددددددددددددا 
للمتوسدددددددددط 

 الحسابي

شدة
ق ب

مواا
(4) 

اقح
موا

(4) 
أكدح
 مت
غير

ح(4)

اق
موا
ير 
غ

شدةح(8)
ق ب

مواا
ير 
غ

 
ح(1)

ح
ح
ح
ح
 

الكفايات 
 الشخصية

 
 
 

ح52
ةلللللة حلة لللللةا ح مللللل حل يتةلللللعاح

ح لةت ةية
ح89ح49ح45ح12ح51ح14حك

4.49 19 
ح144ح14.11ح5.21ح14.40ح50.44ح14.40ح%

ةللللللللة حلةاغيللللللللةحيللللللللححلةت ملللللللليمحح50
 لة ست ا

ح89ح40ح44ح42ح45ح38حك
4.94 90 

ح144ح0.90ح4.44ح2.04ح49.44ح44.29ح%

ح50
ةللللللة حلة للللللةا ح ملللللل حلةت للللللع نح

  لةح عسحيححلة  ر
ح09ح42ح44ح41ح44ح39حك

4.88 99 
ح144ح2.04ح44ح1.14ح40.41ح44.04ح%

حل مةحا  حلة يعةا ح ل ةتزلمح59
ح89ح44ح41ح44ح40ح36حك

4.84 94 
ح144ح4.40ح1.14ح4.44ح54.04ح44.44ح%

 98 4.49ح89ح44ح44ح44ح40ح48حكلؤة ح  ملللللححيةلللللرحإاللللل  حح24
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ح144 44ح44ح4.40ح44.29ح54.94ح%  ل عخةح

حل عاسح  مححيةرح ةيةح21
ح89ح41ح41ح44ح44ح51حك

4.40 94 
ح144 1.14ح1.14ح4.44ح40.44ح50.44ح%

 ل عاسح  مححيةرحإخنيعاح24
ح09 44ح44ح44ح44ح40حك

4.44 94 
ح144ح4.44ح4.40ح4.49ح45.95ح54.94ح%

ح24
ل مللللةحا  حلة  لاخللللةح لةلللل  ءح

 ةم ان
ح89ح44ح41ح41ح44ح57حك

4.59 91 
ح144ح44ح1.14ح1.14ح44.04ح24.44ح%

 لت ت حيع ةح عةيةحيعةخفسح24
ح09ح44ح41ح42ح44ح40حك

4.44 94 
ح144ح4.44ح1.14ح2.04ح40.40ح54.04ح%

ح25
حل مللللللللةحلة للللللللةا ح ملللللللل حت يللللللللر

حلأليةعاحلة ةية 
ح89ح41ح41ح41ح49ح37حك

4.44 95 
ح144ح1.14ح1.14ح1.14ح55.45ح41.50ح%

 4.04حالمتوسط الحسابي الكلي لمجال الكفايات الشخصية
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ي تملللللللللةحااي للللللللل حلةت مللللللللليمحلة لللللللللعةححلةةفعيلللللللللعتحلةلايللللللللليةحلة ت م لللللللللةحيلللللللللعة  ة حيخسللللللللل ح

ي ت سلللللاححة والدددددوال  للدددددوط روح المواطنددددد ححيللللل ح لللللعءتحيلللللححلةاتيلللللةحلأل ةللللل حةفعيلللللةحةيللللل عاح ت

  للللللةحت اةللللللزتحل ملللللل ح.ح بلللللل ح ت سللللللاحيللللللةرح ملللللل حلت للللللعهحإي للللللعيحح لللللل  ح 4.59حسللللللعيححيملللللل ح

تميهللللعحل  عيللللةح  %54.94:حإ عيللللعتحليللللالةحلة يخللللةح خللللةحل  عيللللةح  ليللللقحيلللللة حيخسلللليةح للللةاتحيللللل

 لللللللنحليلللللللالةحلة يخلللللللةحغيلللللللاح تأةلللللللةينح لللللللنح %1.18يلللللللحح  عيلللللللرح  %44.49  ليلللللللقحيخسللللللليةح

خلللللللللةح لةللللللللل  ءحةمللللللللل ان ح بلللللللللححخفلللللللللسحلةخسللللللللليةحة يلللللللللاحلة للللللللل لي ينح لللللللللنحل لللللللللت ةهمحا  حلة  لا

ح.لة يح عين

حل الللل  ح لأل عخللللةحيللللححلة  للللرةفعيللللةححتللللأتحح"حح  د  عملددددي بكددددل إخدددد ا و مانددددة" 

ح 4.49:حسلللللعيحح لللللةاحيللللللي ت سلللللاحيلللللححلة اتيلللللةحلةععخيلللللةح لللللنحيلللللينح  لللللعرحلةةفعيلللللعتحلةلايللللليةح

 يعةخسلللللليةح.ح حبللللللذهحلةةفعيللللللة بلللللل ح ت سللللللاحي يللللللاح للللللنحلت للللللعهحإي للللللعيحح لللللل  حأليللللللالةحلة يخللللللةحخحلللللل

  عيللللعتحلة يحلللل عينحي للللةح للللعءتح تفع تللللة حإذحتاةللللزتحل ملللل حخسلللليةح خللللةحلةيللللةيرح  ليللللقحيلللللة ح

يللللللحححللللللينحيم للللللتح  %48.50 عللللللمحلةيللللللةيرح  ليللللللقحيخسللللللية  %44.04يخسلللللليةح ئ يللللللةحيم للللللتح

ح%.4.44 خسيةحغياحلة تأةةين

ة رحي للللللعاسحليللللللالةحلة يخللللللةحل  للللللعةهمحيةللللللرح ةيللللللة ح بلللللل ح للللللعحةةللللللتح ميللللللهحختللللللعئجحلة لللللل

  4.40ح" مددددددار  عملددددددي بكددددددل جديددددددة"لةسللللللعيق ححيلللللل حيملللللل حلة ت سللللللاحلةحسللللللعيححةم يللللللعا ح

 ت ز للللللتحإ عيللللللعتحلة يحلللللل عينح ملللللل حلةيللللللةلئرحلة  ة للللللةحييلللللل ا ح تيعيخللللللة ح للللللعءحييهللللللعحلةيللللللةيرح

  للللعءحلةيللللةيرح  ليللللقحيللللححلةاتيللللةحلةععخيللللةح  %44.49يخسلللليةح  ليللللقحيلللللة حيللللححلةاتيللللةحلأل ةلللل ح

ةيتسللللللع  حلةيللللللةي نح  %8.84يرحغيللللللاح تأةللللللةحيخسلللللليةحيميهللللللعح يعلللللللا حلةيللللللة  %49.89يخسلللللليةح

ح.ةةرحيةير% 1.18غياح  ليقح غياح  ليقحيلة حيححلةخسيةحلةتححيم تح
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لةاتيلللللةححعةخفسيللللللةت تللللل حيع لللللةح عةيلللللةح لحتملللللتحةفعيلللللة"  تمتددددد  بثقدددددة عاليدددددة بدددددالنف  "  

 لللللللنحليلللللللالةحلة يخلللللللةحح%48.99 لللللللعحخسللللللليتهححيللللللل حليلللللللعةح  4.44 :لةالي لللللللةحي ت سلللللللاح لللللللةاحيلللللللل

 لللللللنحح%44.94همحلةللللللللةية ح مللللللل حت لللللللت همحيع لللللللةح عةيلللللللةحيلللللللعةخفس حيلللللللحححلللللللينحلةلللللللةحي للللللل لي ت

 لللللنحلة يخلللللةحلخهلللللمحغيلللللاحح%5.44لة يحللللل عينحلخهلللللمحيت ت للللل نحيعةع لللللةحيلللللححلةلللللخفس حييخ لللللعحيلللللا ح

غيلللللللاح% 1.18غيلللللللاح للللللل لي ينحيللللللللة ح % 8.84 تأةلللللللةينح لللللللنحل لللللللت ةهمحةهلللللللذهحلةةفعيلللللللة ح 

ح.حح  لي ين

سللللللةح للللللنحيللللللينحلةةفعيللللللعتحلةلايلللللليةحيللللللححلة اتيللللللةحلةاع حل خنلللللليعاحيللللللححلة  للللللر يللللللأتح

  للللعءتحإ عيللللعتحليللللالةحلة يخلللللةح تفع تللللةحيللللححلةخسلللل  حيت اةللللزتحل مللللل ح. 4.44 :ي ت سللللاحيملللل 

 عللللللمحلةيللللللةيرح  ليللللللق  %44.04 :خسلللللليةح خللللللةحلةيللللللةيرح  ليللللللقحيلللللللة حيخسلللللليةح ئ يللللللةح للللللةاتحيللللللل

 ييخ للللللللللعح للللللللللعءتحلةيللللللللللةلئرحلةللللللللللع  حلة تي يللللللللللةحيخسلللللللللل ح تةخيللللللللللة حيم للللللللللت  %44.04 :يخسللللللللللية

ةميلللللللللةيرحغيلللللللللاح% 4.40  ة يلللللللللاح  ليلللللللللق% 4.44 يلللللللللاح  ليلللللللللقحيللللللللللة  ةميلللللللللةيرحغ% 8.84

ح. تأةة

 للللللعءتحبللللللذهحلة يللللللعا حيللللللححلة اتيللللللةح " ملددددددك القدددددددرة علددددددى تقبددددددل األاكددددددار الجديدددددددة" 

ي ت سللللللاححسللللللعيحححيللللللححتاتيلللللل حلة يللللللعالتحلةةلةللللللةح ملللللل ح  للللللعرحلةةفعيللللللعتحلةلايلللللليةحلةسعةسللللللة

همح مللللللل حي للللللل لي تح%44.94حيللللللل حل لللللللع حلةعلللللللاح لللللللنحخيللللللل حليلللللللالةحلة يخلللللللةح. 4.44:حيمللللللل 

 لللللنحلة يحللللل عينحي للللل لي تهمحح%41.44ل للللت ةهمحلة لللللةا ح مللللل حت يلللللرحلأليةلللللعاحلة ةيللللة  ح ل لللللع ح

غيللللللاح تأةللللللة حغيللللللاح:حلةلللللللةية  حيللللللحححللللللينح للللللعءتحإ عيللللللعتهمح للللللنحلةيللللللةلئرحلةللللللع  حلة تي يللللللة

ح.ةةرحيةير% 1.18  ليقح غياح  ليقحيلة حيخسيةح
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يللللححلة اتيللللةحلةسللللعي ةح للللنحح للللعءحتاتيلللل حبللللذهحلة يللللعا ح" ملددددك روح المبددددادرة وا لتدددد ا "ح

حح.4.84:حيينحلة يعالتحلةةلةةح م ح  عرحلةةفعيعتحلةلاييةحي ت ساححسعيحح ةاحيل

   ليللللللللقحح %48.99حلللللللل رحلةيللللللللةيمينح  ليلللللللقحيخسلللللللليةححت اةلللللللزتحإ عيللللللللعتحلة يحللللللل عين

 %.1.18:ح حييخ عحةعختحل رحخسيةحة ياح  ليقحيخسية%49.44يلة حيخسيةح

يتيلللللينح لللللنحاللللل رحختلللللعئجح"   ادددددي ال مدددددل لدددددد  القددددددرة علدددددى الت ددددداو  والحمدددددا" 

لة للللللة رحلنحبللللللذهحلة يللللللعا حلحتمللللللتحلة اتيللللللةحلةعع خللللللةح للللللنحيللللللينح يللللللعالتحلةةفعيللللللعتحلةلايلللللليةح

ح.4.88:حي ت ساححسعيححيم 

حيللللل حت ز لللللتحخسللللل حل  عيلللللةحيلللللينحلةيلللللةلئرحلةا لللللسحيلللللةا عتح تفع تلللللة ححيللللل حةعخلللللتح

تيللللةحلةععخيللللةح يخسللللليةحتمتهللللعحيللللححلة اح  %49.41:حل ملللل حخسلللليةحةميللللةيرح  ليللللقحيخسلللليةح للللةاتحيللللل

 لللللللنحليلللللللالةحح%5.44ييخ لللللللعح  %44.98:ح ت عايلللللللةحل  عيلللللللةح  ليلللللللقحيللللللللة حيخسللللللليةح لللللللةاتحيلللللللل

لة يخلللللةحي لللللاحل لللللعي لحيلللللأخهمحغيلللللاح للللل لي ينح يللللللة ح مللللل ح لللللةاتهمح مللللل حلةت لللللع نح لةح لللللعسحيلللللحح

 %.1.18:حلة  ر حييخ عحةعختحلةخ حخسيةحةإل عيةحغياح تأةةحيخسيةح ةاتحيل

 لللعءتحبلللذهحلةةفعيلللةحيلللححلة اتيلللةحلةتعسللل ةح  للللعح"   المسددددتمرلدددد  الرغبدددة ادددي الت لدددي" 

 ح يللللللةا عتح4.94:ح للللللةاحيلللللللح يللللللرحلألايللللللا ح للللللنحيللللللينحلةةفعيللللللعتحلةلايلللللليةحي ت سللللللاححسللللللعيح

ةميلللللةيرح  ليلللللق حيلللللححح%40.48ةميلللللةيرح  ليلللللقحيللللللة ح ح%48.50  لي لللللةح لللللةح عةيلللللةحيم لللللتح

يللللللقحيلللللللة حةميللللللةيرحغيللللللاح  ل% 9.09حللللللينح للللللعءتحلةيللللللةلئرحلة تي يللللللةحيخسلللللل ح تةخيللللللةحيم للللللتح

 .ةميةيرحغياح  ليقح%8.84ةميةيرحغياح تأةة ح لايالحح5.44% 
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 لللعءتحةفعيلللةحلة لللةا ح مللل حل يتةلللعاح لةت ةيلللةح"حلدددد  القددددرة علدددى االبتكدددار والتجديدددد"ح

 .4.49:يللللللللححلةاتيللللللللةحلألايللللللللا حيللللللللححتاتيلللللللل حلةةفعيللللللللعتحلةلايلللللللليةحي ت سللللللللاححسللللللللعيحح للللللللةاه

يميهللللللعحلةيللللللةيمينحح %44.49:حيلللللللت اةللللللزتحل ملللللل حخسلللللليةح خللللللةحلةيللللللةيرح  ليللللللقحيخسلللللليةح للللللةاتح

غيلللللاح  ليلللللقح:حعلللللمحلةيلللللةيرح %14.49:ح  ليلللللقحيللللللة ح غيلللللاح تأةلللللةحيلللللخفسحلةخسللللليةحلة  لللللةا حيلللللل

 .%4.51:حغياح  ليقحيخسيةحير لايالحلةيةح%19.11يلة حيخسيةح
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ح

هدا مدا  هد  الكفايدات التدي يمتلك: األول رريسديالتسدا ل الالنتاري المت لقة با جابدة عد  . 4.1

خريجددو الت لدددي  ال ددالي الج اردددر  والتددي تمكدددنه  مدد   دا  عملهددد  واددق مفهدددو  إدارة الجدددودة 

 ؟-م  وجهة نظره  -الشاملة

 التي يمتلكها خريجو الت لي  ال اليالكفايات   ه يوض   :(15)جدول ر   ال

ح

لنحااي ححلةت ميمحلة عةححلة زلئا ح لة ع مينحي اع حلةتاييةح(ح12)تيينحختعئجحلة ة رحا مح

لةةفعيللعتحلةلايلليةح:حتمةلل نح     للةح للنحلةةفعيللعتحتخ  للتحيلليني ح-  م للينح لسللعتذ ح–لة اخيللةح

تحلة هخيللة حةفعيللعتحلةت يللزحيللححلة  للر حلةةفعيللعتحلألةعةي يللةحعةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللر حلةةفعيلل

يلللححح  لللةح لللعءتحةلللرح لللنحلةةفعيلللعتحلةلايللليةح ةفعيلللعتحل تيلللعرح لةت ليلللرح. لةةفعيلللعتحلةع عييلللة

ة حعمحةفعيعتحلةت يزحيححلة  رح لةةفعيعتحلألةعةي ية ح  عءتحلة اتيةحلأل ة حتميهعحلةةفعيعتحلة هخي

ح.لةةفعيعتحلةع عييةحلايال

ح

  المجاالت المتوسط الحسابي
 1 لةةفعيعتحلةلايية 4.90
 8 رةفعيعتحل تيعرح لةت لي 4.90
 4 لةةفعيعتحلة هخية 4.94
 4 ةفعيعتحلةت يزحيححلة  ر 4.09
 4 لةةفعيعتحلألةعةي ية 4.24
ح4.49 حلةةفعيعتحلةع عيية 5 
 المتوسط الحسابي الكلي 4.44



 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج:.................. الفصل السادس

 

161 

ح

ما درجة امت ك خريجي الت لي  : الثاني رريسيالتسا ل الالنتاري المت لقة با جابة ع  . 4.1
 عمله  واق مفهو  إدارة الجودة الشاملة؟  اال الي للكفايات التي تمكنه  م   د

 ترتي  الكفايات حس  المتوسط الحسابييوض   :(14)جدول ر   ال

واقا للمتوسط  الرتبة المجاالت المتوسط الحسابي درجة الكفاية
 الحسابي

 1 لاييةلةةفعيعتحلة 4.90 ةا ةح ت ساةح
 1 ةفعيعتحل تيعرح لةت لير 4.90 ةا ةح ت ساة
 2 لةةفعيعتحلة هخية 4.94 ةا ةح ت ساة
 3 ةت يزحيححلة  رةفعيعتحل 4.09 ةا ةح ميمة
 4 لةةفعيعتحلألةعةي ية 4.24 ةا ةح ميمة
حةا ةح ميمة ح4.49 حلةةفعيعتحلةع عيية 5 
 الدرجة الكلية 4.44 درجة   ليلة

ح
لنحل لللللت ةحااي لللللححلة ع  لللللةحةمةفعيلللللعتحتاتمللللل ح لللللنحح(10)ا لللللمحتيلللللينحختلللللعئجحلة لللللة رح

لة ميمللللللللةحح  للللللللعرحآلاللللللللا حغيللللللللاحلخهللللللللمحي تمةلللللللل نح اتملللللللل حلةةفعيللللللللعتحيللللللللةا عتحتتللللللللا ل حيللللللللين

 تلللللأتححيللللححلةاتيلللللةحلأل ةلللل حة لللللعحبلللللمح  نلللل حيلللللححلة للللة ر حلةةفعيلللللعتحلةلايللللليةحح. لة ت سللللاة

 بلللللللل حخفللللللللسحلة ت سللللللللاحلةاللللللللع حيةفعيللللللللعتحل تيللللللللعرح  4.04:ي ت سللللللللاححسللللللللعيححي للللللللةاحيللللللللل

 لةت ليلللللر ح لللللعحي خلللللححلنحااي لللللححلةت مللللليمحلة لللللعةححي تمةللللل نحبلللللعتينحلةةفلللللعيتينحيلللللخفسحلةةا لللللةح

يةا لللللةح ت سلللللاةح  4.04عةيلللللةحلةةفعيلللللعتحلة هخيلللللةحي ت سلللللاحلة ت سلللللاة ح تلللللأتححيلللللححلة اتيلللللةحلةت

 حلةةفعيللللللعتحلألةعةي يللللللةح4.40لينللللللع حعللللللمحتميهللللللعح يللللللةا عتحل للللللرحةفعيللللللعتحلةت يللللللزحيللللللححلة  للللللرح

 .4.40 لةةفعيعتحلةع عييةحح4.49
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ي ةللللللنحلة لللللل رحلنحةا للللللةحل للللللت ةحااي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةححةمةفعيللللللعتحلةتللللللحح  لع  للللللع  

 ي ةللللللنح. 4.44 ةلا حلة لللللل ة حلةلللللللع مةحيةا للللللةح ميمللللللةت ةللللللخهمح للللللنحلةلءح  مهللللللمح يللللللقح فهلللللل محإ

تفسلللللياحلةختلللللعئجحلةسلللللعي ة ح مللللل حل تيلللللعاحلنحليلللللالةحلة يخلللللةح  تخ للللل نحيلللللأنحةمةفعيلللللعتحلةلايللللليةح

ينللللل ح لللللنحإي لللللعخهمححمحةلالللللرحلة  ت للللل ةم  ملللللمح ع لللللرح هلللللمح لللللنح  ل لللللرحلحتلللللالمحلآلالللللاينحةهللللل

حح لللللرح يلللللاحعيلللللةحيلللللل لللللت ةحةفعيلللللعتحل تيلللللعرح لةت ليلللللرحي تيلللللاحنلللللا ايعح  ه لللللعحايلللللأنح

ح.تةخ ة  يعحل تيعر
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ح

هل تختلر الكفايات التي  :التسا ل الفرعي االثانيالنتاري المت لقة با جابة ع  . 4.1

  ليسان )الجن   التخصا  الدرجة ال لمية: يمتلكها خريجو الت لي  ال الي باخت ر

 ؟ للخريي  (ماستر  دكتوراه

 للمت ير المستقل الجن ( ت)تبارنتاري اخيوض   :(19)الجدول ر   

 المجاالت
 (44= ) نثى  (44= )اكر 

 يمة 
 (ت)

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
ا نحرار 
 الم يار 

المتوسط 
 الحسابي

ا نحرار 
 الم يار 

 4.40 1.40ح4.24ح4.41ح4.94ح4.94 الكفايات الشخصية
كفايدددددددددددات االتصدددددددددددال 

 4.02 4.02ح4.22ح4.14ح4.04ح4.99 والتواصل

 4.41 4.01ح4.00ح4.51ح4.02ح4.41 الكفايات المهنية
كفايددددددات التميدددددد  اددددددي 

 ال مل
 1.05 1.05ح4.00ح4.44ح4.05ح4.99

 1.45 1.45ح4.05ح4.05ح4.09ح4.24 الكفايات األكاديمية
 4.45 1.95ح4.54ح4.44ح4.00ح4.44 الكفايات الثقااية
 4.40 1.40ح4.20ح4.04ح4.01ح4.50 الدرجة الكلية

تحت  للةحيللا قحيللينحليللالةحلة يخللةح للعحإذلحةعخلل لة ت م للةحي  ايللةح(ح10)ختللعئجحلة للة رححتيللين

يلححح(9.94)ت ز حة ت ياحلة خس حلخهح حت  لةحيلا قحذلتحة ةلةحإحيلعئيةح خلةح سلت  حلةة ةلةح

  يلل ح  لللع تحلةةفعيلللعتح لةةا لللةحلةةميلللةح يلللقح فهلل محلة للل ة حلةللللع مةح لللنح  هلللةحخ لللاحااي لللحح

ت لللز حة ت يلللاحح مينحي الللع حلةتاييلللةحلة اخيلللةحيلللححلة زلئلللاحة  م لللينح لسلللعتذ لةت مللليمحلة لللعةحح لة لللع
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 خلةح سلت  حح(1.09)لة  ة ةةح(حت)لة حس يةحل رح نح يمح(حت)لة خس ححي حةعختح  ي ح يمح

ح.ح(149)ةححايةحا  ة( 9.94)لةة ةةح

تطددوير كفايددات :ح"ي خلل لنح يسللعءح ح للةحلأليللير  تمت للححختللعئجحةالسللتخعح لل حختللعئجحةالسللةح

خريجي الت لي  ال الي ومدى  هميتها م  وجهة نظره  وادق مفهدو  إدارة الجدودة الشداملة ادي 

 لةتلححلةلةتحلخلهح ت  لةحيلا قحذلتحة ةلةحح "كليات جام ة دمشق والجام ة االاتراضية السورية

إحيعئيةحت ز حإة ح ت ياحلة خسح خةحااي ححلةت ميمحلة عةححيححةميعتح ع  ةحة لقح لة ع  ةح

 ح ي ةللنحتفسللياحبللذهحلةختللعئجحلنحااي للححلة ع  للةح للنحلة خسللينحيتم لل نحخفللسحنلليةحلةسلل ايةل يتال

ةي  الايتله حيحيل حي لخ حلةفلا حلة تةعيئلةحة  يل حلةت ميمحلة عةححيححلة زلئاح نح يعة حلةت ميم حي

لةاميللةحلة زلئللايينحلةللذينحلخهلل لحيخ للع حةالسللتهمحلةععخ يللة حةللرححسلل حةفعءتللهحلة  ميللةحي للضحلةخ للاح

ح.حعختهحل  ت ع يةحل ح خسه نح ة

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح



 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج:.................. الفصل السادس

 

111 

 

لداللة الفروق حس  مت ير الصفة ( ت)نتاري تحليل اختبار يوض  :(10)الجدول ر   
 الوظيفية

 المجاالت

م ل  الت لي  
 االبتداري

 ستاا الت لي  
 المتوسط

 ستاا الت لي  
 يمة  الثانو 

 (ت)
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
ا نحرار 
 الم يار 

وسط المت
 الحسابي

ا نحرار 
 الم يار 

المتوسط 
 الحسابي

ا نحرار 
 الم يار 

الكفايات 
 4.44 4.45ح4.01ح4.95 4.50 4.10 4.29 4.41 الشخصية

كفايات 
االتصال 
 والتواصل

 4.45 4.12ح4.04ح4.49 4.04 4.94 4.04 4.95

الكفايات 
 4.44 1.44ح4.22ح4.49 4.02 4.12 4.22 4.49 المهنية

كفايات 
لتمي  اي ا

 ال مل
 4.59 4.44ح4.05ح4.00 4.59 4.54 4.25 4.42

الكفايات 
 األكاديمية

 4.24 1.24ح4.94ح4.94 4.05 4.00 4.05 4.45

الكفايات 
 4.45 1.44ح4.04ح4.99 4.04 4.49 4.09 4.44 الثقااية

الدرجة 
 الكلية

ح4.45ح4.94ح4.00ح4.09ح4.04ح4.44ح4.04ح4.42

ي ت يللاحلةيللفةحلة  يفيللة حتللمحلسللتاةلمحلاتيللعاححرحلةاللع ل  عيللةح ملل حلةتسللعؤح للنحل للرح

يللححل للت ةحااي للححلةت ملليمحلة للعةححةمةفعيللعتححةم يخللعتحلة سللت مةحة  ايللةحلةفللا قحل حيللعئية(حت)

حححححححححت للللز حة ت يللللاحلةيللللفةحلة  يفيللللةحح لةتللللححت ةللللخهمح للللنحلةلءح  مهللللمح يللللقح فهلللل محلة لللل ة حلةلللللع مة
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 ح  لةحييخلتحختلعئجحلة لة رح( ميمحلة ت سلا حلسلتعذحلةت مليمحلةعلعخ   حلستعذحلةت  ممحلةت ميمحل يتةلئح)

تحيلحح  يل حلة  لع ح(9.94)ل  هحلخهح حت  ةحيا قحذلتحة ةةحإحيعئيةح خةح سلت  حلةة ةلةح

 لنح  هلةحخ لاحااي لححلةت مليمحلة لعةححت لز حة ت يلاحلة ل ة حلةللع مةحح لةةا ةحلةةميلةح يلقح فهل م

لة ة ةيلةح(حت)لة حس يةحل لرح لنح ليمح(حت)حي حةعختح  ي ح يمححلةاايج حعي عاسهحتحلةح  يفةلة

حح.(149) ةا ةححايةح(9.94) خةح ست  حلةة ةةحح(1.55)

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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ح

الدرجة ) لداللة الفروق للمت ير المستقل( ت)نتاري تحليل اختبار يوض  : (89)جدول ر   ال
 (ال لمية

 المجاالت
 دكتوراه ماستر ليسان 

 يمة 
 (ت)

وى مست
المتوسط  الداللة

 الحسابي
ا نحرار 
 الم يار 

المتوسط 
 الحسابي

ا نحرار 
 الم يار 

المتوسط 
 الحسابي

ا نحرار 
 الم يار 

الكفايات 
 4.44 4.45ح/ح/ 4.50 4.10 4.29 4.41 الشخصية

كفايات 
االتصال 
 والتواصل

 4.09ح4.04ح/ح/ 4.04 4.14 4.00 4.45

الكفايات 
 4.14 4.44ح/ح/ 4.52 4.10 4.25 4.44 المهنية

كفايات 
التمي  اي 
 ال مل

 4.11 1.20ح/ح/ 4.54 4.24 4.24 4.44

الكفايات 
 4.49 4.42ح/ح/ 4.20 4.44 4.09 4.94 األكاديمية

الكفايات 
 4.44 1.09ح/ح/ 4.04 4.51 4.00 4.45 الثقااية

الدرجة 
 الكلية

ح4.94ح4.02ح/ح/ح4.24ح4.14ح4.01ح4.44

ختعئجحلة ة رحل  ه حتيينحلخهح حت  لةحيلا قحذلتحة ةلةحإحيلعئيةحح نحا رحلست الضح

لةلايلية حلةةفعيلعتح)ة  لع تححيححل لت ةحااي لححلةت مليمحلة لعةحح(9.94) خةح ست  حلةة ةةح

ت لز حة ت يلاح(حلألةعةي يةح لةةا ةحلةةميلةحلةةفعيعتحلة هخية لةةفعيعتحل تيعرح لةت لير حةفعيعتح

لة حسل يةحل لرح لنح ليمح(حت)حيل حةعخلتح  يل ح ليمح ح(س ح عسلتا حةةتل الهةيسلعخ)لةةا ةحلة م يةح
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 يللياحلة لة رحإةل ح.ح(149) ةا ةححايةحح(9.94) خةح ست  حلةة ةةح( 1.55)لة ة ةيةح(حت)

لة حس يةح(حت) ي ةحلخهحت  ةحيا قحيححلةةفعيعتحلةع عييةح ةفعيعتحلةت يزحيححلة  ر ححي حةعختح

ح.(149) ةا ةححايةح( 9.94) خةح ست  حلةة ةةحح(1.55)لة ة ةيةح(حت)لةياح نح ي ةح

 :الدراسة نتاري. 8

 :النتاري الج رية. 1.8
 : خصارا مجتم  الدراسة. 1.1.8

 49.45% ح بللللللحح للللللنح للللللخسحذةللللللا %40.44 للللللنح للللللخسحلخعلللللل  ح ح للللللنحليللللللالةحلة يخللللللة 

خسلللل ح ت عايللللةحتللللةرح ملللل حلنح اللللع حلةتاييللللةح لةت ملللليمحيللللعاحيسللللت ا حسللللخ يعحل للللةلةحبعئمللللةح للللنح

 يللللللححإاللللللعاحح4414اي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةح حتللللللزةلةح لللللل حةللللللرح  سللللللمحةالسللللللح حيفللللللححسللللللخةحا

 خيللللللل حلللللللل ر ح لللللللنحح19424حللللللل لةححح زلا حلةتاييلللللللةحلة اخيلللللللةاييلللللللتح ااتهلللللللعحلةا عسية

ح2054 خيلللللل حةمت ملللللليمحلة ت سللللللاح ح4444 خيلللللل حيللللللححلةت ملللللليمحل يتللللللةلئح حح9414ييللللللخهمح

 ميلللللةحلةخسلللللييةحةفئلللللةحل خلللللع حبلللللذلحة لللللعحي ةلللللنحتفسلللللياحلةح.تاييلللللعح10ةمت مللللليمحلةعلللللعخ   حتنلللللمح

 ح.  عاخةحيعةذة اح م حيئةحلةذة احة نحل خع حيفنمنح هخةحلةت ميم

 ةفئللللللللةح 84.55  ةفئللللللللةحلةللللللللذة ا 85.49يللللللللينححيتللللللللا ل ح ت سللللللللاحلة  للللللللاحأليللللللللالةحلة يخللللللللة

 ح بللللل ح لللللعحي خلللللححلنحليلللللالةحلة يخلللللةحبلللللمح لللللنحيئلللللةحلةلللللليع ححلللللةيعححلةتالللللا  ح  لللللعحيؤةلللللةحل خلللللع 

مح لبت ع هلللللللللعحيتللللللللل يياح خعيللللللللل حلة  لللللللللرحةملللللللللليع حااي لللللللللححسللللللللل ححلةة ةلللللللللةحلة زلئايلللللللللةحلةلللللللللةلئ

سلللللل عاح لة ع  لللللعت ح تسللللللهيرحإ للللللالءلتحلةت  يلللللل حةتافيلللللل حلة ال يللللللرح ل  للللللالءلتحل ةلايللللللة ح لع

 .حلااحتأةيةحلةاة ةحلة اخيةح نح مفعتحلةت  ي حيعةخسيةحةمليع 

ح

ح
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 حلللللللهعة حلةميسللللللعخس %48.49 للللللنحليللللللالةحلة يخللللللةحلللللللهعة حلة عسللللللتا ح  %54.41ي تمللللللةح 

نحةحللللللع مححلللللللهعة حلة عسللللللتاحلةفايللللللةحيللللللححلة لللللللعاةةحيللللللحح سللللللعي عتحت  يلللللل حلسللللللعتذ ححيلللللل حل

لةت ملللليمحلة ت سللللاح لةعللللعخ   حييخ للللعححللللع مححلةميسللللعخسحيمهللللمحلةحلللل حيللللححلة لللللعاةةحيللللحح سللللعي عتح

ت  يللللللل ح  م لللللللححلةت مللللللليمحل يتلللللللةلئح ح يسلللللللتع ح لللللللنحذةلللللللةحي لللللللضحلةتاييلللللللعت حةحلللللللع محح

 .إةخ...ةيسعخسحيححلةتعايخحلهعة حلةيسعخسحيححلةتاييةحلةيةخيةح لةايعنية ح

 41.01%    14.04  للللللللنحليللللللللالةحلة يخللللللللةحيلللللللللت م نح  يفللللللللةحلسللللللللتعذحلةت ملللللللليمحلةعللللللللعخ% 

إنحبللللللذهحلةخسلللللل حت يللللللاح للللللنح.ح  مللللللمحلةت ملللللليمحل يتللللللةلئح %19.11لسللللللتعذحلةت ملللللليمحلة ت سللللللاح 

لنح لللللللةةحلة خعيللللللل حلة فت حلللللللةحيلللللللحح خيللللللل حلسلللللللتعذحلةت مللللللليمحلةعلللللللعخ  حلةعلللللللاح لللللللنحلة خعيللللللل ح

ةت ملللليمحلة ت سللللا ح بللللذلحال لللل حإةلللل حسيعسللللةحلةلللل زلا ح ااتهللللعحلةا عسلللليةحيللللححلة فت حللللةحألسللللعتذ حل

 .-ة عحسيقح ذةاخعح–لةت  ي ح

 هدد  الكفايددات التددي يمتلكهددا خريجددو الت لددي  ال ددالي الج ارددر  والتددي تمكددنه  مدد   دا  . 8.1.8

  ؟-م  وجهة نظره  -عمله  واق مفهو  إدارة الجودة الشاملة

ااي للححلةت ملليمحلة للعةححلة زلئللا حي تمةلل نح     للةح للنحلنح(ح12)ختللعئجحلة للة رحل هللاتح

لةةفعيللعتحلةلايللية حةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللر حلةةفعيللعتحلة هخيللة حةفعيللعتح:ححلةةفعيللعتحلب هللع

 لةتللححت ةللخهمح للنحلةلءح  مهللمح يللقحح  لةةفعيللعتحلةع عييللةحلةت يللزحيللححلة  للر حلةةفعيللعتحلألةعةي يللة

نحلاتمفتحيححلةتاتي -خ ابمح نح  هةح- فه محإةلا حلة  ة حلةلع مة حح. ح لع

ح
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ح

لةاايجحبل حلة خيلاحلألسلعسح لةسلي حلة يعللاحيلحح  ل ةحل ح ؤسسلةحح- حلةحلنحلةاعة 

ت مي ية ح  خهعحلةت ميمحلة عةح حذةةحلخهحيليهحلة عة حلةاعمح لأل ةيةحيححلة ؤسسعتحلةيخع ية حيه ح

 ح ت ل محلة  ميلةح(ل ختع يلة) مي يلةحختلع ححلة ل با حلةلةلارحيلححلة  ميلةحلةتإذنحي ععيةحلة خيلاحل 

 لة  م  لللعتحلة ت لللةة  حينللل ح لللنحت سلللي ححلةت مي يلللةح مللل حلسلللعسحإةسلللعيهحلة هلللعالتح لة  لللعا 

 حةذلحيلإنحلةيخلعءح ةلاةه ح يخعءحلة ةالتحلةفةايةحلة ام يةحييهح لةتححتؤبمهحلةةا رحإة حس قحلة  ر

فلاضحة للةحلةتحةيلةحةخ  يلةحلة عيميلعتحلةتللححلةالايجحةيةل نحخعي للعح ي لع ح  ت يلزل حيح-لةسلميمحةماعةل 

ح.حيت ت حيهعح تحةيةحت  هعتهح   ايةح  ل فه

 ي ةلللنحتفسلللياحلةختلللعئجحلة ت يلللرحإةيهلللعحلسعسلللعحةللل نح يخلللةحلةةالسلللةحتة خلللتحةلللةيهمحلةايلللا ح

لألةعةي يللةح لة  اييللةحلةتللححتللؤبمهمحة  ايللةحلبللمحلةةفعيللعتحلةتللححي تمة خهللع حإذحلنح  عاسللتهمحة هخللةح

ي ةللنح للنحا ةهللعحلةلءحححلةتللح لة هللعالتح ع للة ح للنحلة  للعا ح لةايللالتلللةمتحةللةيهمحلةت ملليمح للةح

يع نللعيةحإةلل حت للت همحيللأبمحح ح لةت تلل حيعةع للةحلة عةيللةحيللعةخفس لة  للرحيةللرحإالل  ح ل عخللةح  ةيللة

ةفعيللللعتحل تيللللعرح لةت ليللللرحيللللحح للللعةمحيت يللللزحيع سللللت  عرحلةةعيلللل ح لة ت للللةةحة اتملللل ح سللللعئاح

ة لعحل تملةحليلالةحلة يخلةحةمةفعيلعتحلة هخيلةح لألةعةي يلةح ةفعيلعتحلةت يلزحيلححبذلح.حل تيعرحلةحةي 

ح.لة  رح لةةفعيعتحلةع عيية

لةاتيللللةحلأل ةلللل حي ت سللللاح"ح ملددددك روح المواطنددددة والددددوال  للددددوط " :ح  للللةحلحتمللللتح يللللعا 

:ح  لللللعءتحيلللللححلةاتيلللللةحلةععخيلللللةحلة يلللللعا ح لللللنحيلللللينح  يللللل حلة يلللللعالت   4.59:ححسلللللعيححي لللللةاحيلللللل

 تدددددداب  " :ييخ للللللعحلحتمللللللتحلة يللللللعا ح ح4.49:حي ت سللللللاح"بكددددددل إخدددددد ا و مانددددددة  د  عملددددددي "

 . 8.50 :ي ت ساحيم  لة اتيةحلألايا  "الم تمرات الثقااية
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 بلللل ح للللعح  1.09 :  للللعحي حلللل حلنحلةفللللاقحيللللينحل ملللل ح ت سللللاح لةخلللل ح ت سللللاح للللةاحيللللل

 .ح رح يعالتح اتم ح  ع تحلةةفعيعتي خححتلتتحلت عبعتحليالةحلة يخةح

درجدددة امدددت ك خريجدددي الت لدددي  ال دددالي للكفايدددات التدددي تمكدددنه  مددد   دا  عملهددد  . 4.1.8

 :واق مفهو  إدارة الجودة الشاملة

 لللللنحاللللل رحتحميلللللرحييعخلللللعتحلةةالسلللللةحي ةلللللنحتمالللللي حلبلللللمحلةختلللللعئجحلةتلللللححتلللللمحلةت يلللللرحح

ح:إةيهعحي عحيمح

لةلايللللللية ح)حل هللللللاتحلةةالسللللللةحلنحةا للللللةحل للللللت ةحااي للللللححلةت ملللللليمحلة للللللعةححةمةفعيللللللعتح

يللللللعتحل تيللللللعرح لةت ليللللللر حلةةفعيللللللعتحلألةعةي يللللللة حلةةفعيللللللعتحلة هخيللللللة حلةةفعيللللللعتحلةع عييللللللةحةفع

 لةتللللللححت ةللللللخهمح للللللنحلةلءح  مهللللللمحلةلللللل  يفحح يللللللقح فهلللللل محإةلا ح(ح ةفعيللللللعتحلةت يللللللزحيللللللححلة  للللللر

 ةلللللللعنحتاتيللللللل حلةةفعيلللللللعتح.حلة للللللل ة حلةللللللللع مةحبلللللللححيلللللللةا عتحتتلللللللال  حيلللللللينحلة ميملللللللةح لة ت سلللللللاة

ح:ةعةتعةح

لةت ليللللللللر حي ت سللللللللاحل تيللللللللعرح حةةفعيللللللللعتحلةلايلللللللليةح ةفعيللللللللعتحلح:المرتبددددددددة األولددددددددى

لة زئيلللللةحختلللللعئجحلة تمت لللللححبلللللذهحلةختلللللعئجح للللل حح.ةةلللللرح  لللللعرح لللللنحلة  لللللعةينح4.04:ححسلللللعيححيمللللل 

 ححيللللل حلةلللللةتحلنحختلللللعئجحةالسلللللتهعحلنحل ت لللللعةحلةالللللاي ينحنجدددددوى بو يدددددد:لمةالسلللللةحلةسلللللعي ةحةلللللة

لةفاةيللللللةحالللللل رححيللللللعتهمححلة للللللع  يينحيللللللحح  عاسللللللتهمحأل  للللللعةهمحةللللللعنحل ت للللللعةلح ملللللل حةفللللللعءلتهم

لة هخيلللللة ح ةلللللذلحإالةتهلللللمح اغيلللللتهمحيلللللححلةتسلللللع حلةايلللللا ح لةتةيللللل ح للللل ح خعيللللل حلة  لللللر حي للللل ح

 فهلللللل محلة ؤبللللللرحإةلللللل ححلةت يللللللالتحلةحعيللللللمةحيللللللححسلللللل قحلة  للللللرحخ للللللةحتحلللللل  حيللللللححلة فللللللعبيمح للللللن

 فهللللل محلةةفلللللعء  ح لةلللللذ حي خلللللحح لللللةا حلةالللللايجح مللللل حلةتةيللللل ح لةحاةلللللةح لة يلللللعةا حح لةتلللللححتلللللاتياح
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:   مرجددددد  سدددددابق انجدددددوى بو يدددددد)حعءتلللللهحلةتلللللححةلللللمحيحيلللللرح ميهلللللعح لللللنحلة ع  لللللةلةعلللللاحيةف

855). 

:حلحتملللللتحلةةفعيلللللعتحلة هخيلللللةحلةاتيلللللةحلةععخيلللللةحي ت سلللللاححسلللللعيحح  لللللةياحيللللللح:ةنيدددددالمرتبدددددة الثا

بلللللللذهحلةختي لللللللةح للللللل حلةختي لللللللةحلةتلللللللححت يلللللللمتحإةيهلللللللعحةالسلللللللةح يسلللللللعءح ح لللللللةح تمت لللللللحح  4.04

 للللللللعةححيللللللللححةميللللللللعتح ع  للللللللةحة لللللللللقحتالللللللل ياحةفعيللللللللعتحااي للللللللححلةت ملللللللليمحلة"لأليلللللللليرححلللللللل رح

ي تمةلللللللل نححلةاللللللللاي ين ححيلللللللل حاميللللللللتحةالسللللللللتهعحإةلللللللل حلنح" لة ع  للللللللةحل يتالنلللللللليةحلةسلللللللل ايةح

لةةفعيلللللعتحلة هخيلللللةحيةا لللللةح ت سلللللاةحتةلللللعةحتةللللل نح عةيلللللة ححيللللل حيمللللل حلة ت سلللللاحلةحسلللللعيححةهلللللذلح

 .(10: مرج  سابق  اميسا  محمد األصيل) 4.89لة  عرح نحلةةفعيعتح

لةختي لللللةحي لللللعح يلللللمتحإةيلللللهحلةةالسلللللةحلةسلللللعي ةحةميعحعلللللةحي زيلللللةح ي ةللللنحلينلللللعحتلللللة يمحبلللللذهح 

 للللللنحلة يحلللللل عينحلنحلةت ملللللليمحلة للللللع  حح للللللةحز ةحلةاللللللاي ينح %54.94  ححيلللللل حل للللللع خ لللللل  

  بو يددددد نجددددوى) يعةحللللةحلألةخلللل ح للللنحلة  للللعا ح لة هللللعالتحلةتللللححيحتع  خهللللعحيللللحح  للللعرح  مهللللم

 (.841:مرج  سابق ا

:حي ت سللللللاححسللللللعيححيملللللل حععةعللللللعة  للللللرحةفعيللللللعتحلةت يللللللزحيللللللححل للللللعءتح: ثالثددددددةالمرتبددددددة ال

4.40. 

 :ة حي ت سللللللللاحيملللللللل الي لللللللللحتمللللللللتحلةةفعيللللللللعتحلألةعةي يللللللللةحلة اتيللللللللةحلة :ةراب ددددددددالمرتبددددددددة ال

ذةللللللللللةح حيخفلللللللللحح مللللللللل حلأل لللللللللرحل للللللللللت ةحيلللللللللاغمحخ لللللللللعئ حلةت مللللللللليمحلة لللللللللع  ححإ حلنح  4.59

نحةعخللللللتحخ ايللللللة حيتسللللللعا ح تللللللعئاحلةتالللللل التح لةاللللللاي ينحةم فللللللعبيمحلألسعسلللللليةحلة ع للللللةححتلللللل ح لع

خ ة  يللللللةح لة م يللللللةحييلللللل  حتةلاةللللللهحيت ييللللللاح حتلللللل  حلةيللللللال جح االئللللللقحلةتللللللةايسح يللللللخفسحلةتة

 لللللللةححتللللللل حالللللللعا حلسللللللل لاححلةسلللللللا ة حيلللللللعة ممحلة لللللللاتياحيعةيحللللللل ح لةيالغ عتيلللللللةحيتاللللللل احةلللللللرحة
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 بللللححلةختي للللةحلة زئيللللةحلةتللللححت يللللمتحح(849:   مرجدددد  سددددابق انجددددوى بو يددددد)لة ع  للللةح

 .نجوى بو يدإةيهعحلينعحةالسةح

 لألايلللللا ح لللللنحخيلللللي حلةةفعيلللللعتحلةع عييلللللةححاع سلللللةلة اتيلللللةحلة ةعخلللللت :ةخامسدددددالمرتبدددددة ال

  لللللةحةلللللعنحلت لللللعهحليلللللالةحلة يخلللللةحخحللللل حل لللللت ةح اتمللللل حلةةفعيلللللعتحلةتلللللحح  4.40 :ي ت سلللللاح لللللةاه

ح. نحلةلءح  مهمح يقح فه محإةلا حلة  ة حلةلع مةحلت عهحإي عيححن ي حت ةخهم

حيللللححعبددددد الددددر اق  مقددددرا ت اح ةتفسللللياحبللللذهحلةختي للللةحي ةللللنحل سللللتة رحي للللعح عةللللهحلةللللةةح

اسددددتراتيجية التجديددددد الثقددددااي اددددي المجتم ددددات ":حلةللللةةت الهحلةاعيللللةحيللللهح لة  خ خللللةلاا حللللةح

لةع عيللللةحيللللحححإنححعةللللة :يللللححلة ل لللل حلةع للللعيححلة ايللللحححيلللل حي لللل ر  "اددددي ظددددل ال ولمددددة ال ربيددددة

بلللل حيللللححي للللضحلألحيللللعنحل  للللةح للللنحلنحيللللت ةنحل حتحميللللرح للللعةح للللنحسللللياحلة  ت  للللعتحلة اييللللةح

 ح بللللحح خللللةحلةةعيللللاحت عللللرحلةع عيللللةح حتللللزلرحتيحلللل ح للللنحب يتهللللعحيلللحح تعبللللعتحلةت ايفللللعت.حغللل لاهل

يهللللححع عيللللةحل يتللللذلرحتستخسللللخح:حت ايفللللعحةلللليسحلةعللللاح للللنحذةللللة ح  خللللةحلةللللي ضحلآلاللللاحت يلللليفع

لي  للللهححخفسللللهعح للللنحلة للللعةمحلة ايللللححلةللللذ حيهللللتمح يللللا  حلة  يللللعتحلةع عييللللةحلةسللللاي ةح للللنحالللل رح

حح...يعةح ةتيهحلة عئا حيححلةتفعبةلةساحيةح  سمس تهحلة ع

  لللللللنحلةت يللللللليفعتحلألالللللللا حلة لللللللله ا ح لللللللعحيلللللللاةةهحلةلللللللي ضحةتعيلللللللعتهمح لللللللنحلنحلةع عيلللللللةح

لة اييللللةحت للللي حيع  لللللة حل ح للللعحذةللللاهحلةةعتللللل حلةسلللل ا حايلللللعضحخ سللللعنحآغللللعحيأخخلللللعحخ للللي ح بلللللمح

 خللللللةحي للللللضحلة ت م للللللينح للللللنحلة للللللا ح لة سللللللم ينحلةللللللذينححلةع عيللللللة حلةللللللذ حي للللللةححنلللللل الحةييللللللال

ل تمةللللل لحلةح ي لللللةح  م للللل لحةلللللرحللللللحء ح يلللللعت لححهلللللمخي لللللعححيلللللم لح لللللنح  م  لللللعت حي خللللل لحللةتفللللل لح

-8919عبدددددددد الدددددددر اق  مقدددددددرا  )ي تلللللللة نحيع لللللللعيتهمح  حي يمللللللل نح  لللللللع ا حلةللللللللةحيأحةلللللللع همح

 (.144-144: ا-  ا 8911
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الجدن   التخصدا  : اخت ر الكفايات التي يمتلكها خريجو الت لي  ال الي بداخت ر. 4.1.8

 .للخريي (ليسان   ماستر  دكتوراه) ل لميةالدرجة ا

 يلححل لت ةحليلالةحح(ذةلا حلخعل ) ةمح   ةحيا قحذلتحة ةةحإحيلعئيةحت لز حة ت يلاحلة لخس

 بلل ح للعحي ةللنحتفسللياهح ملل حلسللعسحلنح للنح يللعة ح حلة يخللةحةةفعيللعتح لل ة حاللايجحلةت ملليمحلة للعةح

فللللا حلة تةعيئللللةحة  يلللل حلةاميللللةحسيعسللللةحلةت ملللليمحلة للللعةححلة زلئايللللةحةي  الايللللةحلةت ملللليمحيإتعحللللةحلة

لة زلئلللايينحلةلللذينحلخهللل لحيخ لللع حةالسلللتهمحلةععخ يلللة حةلللرححسللل حةفعءتلللهحلة  ميلللةحي لللضحلةخ لللاح لللنح

 . ةعختهحل  ت ع يةحل ح خسه

 مللللمحلةت ملللليمح) للللةمح  لللل ةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئيةحت للللز حة ت يللللاحلةيللللفةحلة  يفيللللةح  

يلححل لت ةحليلالةحلة يخلةحةةفعيلعتح ل ة حح(لةعلعخ  حل يتةلئح حلستعذحلةت مليمحلة ت سلا حلسلتعذحلةت مليم

 .اايجحلةت ميمحلة عةح

 ة  للللع تححيللللححل للللت ةحااي للللححلةت ملللليمحلة للللعةححةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئية ح لللل حح للللةم

لألةعةي يةح لةةا ةححلةةفعيعتحلة هخية لةةفعيعتحل تيعرح لةت لير حةفعيعتحلةلايية حلةةفعيعتح)

حل لللت ةحيلللا قحيلللحح   للل ةح (ةيسلللعخس ح عسلللتا حةةتللل اله)ة م يلللةحت لللز حة ت يلللاحلةةا لللةحلح(لةةميلللة

 .لةةفعيعتحلةع عييةح ةفعيعتحلةت يزحيححلة  ر

ح

ح

ح

ح

ح
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 :النتيجة ال امة. 8.8

 حيتيلينحلة زئيلةحلةتلححت يلمتحإةيهلعحييعخلعتح   ايلعتحلةةالسلةحلة يةلخيلةيخعءح م حلةختعئجح  

ح:ةخعحلن

 بلللححلةةفعيلللعتحلةلايللليةحح- لللنح  هلللةحخ لللابم–لة يخلللةحلبلللمحلةةفعيلللعتحلةتلللححي تمةهلللعحليلللالةح

ةفعيللعتحل تيللعرح لةت ليللر حلةةفعيللعتحلألةعةي يللة حلةةفعيللعتحلة هخيللة حلةةفعيللعتحلةع عييللةح ةفعيللعتح

ا  حلة  لاخلللةح لةللل  ءح:ح تلللأتحح مللل حالسح عئ لللةحلةةفعيلللعتحلةلايللليةحةفعيلللةح.لةت يلللزحيلللححلة  لللر

عرحةفعيلعتحلةت يللزحيلححلة  للر حلة للةا حةمل ان حةفعيللةحلة لةا ح ملل حلة  للرحنل نحيايللقحي لعرحيللحح  لل

  ايلةحيلعةتال ح لة  يلة حلة م حلستاةلمحلةيايةحل ةةتا خححيحح  لعرحةفعيلعتحل تيلعرح لةت ليلر ح

يلللحح  لللعرحح مللل حلةتاللل التحلة م يلللةحلةحةيعلللةحل اللل  ل سللل  يةحيلللحح  لللعرحلةةفعيلللعتحلةع عييلللة ح

 .يعتحلة هخيةحا ح م حلة  رحيإت عنحيححلةةفعلةلةةفعيعتحلألةعةي ية ح

 لةلايللية حةفعيلللعتحل تيلللعرح لةت ليلللرح)ةا للةحل لللت ةحااي لللححلةت ملليمحلة لللعةححةمةفعيلللعتح

 لةتلللحح(حلةةفعيلللعتحلألةعةي يلللة حلةةفعيلللعتحلة هخيلللة حلةةفعيلللعتحلةع عييلللةح ةفعيلللعتحلةت يلللزحيلللححلة  لللر

يملل ححةح ميمللة ححيلل ت ةللخهمح للنحلةلءح  مهللمحلةلل  يفحح يللقح فهلل محإةلا حلة لل ة حلةلللع مةحبللححيةا لل

ح.ح4.44لة ت ساحلةحسعيححل   عةححة     حلةةفعيعتح

  للنحالل رح للعحسلليقحي ةللنحلة لل رحلخللهحيللعةاغمح للنحلة للةرحلة للعئمحيللححلةتللال حلةخ للا حة مللمح

ل ت ع حلةتخ ي لعتح لة  لرححل رح فلعبيمحتيلة ح تةلاملةح علرحلةتأبيلرح لةةفلعء ح لةخ ع لة حيعةتأبيلرح

ةلت حيلحححلينحلنحلةةفلعء حةيسلتحيعةنلا ا حةلذةةحيلتااحلةحيل رح مل حلةتةل ينحلة لاتياحيعةللهع

 ح.ح ةيسحةرح ؤبرحة ءح  حةرحة ءحذ ح ؤبر
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لةف ميةح لة  ةلخيةحبحح     حلة  عا حح-ة عحسيقح تاا خعحإةيهعحيححلةفي رحلةخ ايةح-يعةةفعء ح

 للت نححلةتللححتخللتجح للنحلة  عاسللةح لةايللا  حة نحلنحتةلل نح اتياللةحيللأ حتةلل ينح سلليق حيهللححسللم ة

ةح اتياةحي ة ح ةا ةحلست عيةحلةفاةحيحح الةزحلة  رحةم عيالتحلة حياةح لةاعا ية ح بحح   يف

ةلللذةةح لللةا ح  ةلللة حت ةلللسح هلللعالتحلةتةيللل ح لةتيلللا حلة خعسللل حي لللعحتتاميلللهحلة  ل للل ح لللنححمللل رح

-بو يدد نجدوى  مرجد  سدابق ا)  ئ ةحة ن يعتحتفاضحخفسهعحييل ا حغيلاح ت   لةحلحيعخلعح

 (.484-484:ا

حلة   لللةحيلللينحلةت مللليمعئجحيلللححإاعابلللعحلةس سلللي ة  حح حيلللةح لللنحلةحلللةي ح لللنح ة نللل حلةختللل

لة لللخهجح:حلت لللعبين ح ب لللعح لةتلللححخ لللةبعحيلللححلةييلللعتح ملللمحل  ت لللع حتت علللرحيلللحح  للل ة ح لةتخ يلللة

لةت مية ح لةذ حية  حإةل ح لةمحايلاحلةت مليمحي  ملةحل  تيلعة حإذحيلا حلة خ لا نحةهلذلحل ت لعهحلنح

هحإ للللةلةحلة للللت ممحة  ل هللللةح لللللة تحلةحيللللع ح لةتةيلللل ح لللل حلة للللا  حلةخ للللعمحلةت مي للللحح للللنحلللللأخ

لة حياة حييخ عحيا حلخيعاحل ت لعهحلةت لة ححنلا ا ح يلعمحلةخ لعمحلةت مي لححيإ لةلةحلة ل  حلةيللايةح

لة ز للةحةمتخ يللةحيللعةةمح لةةيلل  ح ملل حلنحيحسللنحلة  ت لل حلسللتاةلمحلة لل  حلةيلللايةح للنح اا للعتح

ح.ةتخ يةحلة اتمفةلةت ميمح يقحلحتيع عتح اع عتحل

إنحإسللللهعمحلةت ملللليمحلة للللعةححيللللحح  ميللللةحلةتخ يللللةحي  يلللل حلي عةبللللعحلللللااح للللنحلللللا احلةتخ يللللةح

ل خسعخيةح  ع رحيع رحيححتا ياحلة ةالتحلةذلتية حيع نعيةحإة حة خهحلة يةاحلةائيسححةمايعبيةح

ح.ل  ت ع يةحلةتححيخلةبعحل خسعنحيححل ح ةعنحيححلة عةم

ح

ح
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لة هلل ةح لةت للع نحيللينحلة هللعتحلةت مي يللةح لةيللخع يةح ل ختع يللةحيللحححةللذلح حيللةح للنحتنللعياح

 نلل حلة  للعيياحلة خعسلليةحةخ  يللةحلة اا للعتحلةتللححيتاملل حإةيهللعحسلل قحلة  للر ح لةةفعيللعتحلة هخيللةح

 لة  يفيةح لة يمحلألا  يةحلةتححيخي ححلنحيةتسيهعحاعة حلة ممحيححلة ع  عتححت حيةل نح سلت ةلح

ةحيللححلة  للرح ل ختللع حسلل لءحةللعنحذةللةحيعخاالاللهحلة يعلللاحيللحح ؤسسللعتح  للعبزلحةم سللعب ةحيف عةيلل

ح.ل ختع حل ح نحا رحامقحيا ح  يفيةحذلتية

تلللةرحلة ةيلللةح لللنحلةةالسلللعتحيلللحح لللةةح لللنحلةلللة رح مللل حلاتفلللع حلةامللل ح مللل حلةيلللةحلة ع ملللةح

محلة اتيللةح لة للعةا ح ملل حلةت ع للرح لل حلة  م  للعتح تةخ ة  يللعحلة  م  للعتح  لل حلة  ايللةحيلللةرح للع

 لخافعضحلةام ح م حلة  عةةحغياحلة ت م ةح غياح عةيةحلةايا  ح  عحلعاحيححبيةمةحسل قحلة  لرح

ح. ع ةح يححت زي حلأل  ا

يت ياتحلخ عاحلة  لرح لسلعةييهحةلةيهعح تا ابلعحلةسلاي حةتلأ ينحإ ةعخيلعتحلة خعيسلةحيسلتة ححح

  لة تحلةياعةلةحةلة حيئلةح   ةحيةح ع ملةح لعةا ح مل حلةلت ممحيعسلت الا ح بلذلح لةحيلؤة حإةل حزيلعة ح

ح.لةيةحلة ع مةحغياحلة ؤبمةحل حلةتححةيسحةةيهعحلة  ةا ح م ح سعيا ح  مةحلةت ياحلةساي ة

 يلللياحت ايللاحلسللتالتي يةحتالل ياحلةتاييللةحلة اييللةحإةلل حلنح سللت يرحلأل للةحلة اييللةحيللححلة للة ح

 ل  حلةيللايةحلة تاييلةحلة اي ح لةي يةحيت   ح م حلةت ميمحلة عةححيع تيعاهحلةسلييرحإةل حإ لةلةحلة

س يد )   عرحت ةيةحلةفةاح لع ةلةحلةيعحعينح لة عة حيحح  ع تحلة  رح ل ختع ح لةل حت ةيةحلةع عيةح

  (.155-:154ا-ا مرج  سابقب  حمد الربي ي 
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حإنحلة تأ رحة ل  حلةت ميمحلة عةححيححلةة رحلة اييةح يعةتحةيةحلة زلئلا ح  لعحلعيتتلهحختلعئجحبلذه

ابللعح للنحلةةالسللعتحيللا حي نلل  حلخللهحيللاغمحل خ للعزلتحلةتللححتح  للتحيللحح  للعرحلةت سلل حلةةالسللةح غي

لةة ححيححلةت ميمحلة عةحح خذح ختي حلة انحلة لاين حإ حلنحلة ن حلة عمحةمت ميمحلة عةحح حيزلرح

 ت لنلللل عح  عاخللللةحيإخ للللعزلتحة رحلاللللا ححتلللل حيللللححيمللللةلنحلة للللعةمحلةخللللع ح ح بللللذلحيعةتأةيللللةح  عاخللللةح

ح.4444ت اياحلةتخ يةحل خسعخيةحلة اييةحة عمححتخ يةحل خسعخية ح ب ح عحللعاحإةيهيعحتيع عتحلة

بللذلح ت تيللاح اا للعتحلة ع  للةحلةهللة حلألسعسللححلةللذ حتسلل  حإةلل حتح ي لله ح ي خللححع عابللعح

لة اع حلة ستاةمحي اتم حخلعاعته ح ةذةةحيإنححسنحلاتيعاحلة ةا تح حسنحتة يخهعح ت مي هعح

ح. عتحلةسمي ةتح يقحلة ااحإة حيؤة ح

ةمت ملليمحلة للعةححبلل حتاللايجحلةاميللةحلة للعةاينح ملل حل سللهعمحيللحح  حلللةحلنحلةهللة حلألسعسللحح

تخ يللللةحلة  ت لللل ح تالللل ياه حاعيللللةحيللللححلة  للللعرحل  تيللللعة حلةللللذ حليللللي حيهللللتمحةعيللللالحي هللللعالتح

لةاللاي ينح ةفللعءلتهمح تاييللعتهم حةايلل ح سللت  حلألةلءحيللححلة ؤسسللعتحل  تيللعةيةحيللححنلل ءح

حح ل خفتلللع حل  تيلللعة ح لةت لللةمحلةتةخ ةللل  ح حلةلللذ حيتامللل ح هلللعالتح ت لللةة حيعسلللت الاحلةتخعيسلللية

يي للةاح للعحياتفللل ح ع للرحلةايللا ح لة  ايلللةحيللححل ختللع حي لللةاح للعحتيللي حبلللذهحلألايللا حلسللتع عاحيلللحح

 لة ع  للةحلألةعللاحح.لة خعيسللةح تللالةمحلة ملل مح لة  للعا حلسللتع عاحيللححلة ع  للة حلة  ت لل ح لة ؤسسللة

ححتلللححت لللةمحلةتاييلللعتح لة هلللعالتحلةتلللححيحتع هلللعحلة  ت للل ح يتاميهلللعحسللل قحلة  لللر يللل  حبلللححلة

 ت  يلللهحلةتاييلللعتحلة ع  يلللةح لة هلللعالتح لةايلللالتحلةتاييللليةحخحللل حلحتيع لللعتحسللل قحلة  لللرح

حح. لةتححت تياحإحة حنا التحلة  ميةحلةتة يخيةحيعة ع  ة

ح
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يااي لةحي عةلةحيلحح الع حح ت  محلة ع  ةحي ةحاميتهلعحيعة  م  لعتحلةتلححتيسلاحةهلمحلةتيلا ح

يعةللة احلألسعسللححةمتةلل ينحيعة ع  للةحبلل حت ييللاح.حل ختللع حلةللذ حيت  هلل نحإةيللهحيللححخهعيللةحةالسللتهم

لةاعة ح نح ستهمةح  م  عتحإة حاعةقح  ية حةأليةعاحلة ةية حلة حاةةحةمت ةمح لةتا ا حي  خ ح

ا لهح خهلع حة لعحاتحلنحلة ع  ةحت الححةماعةل حلة تةل نحييهلعحإ ةعخيلةحلل رح خيل ح حلةةحي  لاة

ي ةلللنحةم ع  للةحتح يلللقحلة تاميلللعتحلةتللححيفانلللهعحسللل قححح  ميلللهح.ينلل نحلةتاللل احةهلللذلحلة خيلل 

 لنحال رحتيخيهلعح يلعة حإةلا حلة ل ة حلةللع مةح لنحل لرحححلةل رحلةذ حيزيةحت  يةلح نح  لتحآلالا

تح يلللقحلةتللل لزنحيلللينح لللاضحلة ع  لللةح امللل حسللل قحلة  لللرحيلللحح لللرحلةللللا احلةحعةيلللةح لة ت لللةة ح

ح.حم  ت  ة

 يلححل لت ةحليلالةح(حذةلا حلخعل ) ةمح   ةحيا قحذلتحة ةةحإحيلعئيةحت لز حة ت يلاحلة لخس

 .لة يخةحةةفعيعتح  ة حاايجحلةت ميمحلة عةح

 مللللمحلةت ملللليمح) للللةمح  لللل ةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئيةحت للللز حة ت يللللاحلةيللللفةحلة  يفيللللةح  

يلححل لت ةحليلالةحلة يخلةحةةفعيلعتح ل ة حح(ل يتةلئح حلستعذحلةت مليمحلة ت سلا حلسلتعذحلةت مليمحلةعلعخ  

 .اايجحلةت ميمحلة عةح

 ة  للللع تححيللللححل للللت ةحااي للللححلةت ملللليمحلة للللعةححةحيللللا قحذلتحة ةللللةحإحيللللعئية ح لللل حح للللةم

لألةعةي يةح لةةا ةححلةةفعيعتحلة هخية لةةفعيعتحل تيعرح لةت لير حةفعيعتحلةلايية حلةةفعيعتح)

حل لللت ةحيلللا قحيلللحح   للل ةح (يسلللعخس ح عسلللتا حةةتللل الهة)ة م يلللةحت لللز حة ت يلللاحلةةا لللةحل(حلةةميلللة

 .لةةفعيعتحلةع عييةح ةفعيعتحلةت يزحيححلة  ر

ح
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   : خاتمة

بعيدددعن ادددل نلقدددعح نلادددثما  دددرح نالددد الثش يددد  ش ا نللدددثح نلب دددش   ر لدددث ن ددد    ا ددد   

ظ دددل نللدددرنشع نلب دددشي    دددع  تدددا ارنلدددح نن  دددث  ا ددد  نا بدددثش  ل   لدددلي ر بدددش ا نللدددثح نل  دددش  

رب ادث ادل ايدثعا تعش در ر عنمدر . نن لثل تر  ث ع اشرنل نأللا رنللد   ا نألرح يد  عرشا نن  دث 

رألل لؤللثل نل ع يا . نق هع نلبث ارل رنلع لثء نيقثع نل شق رنللبح نل  ي   ب  ايق تذن نلهعف

ثل نلل ددث  بهددث   ايددق تددذت نلألثيددثل رنألتددعنف     ددل نلبددث ارل للددث نلعددثل  تدد    ددعس نللؤللدد

يل ددل  ل ي عبددر نل ع دديا لددل عرش يدد  ايددثعا   ددك نلاددشرنل ر شن لهددث  رلي دديش لددع نلرتددل   ددع  تددا 

 . لرنضيع نلب ث ي  نللرليرلرقيث نل عيا 

ال رب دددثء ا ددد  قل ددد  لدددل نلادددشنءنل  دددا ب دددثء   ددد ثلي  نلعشنلددد  نل ددد      ادددل لدددل نل لدددثؤ  

 : نلشميل  نل ثلي 

  لددث  تددا نل  ثيددثل نل دد  يل   هددث لشيقددر نل ع دديا نلعددثل  نلقانمددش  رنل دد   ل دد ها لددل  عنء

  ؟-لل رقه   ظشتا-ال ها ريق ل هرا  عنشا نلقرعا نل ثل  

 نل    ل  ها لل  عنء ال ها ريق ل هرا  لث عشق  نل الك لشيق  نل ع يا نلعثل  ل   ثيثل

  عنشا نلقرعا نل ثل  ؟

 نلقد ا  نل ل د   : تح  ل  ف نل  ثيثل نل   يل   هث لشيقر نل ع يا نلعدثل  بدثل الف

 ؟ ل لشيج  (ليلث ا  لثل ش  ع  رشنت)نلعشق  نلع لي 
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رب دثء  ا د  قل د  نات شن دثل نللاعلد  ربعع  قشنء نلعشنلد  نلليعن يد   رنل  دثمج نلل ر دح  ليهدث 

لددل  ددشف  يددشنع نلعي دد   لددل  قددح   لدديل ر  ددريش   ثيددثل قددرعا لشيقدد  نل ع دديا نلعددثل  رنل دد  

 ل  ها لل  عنء  الثلها نلرظي ي  رلرن ب ها ل   رش نلع ل   رلدل  قدح نل  درح ا د  لدشيقيل 

  لعلددد  نللق لدددع ب دددرشا ي ل عدددرل ب  ثيدددثل رلهدددثشنل  قع هدددا تدددثعشيل ا ددد  للثشلددد   عنرشتدددا يددد

 : يضح  ري  ضرء    يح   ثمج نلعشنل    ا شح لث ي  

  (ري  قليع نللقثال) نأللذ بل هج  عنشا نلقرعا نل ثل   ي   عنشا لؤللثل نل ع يا نلعثل   -1

 اددعنع نلاددرس نلب ددشي   ) رلددل اددا   ايددق شيددع   ددثءا نألعنء بهددذت نللؤللددثل رنلايددثا برظثم هددث

 (.  ي  نلااثي  رنل  ش  نلعثانلب ث نلع ل   نل 

  ش لدث يعدشف بااثيد  نلقدرعا  رذلدك لدل لدالح نللدؤ لشنل رنل دعرنل ررشل نلعلدح  ل عشيدف   -2

 . ح نلعثل يل بثلقثلع  ا   لثتي   عنشا نلقرعا نل ثل  

 .   يح  ثقثل لرق نلعلح  رل   بثل نللل  يعيل لل نلقثلع  ر رتعثل نللق لع  -3

ر  ددددعياهث ل  ددددب    اددددش نش بث ددددث  ب ثقددددثل نل ددددال  رن  يثقددددثل    ددددريش نلل ددددثتج نلعشنلددددي   -4

نللق لددع رلددرق نلعلددح   يددث  ل لعظددا نللددشيقيل لددا يلدد  يعرن لددل عشنلدد ها بثلقثلعددثل يدد  

 .نلعلح نلذ  يلثشلر ر  بح نل  ثعرن لل لبشنل نآللشيل ي  نلعلح

بيد   ر عايدا ر شلددي  نل أتيدح نل دثي  ل   بدد  ل لدشر   لد   لددرنق نلعلدح  ابدش نلددعرشنل نل عشي  -5

 .االتثل نل  ب  لع تذت نللؤللثل تبح نل لش 
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نل ش يدددا ا ددد    لددديل  عنء نلعدددثل يل رل ثبعددد   عنمهدددا ب ددد ح للددد لش  ربثل دددثل  يددد ع ا ا ددد   -6

  ددريش نلعددثل يل ا دد  نلدد ع ا نلددذن   رنلب ددث نلع لدد  رلعلدد  نللق لددع للددث يلددثتا يدد    ايددق 

 .نلقرعا

 . تلي  رعرش  ا يثل نا  ثال رنللع رلثل   ش نلرا  ي  نللق لع  رح  -7

نلعلح ا د   درييش نلب د  نل   يد  رنلهيث دح نلاثاعيد   لث د  يد  لقدثح نل قهيدانل نلللبشيد    -8

 .ر ب ثل نا  ثال

ضدددشرشا نالددد لعنا نل ثادددح ل  ثلدددر  يددد  ال يددد  نل دددعشيا  ريددد     يدددذ نألالدددثح رنأل  ددد     -9

لدد لعنا لددل   ددثءا ريثا يدد  بلددث يدد ع ا  يقثبيددث ننعنشيدد   بلددب  لددث يل ددل  ل ي ااددر تددذن نا

 .ا   لل رس قرعا نألعنء لعس نل  ب  رننعنشييل رنلهيم  نل عشيلي 
 

 



 
 

 

 

ـمة املصادر قــــــائـ

 واملراجع
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 :المراجع رالمصاد قائمة

 المصادر: أوال
 القرآن الكريم/ 1

  السنة النبوية/ 2

 المعاجم والقواميس /3

 .2دار الفكر، الجزء  - المعجم الوسيط -( هـ1931)إبراهيم مصطفى وآخرون .1

، دار إحيراء 7، الجرزء3ط -لسـن  العـ   -(هــ1111)منظور جمال الدين محمد بن مكررم ابن .1
 .التراث العربي، بيروت، لبنان

 مؤسسررررر الرسررررالر -القــــنموم الم ـــيط -(1339)مجرررد الرررردين محمرررد يعزرررروي الفيرررروز آبرررراد   .9
 .األردن

 المراجع باللغة العربية :اثاني
 الكتب العربية /1

دار الوفرراء،  -الجــو ا المــنمي  إلــر اا ا ا الةعييميــ  والم  ســي  -(1009)أحمررد إبررراهيم أحمررد .4
  .اإلسكندرير، مصر

معجــم الملـطي نل الة ةويــ  المع إليـ  إلــر  -(1009)أحمرد حسرين الازراني و ارري أحمرد الجمرل .5
 .،  الم الكتي، الزاهرة، مصر3ط -المننهج وط ق الة  يم

، مطراب  الفررزد ، 1ط -اةجنهنل   يث  إلر الةـ  ي -(1391)أحمد الخطيي ورداح الخطيري. 6
 .الرياض، المماكر العربير السعودير
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ـــنمج ر ا ا الجـــو ا المـــنمي   -(1001)أحمرررد سررريد مصرررطفى واألنصرررار  محمرررد مصرررياحي. 7 ة ن

-23المركررز العربرري لاترردريي التربررو  لرردول الخارري ، الفترررة مررن  -وةطةيقنةهــن إلــر المجــنب الة ةــو 
 .، المركز العربي لاتعايم والتنمير، الدوحر، قطر2002/ 22/2

" نظــم الةعيــيم إلــر المميرــ  الع ةيــ  الســعو ي  و الــوط  الع ةــر -(1391)أحمررد منيررر مصررا . 8
، الريرراض ،  مررادة  ررؤون  2ط -"  اســ  نظ يــ  وة ييــب مقــن   لــنظم الةعيــيم الع ةــر وممــر ة  

 .المكتبات، جامعر الماك سعود، المماكر العربير السعودير

ــ  إلــر مــوف الموالــينل العنلميــ   -(1009)بسررمان فيصررل محجرروي .9 " ر ا ا الجنمعــنل الع ةي
المنظمرررر العربيرررر لاتنميرررر اإلداريرررر، الزررراهرة،  -"  اســـ  ةطةيقيـــ  لرييـــنل العيـــوم اا ا يـــ  والةجـــن ا 

 .مصر

دار الهرد،،  رين  -منهجيـ  العيـوم اتجةمنةيـ  -(1001)بازاسم سالطنير وحسان الجيالني. 10
 .مايار، الجزائر

 ديرررروان المطبو ررررات الجامعيررررر  -الة ةيــــ  والةرــــوي  إلــــر الج ا ــــ  -(1331)بوفاجررررر  يرررراث. 11 
 .الجزائر

ترجمررررر  بررررد  -"نظــــ ا ةنمــــ "ةطةيــــق ر ا ا الجــــو ا المــــنمي  -(1331)جوزيررررو باوسرررركي. 12
 . الفتاح النعماني، مركز الخبرات المهنير، الزاهرة، مصر

ررار .19 ــ  -(1000)حامررد  مر ــيم والثقنإل ، الرردار العربيررر لاكترراي 1ط -مواجهــ  العولمــ  إلــر الةعي
 . الزاهرة، مصر

، الردار العربيرر لاكتراي 1ط -الةعييم الجنمعر ةي  النظ ي  والةطةيـق -(1001)حسن  حاتر .11
 .مصر

ر ا ا الجــو ا المــنمي  إلــر ماسســنل الةعيــيم  -(1009)خالررد أحمررد الصرررايرة ولياررى العسرراو. 11
 . 1،العدد1المجار العربير لضمان جودة التعايم الجامعي،المجاد -العنلر ةي  النظ ي  والةطةيق
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، ديرررروان المطبو ررررات الجامعيررررر، بررررن 2ط -ألــــوب الة ةيــــ  والةعيــــيم -(1330)رابرررر  تركرررري .11
 . كنون، الجزائر

 .، ديوان المطبو ات الجامعير، الجزائر3ط -ألوب الة ةي  والةعييم -(1331)راب  تركي .11

 .دار الثزافر، األردن -القين ا وا  ا ا الجو ا إلر الةعييم العنلر -(2010)رافدة  مر الحرير  .19

دار الن رر  -منـنهج الة ـف إلـر العيـوم النيسـي  والة ةويـ  -(1001)رجاء محمود أبرو  رالم .13
 .لاجامعات، الزاهرة، مصر

ةــي  مامــ ال الةميــ  " الجــو ا المــنمي  إلــر الةعيــيم -(1009)ر ررد  أحمررد طعيمررر وآخرررون .10
 .، دار المسيرة، مان، األردن2ط"-األسس والتطبيزات -ومعنيي  اتةةمن 

تزرير المنظمر  -العنلمي  إلر رة ا  المعيمي  وة  يةهماتةجنهنل  -(1339)رفيزر حمود  .11
 .العربير لاتربير والثزافر والعاوم، قطر

ـــــــر ةلـــــــ  العولمـــــــ  -(1009)روجرررررررر كرررررررن  .11 ترجمرررررررر فهرررررررد برررررررن سررررررراطان  -الجنمعـــــــ  إل
 .الساطان، مطبو ات مكتبر الماك فهد الوطنير، الرياض، السعودير

 . ، دار الفكر،  مان، األردن1ط -العيمرالجنمع  والة ف  -(1001)سامي ساطي  ريف  .19

ــيم العــنلر إلــر ةلــ  المع إلــ  -(1009)سررعيد بررن حمررد الربيعرري .11 الةغيــ ال والة ــ ينل " الةعي
 .، دار ال رو ،  مان، األردن1ط -وآإلنق المسةقةب

دار  -الميهـــــومد الةـــــ  ي : رينيـــــنل الةـــــ  يم -(1009)سرررررهيار محسرررررن كررررراظم الفرررررتالو  .11
 .األردن ال رو ، مان،

الميـنهيمد المعـنيي د الموالـينل " الجو ا إلر الةعيـيم -(1009)سهيار محسن كاظم الفتالو  .11
 .، دار ال رو ،  مان، األردن1الكتاي الثامن، ط -سيسي  ط ا ق الة  يم"المساولينل

 .، دار األمر، الجزائر1ط -ةروي  ااطن ال م  أجب الةنمي  -(1001)الصدي  تاوتي .11
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اتخةةـن ال والمقـنييم إلـر العيـوم النيسـي   -(1001)صالح أحمد مراد وأمرين  اري سرايمان .19
 .دار الكتاي الحديث، الزاهرة، مصر -"خطوال رة ا هن وخلن لهن"والة ةوي  

ـــــــب  -(1001) برررررررد الحميرررررررد  برررررررد المجيرررررررد البارررررررداو  .13 ـــــــر والة يي أســـــــنلي  الة ـــــــف العيم
، دار 1ط -SPSSالةخطيط لية ـف وجمـو وة ييـب الةيننـنل يـ وين وةنسـةخ ام ة نـنمج "اا لن ر

 .ال رو ،  مان األردن

، دار المنراه  2ط -الرينينل الةعييمي  إلـر القيـنم والةقـويم-(ه1111) بد الرحمان جامل .90
 . مان، األردن

 .جامعر اإلسكندرير، مصر -ةيم النيم واانةنج-(1009) بد الرحمان العيسو  .91

ــ  ال  يثــ   -(1001) بررد العرررالي دباررر .91 ــ  الج ا  ي  -"اتقةلــن د المجةمــو والسينســ  " ال ول
 .، دار الفجر، الزاهرة، مصر1ط

  اس  ة يييي  ليع ق  ةي  الجنمعـ  " والسيط   الجنمع  -(1001) بد العزيز الغريي صزر .99
 .الدار العالمير، مصر -"والسيط 

ة قــ  الةعيــيم الجــنمعر ةســوق العمــب ةنلمميرــ   -(1331) بررد اب بررن  بررد الاطيررو الجبررر .91
 -  اسـ  مي انيـ : الع ةي  السـعو ي  مـ  وجهـ  نظـ  ةعـو مسـاولر اا ا ال ال روميـ  وا هييـ 

 . ، مطاب  جامعر الماك سعود، المماكر العربير السعودير1ط
دار المعرفرررررر  -سوســـــيولوجين الةعيـــــيم الجـــــنمعر -(1331) برررررد اب محمرررررد  برررررد الرحمررررران .91

 .الجامعير، اإلسكندرير، مصر

ــ  ال ــ يف  -(1339)  بررد اب محمررد  بررد الرحمرران .91  ــم اجةمــنت الة ةي ــ   "ةي النمــ ا الةطو ي
 . دار المعرفر الجامعير، األسكندرير، مصر -"والم اخب النظ ي  وال  اسنل المي اني  ال  يث  

، الجرزء الثراني، دار 1ط -  اسنل إلر ةيم اتجةمنت -(1000)  بد اب محمد  بد الرحمان .91
 .النهضر العربير، بيروت، لبنان
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النظ ي  السوسـيولوجي  " النظ ي  إلر ةيم اتجةمنت  -(1009) ب محمد  بد الرحمان بد ا .99
 .الجزء الثاني، دار المعرفر الجامعير، اإلسكندرير، مصر -"المعنل ا 

دار المعرفررر  -"النمــ ا والةطــو " ةيــم اتجةمــنت  -(1001)  بررد اب محمررد  بررد الرحمرران .93 
 .الجامعير، اإلسكندرير، مصر

م خب رلى المنـنهج وةلـميم  -(1001) بد الهاد  أحمد الجوهر  و اى  بد الرزا  إبراهيم .10
 . المكتي الجامعي الحديث، اإلسكندرير، مصر -الة وف اتجةمنةي 

ــــنب-(ه1101)وآخرررررون  ررررزت جرررررادات .11   ، المكتبررررر التربويررررر المعاصرررررة2ط -الةــــ  يم اليع
 . مان، األردن

، مركرز دراسرات 1ط -ن و رسة اةيجي  ة يي  ليةنمي  المـنمي  -(1391) اي خايفر الكوار  .11
 .الوحدة العربير، بيروت، لبنان

 .، دار أزمنر،  مان، األردن1ط -الةعييم العنلر واقو وطموح -(1003) الي الفريجات .19
ــر الجنمعــ  الج ا  يــ  -(1001)فضرريل دليررو وآخرررون .11   -رمــرنلي  الممــن ر  ال يمق اطيــ  إل
مخبررر التطبيزررات النفسررير والتربويررر، من ررورات جامعررر منتررور  + ، مخبررر  اررم اجتمرراا ا تصررال1ط

 .قسنطينر، الجزائر

، مخبر  ام 2ط -الممن ر  ال يمق اطي  إلر ةسيي  الجنمع  -(1001) فضيل دليو وآخرون .11
 .اجتماا ا تصال، من ورات جامعر منتور ، قسنطينر، الجزائر

، 1ترجمر لحسن بوتكالو ، ط -ةننف الرينينل انط قن م  الم  س  -(1001)فيايي بيرنود .11
 .من ورات  الم التربير،، مطبعر النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغري

  اسـ  مي انيـ  ةجنمعـنل " ةقويم العميي  الةرويني  إلـر الجنمعـ   -(1339)لحسن بو برد اب .11
 .جامعير، بن  كنون، الجزائرديوان المطبو ات ال -"الم ق الج ا   
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ـــنيم اللـــننةر -(1331)محمرررد السررريد أبرررو النيرررل .19 ـــم ال   دار النهضرررر العربيرررر، بيرررروت -ةي
 .لبنان

ـــ  -(1399)محمرررد  رررفي  .13 ـــ  اةـــ ا  الة ـــوف اتجةمنةي المكتررري د 1ط -الخطـــوال المنهجي
 .الجامعي الحديث، اإلسكندرير، مصر

ديرروان  -المهــنم ال مــن ي  ليم  ســ  والجنمعــ  الج ا  يــ  -(1393)محمرد العربرري ولررد خايفرر .10
 .المطبو ات الجامعير، الجزائر

 1ط -ر ا ا الجـو ا المـنمي  إلـر ماسسـنل الةعيـيم العـنلر -(1001)محمد  روض الترترور  .11
 .دار المسيرة،  مان، األردن

إلــــر ر ا ا الجــــو ا المــــنمي   -(1003)محمررررد  رررروض الترتررررور  وأ ررررادير  رفررررات جويحرررران .11
 .دار المسيرة،  مان، األردن -ماسسنل الةعييم العنلر والمرةةنل وم ار  المعيومنل

دار الكتاي الجامعي، العين -ط ا ق الة  يم واسة اةيجينة -(ه1110)الحيار محمد محمود.19
 .اإلمارات العربير المتحدة

ـــر -(ه1111)الررردين محمرررد محمرررود زيرررن .11 ـــيم االرة ون ـــنل الةعي   خررروارزم، جررردةدار  -ريني
 .المماكر العربير السعودير

  1ط -الةنميــــ  و ســــنل  الجنمعــــ  إلــــر ا لــــ  الثنلثــــ  -(1000)محمررررد مصررررطفى األسررررعد .11
 .المؤسسر الجامعير لادراسات، لبنان

اتةجنهــنل ال  يثــ  إلــر الةعيــيم الجــنمعر المعنلــ  وأســنلي   -(1001)محمررد منيررر مرسرري .11
 .،  الم الكتي، الزاهرة1ط -ة  يس 

 -أسســ  وة امجــ : الة نــنمج الةعييمــر القــن م ةيــى الرينيــنل -(1331)محمررود كامررل الناقررر .11
 .مطاب  الطوبجي، الزاهرة، مصر

 



 المصــــــــــــــــادر والمــــــــــــــــــــراجع قـــــــــــــــــــائــــــــمــــة

 

248 

 

ــيم الجــنمعر -(1001)نعمرران  ررحادة  .19 ، مطبو ررات 1ط -الةقــويم ومــمن  الجــو ا إلــر الةعي
 .جامعر اإلمارات العربير المتحدة

 1ط -ر ا ا الجــو ا المــنمي  إلــر الةعيــيم الجــنمعر -(1009)يوسررو حجرريم الطررائي وآخرررون .13
 .دار الورا ، األردن

 ال سن ب والمذر ال الجنمعي  /2

الرينيــنل القين يــ  المــ و ي  لــ   مــ ي    -( ه1119 ) ابررراهيم  بررد الرحمرران الحضرريبي .10
، قسرم اإلدارة التربويررر ( يرر من رورة)رسرالر دكترورا   -اامـ ا  الة ةـو  إلـر ر ا ال الة ةيـ  والةعيــيم

 .م الزر،، المماكر  العربير السعوديرأوالتخطيط، كاير التربير، جامعر 

 يررر ) رسررالر دكتررورا  – خ مــ  الجنمعــ  المةــ  ال المية مــ - (1001)إيمرران صرربر  العكررل .11
 .، كاير التربير جامعر المنوفير، مصر(من ورة
م   ة قيق ماسسنل الةروي  المهنر إلر م ين  سطي   -(1011-1010)توفي  سامعي .11

أطروحرر مزدمرر لنيررل  رهادة دكترورا  العاروم فرري  -ليرينيـنل المهنيـ  لــ   خ يجـر القطـنت المرــو 
 .، جامعر فرحات  باس،سطيو، الجزائر( ير من ورة) اوم التربير

اسة اةيجي  الةج يـ  الثقـنإلر إلـر المجةمعـنل الع ةيـ   -(1011-1010) بد الرزا  أمزرران  .19
 ( يرر من رورة)أطروحر مزدمر لنيل  هادة دكترورا  العاروم فري  ارم اجتمراا التنميرر -إلر ظب العولم 

 .كاير العاوم اإلنسانير والعاوم ا جتما ير، قسم  ام ا جتماا، جامعر منتور ، قسنطينر، الجزائر

ةننف ة نـنمج ةـ  يةر لةنميـ  الرينيـنل الة ةويـ  لمعيمـر  -(1001)سالم محمد سالم الزر اني .11
رسرالر  -الةعييم الثننو  ال  اةر إلر ا     وةين  أهمية  الةطةيقي  م  وجه  نظـ  المةخللـي 

 .كاير التربير، جامعر  مان العربير، األردن ( ير من ورة)دكتورا  
   اس   نل " وا ةينجنل الوظيي  الةروي  الجنمعر  -(1001-1001)سايمر حفيظي .11

رسالر ماجستير  ير  -"ااطن ال الجنمعي  العنمي  ةماسس  لننة  الرواةب الره ةن ي  ةسر ا 
 .من ورة، قسم  ام ا جتماا، جامعر محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
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أنمــوذج مقةــ ح ليموافمــ  ةــي  مخ جــنل  -( 1010آذا  )سرهام بنررت محمررد برن إبررراهيم  ارري .11
الجنمعنل ال سمي  و نجنل سوق العمب إلر الممير  الع ةي  السعو ي  ةننف ةيـى ميـنهيم الةيريـ  

 أطروحررر مزدمررر اسررتكما  لمتطابررات الحصررول  اررى درجررر الرردكتورا  فرري اإلدارة التربويررر -النظمــر
 .، الجامعر األردنير( ير من ورة)

مرننيــ  ةطةيقهــن إلــر مجــنب ر ا ا الجـو ا  -(1009) ريراز محمررد   رير طراباسررير .11 المــنمي  وا 
بحررث مزرردم لنيررل درجررر الماجسررتير فرري إدارة  -"  اســ  ةطةيقيــ  ةيــى جنمعــ  ةمــ ي "الةعيــيم العــنلر

 .األ مال، جامعر ت رين، الجمهورير العربير السورير

الرينيــنل المهنيــ  ال  مــ  لممــ إلر ةقنيــنل الةعيــيم إلــر  -(ه1111)صرال  بررن خالررد الر رريد .19
، كايررر ( يرر من رورة)رسرالر ماجسرتير  -الع ةيـ  السـعو ي  ومــ   ال نجـ  ليةـ  ي  ةييهــن المميرـ 

 .التربير، جامعر الماك سعود، المماكر العربير السعودير

ةنــــنف ة نــــنمج ةــــ  يةر لةنميــــ  رينيــــ  ةنــــنف اتخةةــــن ال  -(1019-1011)صررررباح سررررا د .13
ةعــو معيمــر الم  يــ  اتةة ا يــ     اســ  ةج يةيــ  ةيــى"الة لــييي  المومــوةي  لــ   المعيمــي  

مزدمر لنيل  هادة دكتورا  العاروم فري  ارم  أطروحر –" -وتي  ةسر ا –ليطو  الثننر ةةي ي  طولق  
تزررويم ومنرراه ، كايررر العارروم اإلنسررانير وا جتما يررر، جامعررر محمررد : ، تخصرر ( يررر من ررورة)الررنفس

 .خيضر بسكرة، الجزائر
مــ   ةطةيــق معــنيي  ر ا ا الجــو ا  -(هـــ 1190/هـــ1113)صررالح صررال  درويررر معمررار .10

  اســ  مــ  وجهــ  نظــ  ممــ إلر الةــ  ي  والممــ إلي  المةعــنوني  "المــنمي  إلــر الةــ  ي  الة ةــو  
متطاي تكمياي لنيل درجر الدكتورا  في التنمير الب رير، أطروحر دكتورا   -"ةمنطق  الم ين  المنو ا

 .يكير، المماكر العربير السعودير، جامعر كولومبوس األمر ( ير من ورة)

الرينيــنل ال  مــ  ليةقــويم المســةم  ةنلم  يــ  اتةة ا يــ   -(1010) يسررى بررن فررري المطيررر  .11
متطاري تكمياري لنيرل درجرر الردكتورا  فري  ارم  -وم   ةوإل هن لـ   معيمـر منطقـ  الم ينـ  المنـو ا

 .مكر المكرمر،المماكر العربير السعودير ، جامعر أم الزر،،( ير من ورة) النفس
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ة ننمج مقة ح لةنمي  ةعو الرينينل الةعييمي  ل   معيم  -(1331)كمال الدين محمد ها م .11
 ( يرر من رورة)رسرالر دكترورا   -الموا  الةجن ي  ةنلم  ي  الثننوي  الةجن ي  ةنلسو ا  أثننف الخ مـ 

 .مصر، كاير التربير جامعر  ين  مس، الزاهرة

مـــ   ةـــواإل  رينيـــنل الةعيـــيم االرة ونـــر ومعوقنةهـــن  -(1003)منرررال بنرررت سرررايمان السررريو. 19
 -وأسنلي  ةنميةهن م  وجه  نظ  أةمنف هي ـ  الةـ  يم ةرييـ  الة ةيـ  إلـر جنمعـ  الميـ  سـعو 

، كايرررر التربيرررر، جامعرررر المارررك سرررعود، المماكرررر العربيرررر ( يرررر من رررورة)إجرررازة رسرررالر دراسرررات  ايرررا
 . السعودير

  جــــ  ة قيــــق معــــنيي  ر ا ا الجــــو ا المــــنمي  إلــــر  -(1001)منتهررررى أحمررررد  ارررري المررررالح .11
أطروحرر  -الجنمعنل الييسطيني  إلـر م نإلظـنل المـي  الغ ةيـ  رمـن ي اهـن أةمـنف هي ـ  الةـ  يم

كايرر الدراسرات  ،( يرر من رورة) ير فري اإلدارة التربويررمزدمر استكما  لاحصول  اى درجر الماجست
 .العايا في جامعر النجاح الوطنير في ناباس، فاسطين

الينةييــ  الةنظيميــ  ليجنمعــنل ال ســمي  إلــر  -(1339)منيررر محمررود سررايمان  بررد الرررحيم  .11
 .كاير التربير، جامعر اليرموك، األردن ،( ير من ورة)رسالر ماجستير  -ا    
  اس  "ومعي  الخ يج الجنمعر إلر الماسس  اللننةي   -(1010-1003) بوزيدنجو،  .11

رسالر لنيل  هادة دكتورا  العاوم في  ام  -"مي اني  ةماسس  لي ابد ال ا  الةيمنفد الج ا  
 . ، قسم  ام ا جتماا، جامعر باتنر، الجزائر( ير من ورة) اجتماا التنظيم والعمل

 :العيمي  المج ل وال و يـنل إلرالمقنتل المنمو ا /9

ــن ماسســنةين -(1339 يســمة )حسررن رمعررون .11 ــن ين و هنن ــ  نةنجــن لية ــ  : الجنمع ــ  الج ا   نل
ــر ، مركررز البحررث فرري األنثروبولوجيررا ا جتما يررر والثزافيررر 2مجاررر إنسررانيات، العرردد -والعــنلم الع ة
 .وهران، الجزائر

منظــــو  الجنمعـــــ  "مســــاولي  المجةمـــــو العيمــــر الع ةــــر  -(1331مــــن م)ريرررراض قاسررررم .19
 .، الكويت193مجار المستزبل العربي، العدد -"العل ي 
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 ، وزارة اإل الم929مجار العربي، العدد -الةع ي  إلر الج ا   -(1333)سايمان  ميرات .13 

 . الكويت

الةعييمد الة ـف  يمق اطي  : م  ظنل ةنم   وب سينسنل -(1001جننير )صال  فياللري. 90 
 .، جامعر منتورٍ ، قسنطينر، الجزائر5مجار الباحث ا جتما ي، العدد – العيمر والج أ ا

ــنل ةلــ  العولمــ   -(1009جــوا  ) الطررراهر إبراهيمرري .91 ــ  "الجنمعــ  و هنن ــ  الج ا  ي الجنمع
 .، جامعر باتنر، الجزائر8مجار العاوم ا جتما ير واإلنسانير، العدد  -"نموذجن

مجاررر  -ةمــو هي ــ  الةــ  يم وأخ قيــنل وأ ةيــنل الجنمعــ  -(1001) بررد الرحمرران برقررو  .91
 .مخبر أبحاث في الاغر واألدي الجزائر ، دار الهد،،  ين مايار، الجزائر

ــنلر إلــر الجمهو يــ  الج ا  يــ  ال يمق اطيــ   -(1391-1391) بررد اب ركيبرري. 99  ــيم الع الةعي
 .، ديوان المطبو ات الجامعير، الجزائر1حوليات جامعر الجزائر، العدد -المعةي 

 ايـــ  نق يـــ  "الةعيـــيم الجـــنمعر إلـــر ظـــب ثـــو ا المعيومـــنل  -(1001ســـةةمة ) قررو  بوحنيرررر .91
 .، درا الهد،،  ين مايار، الجزائر8مجار العاوم اإلنسانير لجامعر بسكرة، العدد -"رسةم اإلي 

 م ل  ــوب ةطــو  الةعيــيم العــنلر إلــر الــوط  الع ةــر ومــ   ةــ -(1000) محمررود بوسررنر. 91
، جامعرر 13مجارر العاروم اإلنسرانير، العردد -"ةـ و لةج ةـ  الج ا ـ "مسنهمة  إلـر ةمييـ  الةنميـ  

 .منتور ، قسنطينر، الجزائر

المجارر  -الريني  ال اخيي  الرمي  ليةعييم اتةة ا ر ال رـومر ةنلرويـل -(1393)مهنى  نايم .91
 .، الكويت19التربوير، العدد 

ر ا ا الجــو ا المــنمي  و و هــن المةوقــو إلــر ة ســي  اانةنجيــ   -(1000) نبيررل  بررد الفترراح .91
 . ، مسزط،ُ مان82مجار اإلدار ،العدد -ةن جه ا ال رومي 
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 :الوثن ق ال سمي  /1

المرررؤر   119-99: قــم الم ســـوم -(11/03/1399)الجريرردة الرسررمير لاجمهوريرررر الجزائريررر .99
 www.joradp.dz2/2/2012,11:26 :في

-33الج يــ ا ال ســمي  د القــننو   قــم -(1333)الجمهوريررر الجزائريررر الديمزراطيررر ال ررعبير .93
 .29العدد  -01

 .www.joradp.dz2/2/2012,11:26دالجريدة الرسمير لاجمهورير الجزائرير .30

 :العيمي  الماةم ال والميةقينل/ 1

ـــ   -(ه1111ذو ال جـــ  11-13)إحسررران محمرررود الحابررري ومرررريم  برررد الزرررادر سرررالمر .31 ةنمي
ــن   ــر مــوف معــنيي  الجــو ا المــنمي  ونظــنم اتةةم ــ  يم إل ــنل ال  مــ   ةمــنف هي ــ  الة الريني

طر  تفعيرل وثيزرر ااراء ليميرر  برد اب برن  برد العزيرز :" دراسر مزدمر في ور ر  مل-ا رن يمر
 .،جامعر الماك  بد العزيز، المماكر العربير السعودير"ليحول التعايم العا

الـــــة رم اتســـــة اةيجر إلـــــر  -(1009نـــــوإلمة  11-11)مزاوسررررري صرررررايحرحسرررررين لو رررررن و  .31
ــر الةعيــيم العــنلر ــنييم الةــر ةمــم  الجــو ا والنوةيــ  إل من ررورات الماتزررى الرروطني الرابرر   -المق

 .والمتطابات، جامعر محمد خيضر، بسكرةالمبررات -ضمان جودة التعايم العالي: لابيدا وجيا

آإلنق ومسةي منل ةطةيق الجـو ا المـنمي  إلـر  -(1001أة يب 11-11)زكريا مطاك الدور  .39
التعارريم العررالي، التعارريم "المررؤتمر العربرري األول است ررراو مسررتزبل التعارريم -ماسســنل الةعيــيم العــنلر

 .، المنظمر العربير لاتنمير اإلدارير،  رم ال يخ، جمهورير مصر العربير"التعايم التزني العام،

أ مرال  - و  الجنمعـ  الج ا  يـ  إلـر الةنميـ  الم ييـ  -(1010من  10-13)زهير صيفي .31
تزويم دور الجامعر الجزائريرر فري ا سرتجابر لمتطابرات سرو  ال رغل ومواكبرر "الماتزى الوطني األول 

، كايررر العاروم ا قتصررادير والتجاريرر و ارروم التسريير، جامعررر زيران  ا ررور "ات التنميررر المحايرر تطاعر
 .الجافر، الجزائر
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مــمن  جــو ا مخ جــنل الةعيــيم العــنلر إلــر  -(1003 يســمة 10-1)سرريالن جبررران العبيررد  .31

التعارريم ورقررر  مررل مزدمررر لامررؤتمر الثرراني   ررر لارروزراء المسررؤولين  ررن  -رطــن   نجــنل المجةمــو
المواءمرر برين مخرجرات التعاريم العرالي وحاجرات المجتمر  :العالي والبحث العامري فري الروطن العربري

 .في الوطن العربي، من ورات المنظمر العربير لاتربير والثزافر والعاوم، بيروت، لبنان
ر ا ا الجـــو ا المـــنمي  أســـنم  -( 1009نـــوإلمة  11-11) اررري  برررد اب، لخضرررر مرررداح .31

: من ررورات الماتزررى الرروطني الرابرر  لابيرردا وجيا -الة ســي  والةطــوي  إلــر ماسســنل الةعيــيم العــنلر
 .المبررات والمتطابات،جامعر محمد خيضر، بسكرة، الجزائر-ضمان جودة التعايم العالي

 ايـ  وأةعـن د رمـن ا رلـى جنمعـ  "الجـو ا إلـر الةعيـيم العـنلر -(1009)محمد سرعيد الطراهر  .31
التحرديات واافرا  المسرتزباير، المنعزرد فري : بحوث وأورا   مرل مرؤتمر الجامعرات العربيرر -"النييي 

، من رررورات منظمرررر العمرررل العربيرررر لاتنميرررر اإلداريرررر 2007الربررراط، المماكرررر المغربيرررر فررري ديسرررمبر 
 .مصر

ــيم العــنم والعــنلر إلــر مــوف  -(1009إلة ايــ   11-11)محمررد الطرراهر طررالبي .39 رلــ ح الةعي
أ مال المؤتمر الثاني لاتخطيط وتطوير التعايم والبحرث العامري  -LMDالمقن ة  ةنلرينفال ونظنم 

 .في الدول العربير
المـــــــاةم  العـــــــنلمر ليةعيـــــــيم العـــــــنلر إلـــــــر  -(1339أرةـــــــوة  3-1)اليونيسررررررركومنظمرررررررر  .33

مررررن أجررررل التعارررريم  21نحررررو جدولررررر أ مررررال لازرررررن  -ال ايــــ  والعمــــب: القــــ   ال ــــن   والعمــــ ي 
 .العالين وثيزر  مل، باريس، فرنسا

ةطــوي  رينيــنل خ يجــر الةعيــيم العــنلر ومــ    -(19/01/1011)ميسرراء محمررد األصرريل، .100
أهميةهن م  وجه  نظ هم وإلـق ميهـوم ر ا ا الجـو ا المـنمي  إلـر رييـنل جنمعـ   ممـق والجنمعـ  

نحرررو " اميرررر مزدمرررر فررري فعاليرررات المرررؤتمر العامررري التربرررو  النفسررري  ورقرررر -اتإلة امـــي  الســـو ي 
-25ضرررررل لاعاررررروم التربويرررررر والنفسرررررير فررررري ضررررروء تحرررررديات العصرررررر بجامعرررررر دم ررررر ، فاسرررررتثمار أ

 ./40:31http://www.ed-uni.net :متوفر في الموق   ،27/10/2009

 

http://www.ed-uni.net/
http://www.ed-uni.net/
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 : الواةوغ اإلين /1

 : ررروقررن مررم – (11/01/1001/09:11)1009 -1001الةعييم العنلر ةن  قنم  .101

http://www.mesrs.edu.dz/index-ar.html 

تزرير قدمتر  إلرى  -مقةطينل م  الةعيم ذل  الرن  المرنو  -(11/11/1010)جاك دياور .101
 .8:20الدولير المعنير بالتربير لازرن الحاد  والع رين،  اليونسكو الاجنر

 .-مي  رل ح الةعييم العنلر -(1001جننير)الجمهورير الجزائرير الديمزراطير ال عبير.109

(       1001جوا )الجمهورير الجزائرير الديمزراطير ال عبير، وزارة التعايم العالي والبحث العامي .101
 www.mesrs.dz :متوفر  اى الموق  -العنلررل ح الةعييم  -

 www.imamu.edu.sa/aqaالجرررررررررودة ال رررررررررامار فررررررررري التعاررررررررريم العرررررررررالي، مرررررررررن الموقررررررررر  .101
11/09/2012 ،11:19. 

من محرك  - و  الجنمع  إلر خ م  المجةمو  –(03/09/1001/03.90) زل فواز. 101
   http://www.google.com : البحث

نوةي  العنل  الةم   و و ه إلر  -(11/01/1011-10) محمد الحاي حسن وآخرون .101
ورقر بحثير مزدمر في فعاليات المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعايم  -جو ا الةعييم العنلر

 : متوفر  اى الموق . العالي، جامعر الزرقاء، األردن

http://www.iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7

7&Itemid=74. 

المركز العربي لاتدريي  -ر ا ا الجو ا إلر الةعييم -( 1001) بد الرحمن بن ابراهيم  .109
: التربو  لدول الخاي ، مكتي التربير لدول الخاي ، الرياض، متوفر  اى الموق 

www.gifted.org.sa/ib/index.php.    
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 بلقاسم سالطنية. د.أ: إشراف                                      سميحة يونس                            : إعداد

كفايــا    :  بواااار تاصداا  راااارإا رهة اا   : اكتاااإرا رهوماااع يف اماام ر، تصاا      اا يف إطاا إ إااادرا اإرناا  هاداا   اا  ا  
 .خريجي التعليم العالي الجزائري وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة، من وجهة نظرهم

صصم هذر ر،نتةد   او ف  أهم رهكف  ا   رهامي كمك ا  جا  ا رة اوا  رةةر   ا   كرهامي  كااء اال أارق اصماء كفا  اف ااع             
 .إارإ  رةاا  ره  ام  كال ك    نظ ا ره خ د 

اما  إاا  اا  صااإ  يقدقا     كرهو ا  حبق  رهرتبد  كرهتومدم  فأنا  رهايداد رهقا اإ(LMDنظ ع )كألنك ج  ا رة او             
هذر ره   ق ااك أجذ اق    ال كقتاك هج  با  اال أناام  ر،ناتةد   بكا  صا ري  ككحااق  هت قدا  . ال جت بتك رهوصمد  كرهومصد 

كيف رألجاان ن ااك ب  ة اا  ره ااك  . كنااذك ب بااأ  اوماااا   ر،نااتص إ  هاال تغااتخدع إ، أللاا ر  رهة اا  رهومصاا . أهاادرا رهة اا 
 .ام  تو كنك

.اكم امص  أ  راوماا   رهارإا  يف ر،نتةد    كرهمي نتدها  هب   هل تغتغ  إ،َ ألل ر  رهة   رهومص حند  

 3102-3102: السنة الجامعية

إدارة كفايا  خريجي التعليم العالي الجزائري وفق مفهوم 
 ةالجودة الشامل

 دراسة ميدانية على عينة من خريجي التعليم العالي بمدينة برج بوعريريج
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أثبتتتالتجترتتالدلتجة جلتتالتج أا تتلدلأةلتجبةتلتتالتجقدلدلتتالجدتدتتةملتالدتتعلةت  تتال تتةلتجرا أتتا ل

 دتتتجلت تبتتتاللتةللجتتت جضلتاتتتللتجتتتة ةلتج تدة تتتالتجتأدتتتلمل دتتتجللأولأ ج لتتتاالبلت ر تتتال  لا تتتات ا 

ت تت لتلااليتالتقتتاةلتج لتتتدلت  جتتجل دتجل تدملتجتدتةمل لات ةلبا تتت لتللت  ل تاليتالا تللتجتأدتتلمل

اتتتاالتج أليتتال ت ملتتحل تتالتقددتتفل تتةلترت تتاياال تمتلت تتاالتقتتلتال التتةل تتةلتجتدتتةمل تجتلتت ل .ل ت 

ا اة ل دجلت تبتاللياجتأدلملا ل  دلالأ ا لالت ةتةلأامل للل ةلأرةلبد غلتجتا لالأالل ا لتت

أةل دءلتت  امليالإقةتثلتجتغللتللتج لدت دلةتمتةلتج رت تلللدتلل دتجل اتدتف ل  دتجلقتةللت ةل

تاللت اةللةلياجد ىلتجأا دالتج االدل تج ةلبالتةللبال اجلالاالأامللرا التاللت اةلتجقةلث ل اتال

تجتأدتتلملر تتالل رتتةليتتالتج لتتالا  تتفلتج ق تتدالتجا ا لتتالجأ دلتتالتال تتتث الليتتالتتا تتاةل تتةللللتتعل

ل. د اءلتالرت اع

ر التتتاالمللرتتتالتجتأدتتتلملتجأتتتاجالتجرات تتتلرل يتتتعل   تتت ملإةتلدل:ل"لتالددتتتالتجةلت تتتالتجقاجلتتتال

 ةل"ل-ةلت ال لةتالال دجل لاال ةلمللرالتجتأدلملتجأاجالب ةلاالبلالب  للللجل-تجر ةدلتج ا دا

ل:لتجت ا الالتجتاجلا

االتجتتتالل تدر تتالمللرتت لتجتأدتتلملتجأتتاجالتجرات تتلرل تجتتتال تتالأاتتملتجر التت:لالتساال الالاا األولا  ا

لل؟- ةل ر الاملام -ت را مل ةلأةتءل  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

ل:تاةلالتقالا تلتجت ا ةلتجت ا الالتجتاجلا

 اةلل تدضلمللر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتج  الالتجتالت را مل ةلأةتءل  د مل يعل

 ؟- ةل ر الاملامل-ةتلدلتجر ةدلتج ا دا    ملإ
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 تجتتالت رتا مل تةلأةتءل  د تملاةلل تدضلمللر لتجتأدلملتجأتاجالتجرات تلرلتجر التاالت راةل لتال

 ؟- ةل ر الاملامل- يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

 تجتالت را مل ةلأةتءل  د مل يعلاةلل تدضلمللر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتجثدايلال

 ؟- ةل ر الاملامل-    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

 تجتتالت رتا مل تةلأةتءل  د تملاةلل تدضلمللر لتجتأدتلملتجأتاجالتجرات تلرلتجر التاالتج م تلال

 ؟- ةل ر الاملامل- يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

 تجتتتالت رتتا مل تتةلأةتءليتتالتجأ تتةللاتتةلل تدتتضلمللرتت لتجتأدتتلملتجأتتاجالتجرات تتلرلر التتاالتجت لتتا

 ؟- ةل ر الاملامل-  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

 تجتتالت رتا مل تةلأةتءلاةلل تدضلمللر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلر التاالتالت تاةل تجت ت تةل

 ؟- ةل ر الاملامل-  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

 ضلمللرتالتجتأدتلملتجأتاجالجدر التاالتجتتالت رتا مل تةل الةلرتالت تتا:لالتسل الال األولالثلني

لأةتءل  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا؟

ل: لاةلالتقالا تلتجت ا ة لتجت ا الالتجتاجلال

 الةلرالت تاضلمللرالتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتج  الا . 

 ت راةل لالتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاا الةلرالت تاضلمللرال. 

 تجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتجثدايلا الةلرالت تاضلمللرال. 

 تجتأدلملتجأاجالتجرات لرلتجر الاالتج م لا الةلرالت تاضلمللرال. 
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 تجتأدلملتجأاجالتجرات لرلر الاالتجت لاليالتجأ ة الةلرالت تاضلمللرال. 

 الاالتالت اةل تجت ت ةتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلر الةلرالت تاضلمللرال . 

:لاتتةلتمتدتتحلتجر التتاالتجتتتالل تدر تتالمللرتت لتجتأدتتلملتجأتتاجالبتتامتاح:لالتساال الالاا األولالثللاا 

ل؟لجدمللج ل(جل ااو ل ا تل لةرت لته)تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا

ل: لاةلالتقالا تلتجت ا ة لتجت ا الالتجتاجلا

 تجراو ل:لبامتاحتج  الالتجتالل تدر المللر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرللاةلتمتدحلتجر الاا

 ؟لجدمللج ل(جل ااو ل ا تل لةرت لته)تجتم ص لتجةلرالتجأد لا

 لبتتتامتاحاتتتةلتمتدتتتحلتجر التتتاالت راةل لتتتالتجتتتتالل تدر تتتالمللرتتت لتجتأدتتتلملتجأتتتاجالتجرات تتتلرل:

ل؟لجدمللج ل(تهجل ااو ل ا تل لةرت لل)تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا

 تجرتاو ل:لبامتاحاةلتمتدحلتجر الاالتجثدايلالتجتالل تدر المللر لتجتأدلملتجأاجالتجرات لرل

 ؟لجدمللج ل(جل ااو ل ا تل لةرت لته)تجتم ص لتجةلرالتجأد لا

 لبتتتامتاحاتتتةلتمتدتتتحلتجر التتتاالتج م تتتلالتجتتتتالل تدر تتتالمللرتتت لتجتأدتتتلملتجأتتتاجالتجرات تتتلرل:

 .؟جدمللج ل(جل ااو ل ا تل لةرت لته)تجأد لالتجراو لتجتم ص لتجةلرا

 لبتامتاحاةلتمتدحلر الاالتجت لاليالتجأ ةلتجتالل تدر المللر لتجتأدلملتجأاجالتجرات تلرل:

 .؟جدمللج ل(جل ااو ل ا تل لةرت لته)تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا

ل
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 تالت تتتتاةل تجت ت تتتتةلتجتتتتتالل تدر تتتتالمللرتتتت لتجتأدتتتتلملتجأتتتتاجالتجرات تتتتلرللاتتتتةلتمتدتتتتحلر التتتتاا

 ؟جدمللج ل(جل ااو ل ا تل لةرت لته)تجراو لتجتم ص لتجةلرالتجأد لا:لبامتاح

قلتتثلرتتاةلتج تتةحل تتةلاتت هلتجةلت تتال أليتتالأاتتملتجر التتاالتجتتتالل تدر تتالمتتللجلتجتأدتتلملتجأتتاجال

 تجتالت رافل ت تا ةهل دتجلأةتءل  دتفلبرتةلرت ةدلل LMDتجرات لر لما المللجلتجاماملتجرةلةل

باتاايالإججلتجتألحل دجلةلرالت تاضلمللرالتجتأدلملتجأاجالتجرات لرلجدر التاالتجتتال.ل ر اءد

ل.ت را مل ةلأةتءل  د مل يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دا

 ال يدتتال بتتالدل  تت ل56 جتقدلتتعلتج تتةحل تتةلتجةلت تتالتتتملإ تتةتةلت تتت الدلت تتتبلاةل ر اتتال تتةل

تجتأدتلملتجأتاجالتجأتا دلةلبدلتاعلتجتلبلتالج دلاولجلرتلالتجم ا تا ل ا تال دتجل لاتال تةلمللرتال

ل.ب ةلاالبلالب  للللجل- أد لةل أ ات دل-تج لالال تجتأدلم

 لتتةلتتتتملتال ت تتتاةل دتتتجلتج تتا جلتج  تتت الجل تتتململتتت تالتجةلت تتالتج لةتالتتتال لبل تتتالباجرا تتتدل

ل.ا الالتجةلت ال تقدلعلتج ةحل ا اتجاملرلجد   ةلإججلتترابال دجلت 

ل: راءالاتا جلتجةلت الر اللدا

 االتجر الاالتج م تلا لر التاالل- ةل ر الاملام–أاملتجر الاالتجتالل تدر الأيلتةلتجألاال

تجت لاللتالت اةل تجت ت ة لتجر الاالت راةل لا لتجر الاالتج  الا لتجر الاالتجثدايلال ر الاا

ل حلتج  تلاتال تجت الءلجدت لة ل:ل تأتال دجللأوللا  تالتجر التاالتج م تلالر التا.ليالتجأ ة

ر الالتجدةلدل دجلتجأ ةلات ةليللتعليأتاةليتال رتاةلر التاالتجت لتاليتالتجأ تة لتجدتةلدل دتجل

ت تتتمةتملتجبللتتةلتتجرتل اتتاليتتال رتتاةلر التتاالتالت تتاةل تجت ت تتة لتج أليتتالبتتاجتلتثل تجأدلتتةدل
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 تتا لاليتتال رتتاةلتجر التتاالتجثدايلتتا لتتلتتاعل دتتجلتجتلتت لتالتجأد لتتالتجقةلثتتاليتتال رتتاةلتت

 .تجر الاالت راةل لا لتجقلصل دجلتجأ ةلبإتداةليالتجر الاالتج  الا

 تج م تتتلا لر التتتاالتالت تتتاةل تجت ت تتتة ل)ةلرتتتالت تتتتاضلمللرتتتالتجتأدتتتلملتجأتتتاجالجدر التتتاال

 تجتتتال(لالتتا لتجر التتاالتجثدايلتتال ر التتاالتجت لتتاليتتالتجأ تتةتجر التتاالت راةل لتتا لتجر التتاالتج  

اللدلدا لقلثلبدغلت را مل ةلأةتءل  د ملتج مل ال يعل    ملإةتلدلتجر ةدلتج ا دالاالبةلر

 .ل7733تج ت  للتجق ابالتتر اجالج ر  علتجر الاال

 أيتتلتةلليتتالت تتتاض(ل رتتل لأاثتتج) تتةمل رتت ةليتتل عل تالةالجتتالإق تتا لالتأتتاىلج تغلتتللتجرتتاو

 .تجألاالجر الاالر ةدلمللجلتجتأدلملتجأاجا

 أدملتجتأدلملتالبتتةت ا ل) ةمل ر ةليل عل تالةالجالإق ا لالتأاىلج تغلللتج  التج مل لال 

يتتالت تتاضلأيتتلتةلتجألاتالجر التتاالرت ةدلمتتللجلل(أ تتا لتجتأدتلملتج ت  تتل لأ تتا لتجتأدتتلملتجثتاا ر

 .تجتأدلملتجأاجا

 تجر التاال)ج رتاالالليالت تاضلمللرالتجتأدلملتجأتاجالجالإق ا لاةليل عل تالةال لر لل ةم

ت راةل لتتتال تجةلرتتتاللتجر التتتاالتج  التتتا تجر التتتاالتالت تتتاةل تجت ت تتتة لر التتتاالتج م تتتلا ل

لت تتتاضليتتل عليتال  رت ةل (جل تتااو ل ا تتل لةرتتت لته)تأتتاىلج تغلتللتجةلرتتالتجأد لتال(لتجردلتا

 .تجت لاليالتجأ ةلتجر الاالتجثدايلال ر الاا

 

ل
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Résumé : 

Les expériences internationales contemporaines ont prouvé que le 

commencement réel du progrès se lance toujours de l’Université. Pour ce là, 

les pays développés mettent l’enseignement en tête des priorités de leurs 

programmes et politiques vu que la continuité à occuper les premières places 

sur l’échelle du progrès est tributaire de la continuité à exceller dans la 

diffusion de l’enseignement et la production de connaissances, ainsi que de 

profiter de ce qu’ils réalisent en matière de découvertes et d’inventions pour 

réaliser plus de progrès et de développement.  L’enseignement est un 

processus primordial dans l’élaboration d’une condition aussi importante pour 

atteindre le développement qui est l’Etre Humain, ce dernier incombe le 

fardeau de contribuer à opérer le changement requis au sein de la société. 

Ainsi que les économistes disaient, la force de la main d’œuvre qualifiée et 

hautement compétente est un pilier important de l’économie contemporaine et 

est, en même temps, le résultat final pour le processus d’investissement dans 

l’Etre Humain au moyen de l’enseignement ainsi constaté par les sociologues.   

La présente étude, ‘’ Les compétences des diplômés de l’enseignement 

supérieur algérien suivant le concept de la gestion de la qualité totale – étude 

sur terrain d’un échantillon de diplômés de l’enseignement supérieur de la 

ville de Bordj-Bou-Arréridj – ‘’, s’est lancée d’après les interrogations 

suivantes ; 

Interrogation principale première : Quelles sont les compétences les plus 

importantes que possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien 

et qui leurs permettent d’exercer leur travail selon le concept de la gestion de 

la qualité totale – à leurs yeux ?  

D’autres interrogations se dérivent de la première savoir :   
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 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 

compétences professionnelles leurs permettant d’exercer leur travail 

suivant le concept de la gestion de la qualité totale – à leurs yeux- ? 

 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 

compétences académiques qui leurs permettent d’exercer leur travail 

suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs yeux- ?  

 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 

compétences culturelles qui leurs permettent d’exercer leur travail 

suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs yeux- ?  

 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 

compétences individuelles  qui leurs permettent d’exercer leur 

travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs 

yeux- ? 

  Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 

compétences académiques qui leurs permettent d’exceller en leur 

travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à leurs 

yeux- ?  

 Possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien les 

compétences de communication qui leurs permettent d’exceller en 

leur travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale - à 

leurs yeux- ?  

 Interrogation principale deuxième : A quel point possèdent les diplômés 

de l’enseignement supérieur les compétences qui leurs permettent d’exercer 

leur travail suivant le concept de la gestion de la qualité totale ? 

D’autres interrogations se posent : 

 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 

algérien les compétences professionnelles ? 
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 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 

algérien les compétences académiques ? 

 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 

algérien les compétences professionnelles ? 

 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 

algérien les compétences individuelles ? 

 A quel point possèdent les diplômés supérieurs algériens les 

compétences pour exceller en leur travail ? 

 A quel point possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 

algérien  les compétences de communication ?  

 Interrogation principale troisième : Est-ce que les compétences que 

possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien se différent 

selon : le sexe, la spécialité, le diplôme obtenu (Licence, Master, 

Doctorat) ? 

D’autres interrogations se posent : 

 Est-ce que les compétences professionnelles que possèdent les 

diplômés de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 

spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 

  Est-ce que les compétences académiques que possèdent les diplômés 

de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 

spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 

  Est-ce que les compétences culturelles que possèdent les diplômés de 

l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, spécialité, 

diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 

  Est-ce que les compétences individuelles que possèdent les diplômés 

de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 

spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 
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  Est-ce que les compétences pour exceller en son travail que possèdent 

les diplômés de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : 

sexe, spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 

  Est-ce que les compétences de communication que possèdent les 

diplômés de l’enseignement supérieur algérien se diffèrent selon : sexe, 

spécialité, diplôme obtenu (Licence, Master, Doctorat) ? 

L’objectif de cette étude était d’identifier le plus important des 

compétences que possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur 

algérien, notamment le diplômé du nouveau système (LMD), qui lui permet et 

l’aide à exercer parfaitement son travail. En plus, connaître à quel point 

possèdent les diplômés de l’enseignement supérieur algérien des compétences 

qui leurs permettent d’exercer leur travail suivant le concept de la gestion de 

la qualité totale. 

Pour atteindre l’objectif de cette étude, un questionnaire de 65 expressions 

conçues a été élaboré suivant l’échelle de Likert, distribué sur un échantillon 

de diplômés de l’enseignement supérieur algérien travaillant dans le secteur 

de l’éducation nationale et de l’enseignement – enseignants et professeurs – 

dans la ville de Bordj Bou Arreridj. 

Il a été adopté l’approche descriptif pour dessiner les étapes de l’étude de 

terrain et de la lier avec le côté théorique en vue d’arriver à répondre aux 

interrogations de l’étude et d’achever le but souhaité d’elles. 

Les résultats de l’étude étaient les suivantes : 

 Les compétences les plus importantes que possèdent les individus de 

l’échantillon – à leurs yeux- sont les compétences individuelles, de 

communication, académiques, professionnelles, culturelles, et exceller 

dans son travail. On trouve en tête de la liste des compétences 

individuelles : l’esprit de citoyenneté et loyauté au pays, la capacité à 
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utiliser le courriel électronique dans les domaines des compétences de 

communication, la connaissance du patrimoine et la religion de l’Islam 

dans le domaine des compétences culturelles, connaissance des 

développements scientifiques contemporains dans le domaine des 

compétences académiques, veiller à l’accomplissement parfait d’un 

travail dans les compétences professionnelles. 

 Le degré en matière de possession des compétences des diplômés de 

l’enseignement supérieur (individuelles, communication, académiques, 

professionnelles, culturelles, et exceller en son travail) qui leurs 

permettent d’exercer leur travail professionnel suivant le concept de la 

gestion la qualité totale est minime, tandis que le calcul total moyen de 

l’ensemble des compétences a atteint 3.77.  

 Absence de nuances de signification statistique attribués à la variable 

du sexe (Masculin, Féminin) dans la possession des individus de 

l’échantillon des compétences de qualité du diplômé de l’enseignement 

supérieur. 

 Absence de nuances de signification statistique attribuée à la variable 

de la qualité professionnelle (Enseignant école primaire, professeur 

d’enseignement moyen, professeur du lycée) dans la possession des 

individus de l’échantillon des compétences de qualité du diplômé de 

l’enseignement supérieur. 

 Absence de nuances de signification statistique dans la possession des 

diplômés de l’enseignement supérieur des domaines (compétences 

individuelles, compétences de communication, compétences 

professionnelles, compétences académiques, et le degré total) attribués 

à la variable du diplôme scientifique (Licence, Master, Doctorat), et 

l’existence de nuances dans la possession des compétences culturelles 

et des compétences d’exceller dans son travail.  
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  Abstract: 

  Tests proved of contemporary international beginning of real progress 

always starts from the university, therefore, States developed education on top 

of the priorities of its programs and policies, as the continuation of the 

occupation of the first rank on the ladder of progress is contingent on the 

continued its superiority in the spread of education and the production of 

knowledge and the recruitment of the discoveries of biotechnological 

inventions for further progress and development. 

Launched the current study: " Efficiencies of higher education graduates 

Algerian in accordance with the concept of total quality management. The 

Field Study on a sample of higher education graduates in Bordj Bou Arreridj 

Province" of the  

following questions: 

The main question: What is the most important skills possessed by graduates 

of higher education of Algeria, which enable them to perform their work in 

accordance with the concept of total quality management - from their point of 

view.? 

Under this question the following questions: 

 

 does possess graduates of higher education Algerian professional 

competencies that enable them to perform their work in accordance 

with the concept of total quality management - from their point of 

view.? 

 does possess graduates of higher education Algerian academic 

competencies that enable them to perform their work in accordance 

with the concept of total quality management - from their point of 

view?  
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 does possess graduates of higher education Algerian cultural 

competencies that enable them to perform their work in accordance 

with the concept of total quality management - from their point of 

view.? 

 does possess graduates of higher education Algerian personal 

competencies that enable them to perform their work in accordance 

with the concept of total quality management - from their point of 

view.?  

 does possess graduates of higher education reap Algerian excellence in 

work that enable them to perform their work in accordance with the 

concept of total quality management - from their point of view.?  

 does possess graduates of higher education reap Algerian contact and 

communication that enable them to perform their work in accordance 

with the concept of total quality management - from their point of 

view.? 

The main question II: What degree of possession of higher education 

graduates Competencies that enable them to perform their work in accordance 

with the concept of total quality management? 

Under this question, the following questions: 

 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 

professional competencies?  

 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 

academic competencies?  

 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 

cultural competencies?  

 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 

personal competencies?  

 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 

makeup discrimination at work?  



 كفايات خريجي التعليم العالي وفق مفهوم إدارة الجودة الشاملة  ...........الدراسة ملخص

 

 what degree of possession of higher education graduates of Algerian 

makeup contact and communication? 

The main question III: different competencies owned by graduates of higher 

education varies: Sex, specialization, scientific class(Bachelor, Master, 

PhD)graduates ought? 

Under this question, the following questions: 

 Is professional competence owned Algerian graduate higher education 

differ according to gender, specialty, degree (Bachelor, Master, PhD), 

to graduate? 

    Do academic skills possessed by graduates of higher education 

Algerian vary depending on gender, specialty, degree (Bachelor, 

Master, PhD), to graduate? 

    Do cultural skills possessed by graduates of higher education 

Algerian vary depending on gender, specialty, degree (Bachelor, 

Master, PhD), to graduate? 

    Is personal skills possessed by graduates of higher education 

Algerian vary depending on gender, specialty, degree (Bachelor, 

Master, PhD), to graduate? 

    Do efficiencies of business excellence possessed by graduates of 

higher education Algerian vary depending on gender, specialty, degree 

(Bachelor, Master, PhD), to graduate? 

    Do efficiencies of communication possessed by graduates of higher 

education Algerian vary depending on gender, specialty, degree of 

graduate? 

 Where the purpose of this study is to know the most relevant 

competencies owned by graduates of higher education, the Algerian for 

graduates of the new system LMD, and assists him in the performance 

of its work the quality and efficiency. As well as to identify the degree 

of the possession of higher education graduates Competences Algerian 
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that enable them to perform their work in accordance with the concept 

of total quality management. 

 To achieve the objective of the study was the preparation of a 

questionnaire form composed of 65 words are designed in accordance 

with the scale of the pentalateral Likert, distributed to a sample of 

higher education graduates of personnel in national education and 

education. The teachers and professors in Bordj Bou Arreridj Province. 

 The reliance on the descriptive approach to chart the steps of a field 

study and linked to the theoretical side access to answer the questions 

of the study and to achieve their objective. 

The results of the study are as follows: 

 most relevant competencies owned by members of the sample - 

from their point of view - is the personal competencies, Makeup 

contact and communication, academic competencies, professional 

competencies, cultural competencies and excellence in action. 

 The degree of the possession of higher education graduates 

Competences (personal, Makeup contact and communication, 

academic competencies, professional competencies, cultural 

competencies and excellence in action), which will enable them to 

perform their career development in accordance with the concept of 

total quality management is a few degree, where the average 

algorithm the aggregate of competencies 3.77. 

 lack of statistically significant due to the variable sex differences 

(male, female) in the possession of the respondents to the 

efficiencies of the quality of graduates of higher education. 

 Not differences of statistical significance attributed variable 

functional capacity (teacher of primary education, professor of 

intermediate education, professor of secondary education) in the 

possession of the sample Competences quality graduates of higher 

education. 
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 Not differences of statistical significance in the possession of higher 

education graduates of the Personal competencies, Makeup contact 

and communication, professional competencies, academic 

competencies college degree) are attributable to a variable degree 

(bachelor's degree, master, Ph.d.), the existence of differences in the 

possession of the cultural competencies and excellence in action. 

 

 

 

 

 

 

 


