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RESUME :  

ويعد التعليم من أهم ركائزها، ولكن حاليا تعلقت الرهانات بالبناء المعرفي لها،  تتطلب عملية بناء المجتمعات الحديثة االهتمام
جودة بالجانب النوعي للمعرفة أكثر من الجانب الكمي لها، وهذا ناتج عن تحديات العولمة. بعبارة أخرى أصبحت إشكالية ال

 اهتمام أساسي لجميع الدول.

-يهدف هذا البحث إلى تبيان مدى الترابط الموجود بين إدارة المعرفة وجودة التعليم العالي، من خالل مجموعة عناصر التوليد
 تسيير اإلدارة.-نقل المعرفة، والمعايير كمؤشرات التخطيط االستراتيجي والبرامج وطرق التعليم-الخزن

ستنا التطبيقية التركيز على تقييم جودة التعليم العالي من خالل تحليل المعطيات اإلحصائية لالستبيان الموجه حاولنا في درا    
ألعضاء هيئة التدريس)األساتذة(، حيث أن نتج عن هذا التحليل المعمق للمعطيات غياب تطبيق فعلي لمعايير الجودة داخل 

التوجه نحو إدارة المعرفة من خالل تكوين الكفاءات وتشجيع البحث العلمي، فتح  المؤسسة الجامعية، ولتحقيق النقلة النوعية يجب
 تخصصات مرتبطة بسوق العمل.

ABSTRACT :  

 

   The process of construction of modern societies, must necesseraly articulate itself around a 

thought on the conditions of the appartion of the control of knowledge, then education must be 

considered as a principle level which permits to achieve the target . never thenless, nowadays, the 

rules of the games concern mainly the qualitative aspect of the knowledge compared to the 

quantitative aspect. This reality is dicted by the challenges of the globalisation. That’s to say, the 

quality question becomes a fundamental a priority of all countries.  

     This research aims to show the relationship which may exist betwieen the knowledge 

management and the quality oh high  education regard to a serie of elements (creativity , volume 

and knowledge transfert) and  criteria as the strategic planning, and dices, the programmes and 



educationel methods, the administrative management. 

      The suggested study focuses on the effort trying to evaluate the qualitative dimension of high 

education. In practice, this study is based on the statistical analysis derived from surveys provided 

to the teachers. The deeply treatment of data demonstred the lack of an effective of a standard of 

the public universities. The achievement of a qualitative progress is subordinated to the respect of 

knowledge management. The training of competencies, research, the devolpment og bridges 

betwieen university and the Labor market may constitute, in this case, approprieted solutions to the 

promotion of quality inside the organization  of high education. 
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Gestion des connaissances, qualité de l’enseignement supérieur, le marché du travail. Programmes et 

méthodes d’enseignement 
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إن التطووووووالاغ االتالوووووولاغ التوووووو  تحووووووي جم الالتااوووووومغ ال  ل وووووو   وووووو  لالوووووو  الالووووووم غ الاال لوووووو       
ااااليوو  الت وو لمغ الا لطوو   تالوولاغاالتكنالاللوو ج لا ووغ  ووملم اللووام لوو لت لجالوو  التا وولم  وو  اااك وو  ال

 و  تنالو   لاوم ل ا وه اون  ال  اوم اقتصوم لم االتام لوم  هج إضوم   إلوأ لجالتوه  و  تطوالل الالتااومغ 
الااال  ال حلل ج اوم االوع   وأ الايكوللن اال وم  لن ضولالث ال  وا  ون ناومإلص ل لو ث يصو   التا ولم 
الاوومل  تتاا وو  اوو  ا تلملمتووه ال مللوو  االايووتص  ل ج  لووا لصوو  غ لاووم اللووام تصووم   اووم تا كووه اوون  وولاث 

تيووم    وو  تليوولو اليوو اكمغ اتا اوو  قووم لث   ووأ اي وو اج ااينتوومصج ا اووم ت ا ووه اوون  كوول اقوولم  اال لوو 
ال  ل و  تاتاو    وأ االلومغ التا ولم الاومل  التو  تاتوم   ؤييومغال ضملل  اللاقلو ج   وإللت لصو  غ الا

  مللا ث ااأل اء الاتال . 
  وأ الاو ا ال الو .  و  ؤييو  تات ول  وما  اياوم  و  نلوم  كو  اون اليول  االا الاال و  لص  غ لإلا   

"  م ت ملجم ان لجم الاو اا  التو   Knowledge Managementالاال  " جإلا ايطمل  ل  اييام "إ الث 
  ظوو  جووإلا يووج  ال صوومء ات صلوو  قلاوو  اضووم   تاكنيووم اوون جتيووم    وو  التا ووع   ووأ ت وو لمغ جووإلا الاصوول

اون التالولاغ ال  و  اؤييمغ التا لم الاومل  ا   أ اات ف لناا يم  ؤييمغلص  غ تااله الاالت ا  
  يم ال ووالث الاا اامتلوو  االتصنلوو ج التوو  ا تاوو غ   ووأ الاال وو  الا الوو  الاتص اوو  التوو  كوومن يوو جاالت ووا غ

ج انتللوو  جووإلت الت ووا غ لصوو  غ الاال وو  اصوو لا ايووتلاتلللم الاتيوومل  اا يووتا ام األا وو  ل اا ااوومغ 
 .ؤييمغاألك ل لجال      نمء الال ث التنم يل  ل ا

لاامصووووولث إلاغ األ ووووول الياوووووم    وووووأ نلوووووم  األ اوووووم  تاووووو  إ الث الاال ووووو  ا ووووو  التطوووووالاغ اليكللووووو  ا   
انط قم ان اييام لل  الام  اليكول،ج  ن إ الث الاال و  تؤيو   كولث ايم جوم إن  جاالاؤييمغ التا لال 

اا ااومغ لالاؤييمغ ا  ا   ميتا   ام ل ليم ان اال    ك  ام تحا ه ان تولاال  ا ولاءاغ ااتولاج 
الامصو   ثللع لن تتي  ال صم و  التنظلالو  لت وا، اللاانوع الا لو  امص   ملالم  الإل، تاا   لهج كام

 .  أ ت ن  إ الث الاال  الصلم ث   ل يم إلأ لمنع إللت تحل
 لووا  ووم لغ الا لوو  اوون  ج وولم الاوومل  الووإل، لصوو   لحووك  ت وو لما جتاوومم  ااضوواج لووا ث التا لصوو     

  ت يوولن الاوول ا  النوووا   م  ووه اووون الووالاووؤتالاغ   ووأ الصووال  الاووملا  اايق لاووو  االا  وو   م جتاووم
 وو  ظوو  التنووم    ليووإلا ا الوولاليماوو   الايوومجلملووا ث التا وولم الاوومل ج ا وو   ت يوولن لا وو  اييووام ل تا وولم.

لوووا ث الاووملا   وولن اؤييوومغ التا ووولم الاوومل  كنتللوو  ل االاووو ج ا  لووه انتحوولغ جل ووومغ  ملالوو  لضووامن 
 اليووإلا ج غ االااوومللل لضووامن لووا ث ال وولاام التا لالوو التا وولم الاوومل  االتوو   ا ووغ   ووأ ت  لوو  اليلميووم

 و   لااليوم كاتط وع ليميو  ل  تولاف  يوم اا  امليوم األاوإل  يوم التا لالو  لص   ل اام   أ الاؤييومغ 
ا تام جووم ات يوولن اليلميوومغ التا لالوو   وو  ظوو  ال ووالاغ الاال لوو  االتكنالاللوو  ات يلوو  طمقوومغ األ وولا  ا 

 ال  تا ل  الص لث التنم يل . اتطالل األ اء اللماا  ان



 

ب  

 

اطمل    م جتامم  لا ث التكالن االتا لم ان لجم ان اللماامغ لاللماا  الل ا لل  كالص  غ        
الاامللل ال الل    أ اللغم ان لن ال ال  اصصغ ل ءا ان ااال جم ل  أ إلأ  .ال  ا لتصمء

ن ا ايت امل  حل، اا ايتي    طاا مغ اللاث ان ال   ت صل   ه اليا جم ل تا لم الامل  اا جتامم 
 إلا نا ل   ملل .
 إشكالية البحث

 م ت ملجم  اللا ث    اللماا  الل ا لل   تط ل  الاال   ت يلنتنط   احك   ال  ا ن ا 
ج ا  له ت  م اي الث الاامصلث  تطالل ليملل يمج ات  لا تصنلمتيم ال حل، الحك  األيمي  للل  الام 

ااتط  متيم اكليل  ايتصطم يم اتنال  اللصل   ججما الانم ي  الات ال ث اال  ا  ن اصم ل لااالي  قا 
 تيم.ماتاظلييم    كم    ا ل ؤيي الاال   ل ا

  :التمل  اان جنم تظيل ايحكملل  الاما  ل   ا    التيمؤ  الل لي 

 التعليم العالي ؟ جودةتحسين في إدارة المعرفة  مساهمة ما مدى 

   إلأ  ا  جإلت ايحكملل  لتم طل    ث تيمؤ غ  ل ل :ل اصا    

 ظ  الت ا غ اي الل  ال  ل  ؟  ال إ الث الاال      ت يلن لا ث التا لم الامل    ام  .1

 ؟تيمتصللم لا لتيتا ايم اؤييمغ التا لم الامل   الت  يمللعاألام ج   .2

للماا  ان انظال ا ا   لام تتا   لاانع الصاث الاانع الضاف    نظمم التا لم    ا .3
 اللا ث؟ ت يلن

ل لا   لن  ال لاي  لاييام إ الث الاال   اايمجاتيم   أ ت يلن لا ث التا لم  إ لاتام تأ لل  .4
 ؟الامل    أ ايتاا اللماا  الل ا لل 

 فرضيات البحث

لم   تم اض    ث  لضلمغ تات ل األك ل ا تام  لإل االتيمؤ غ اليل ل ان ال  ااملل  ايحكم غ 
تتنميع ا  التطال الاال      الم  التا لم الامل ج ايلتم اات مل ا ا ا   أ التيمؤ غ اليم ص  

 ص  ل  جإلت اليلضلمغ ان ا  :

 



 

ت  

 

 :الفرضية الرئيسية

  جودة التعليم العاليتحسين في إدارة المعرفة  تسهمال 

 الفرضيات الفرعية:

1. H0   :يتلاتلل     اللماا ا  الاال   ااؤحلاغ التاطلط إ الث تييم. 
2. H0   :الا ث ل ضمء جل   الت لل الاال    إ الث تييم. 
3. H0   :الا ث ال لاام االانمجم التا لال الاال    إ الث تييم. 
4. H0   :الا ث اي الث اللماال الاال    إ الث تييم. 

5. H0   :االلماا  االالتا الاال    إ الث تييم.  

 البحثأهمية وأهداف 

 لن التطال  الايمجا الت  لتنماليم اتتالك     الااضاج لجال  ال  ا ان لجال   ت ل    
 ال  ا تام ت ل تكلف ا  الااطلمغ الامل  التا لم  ؤييمغالاال   الإل، ل  ا   أ ايتاا ا

 الل ل ث. 

   الكحف  ن لجم اااطن نصمط الضاف    تط ل  اللا ث    التا لم  كام ت ل  لجالته     
اؤييمغ الاط ص     النامإلص ال  ل    ال  ا  ن   للماا  الل ا لل ج كام تظيل  ا االامل  ل

نظايم ا  ت ال  التا لم الامل  االت  تاظف تكنالاللم الاا اامغ اا  الث الاال      ت  لا 
ت ل  كانيم ان ال لايمغ الت  يتللا   أ اللماا  الل ا لل  ات ل  إاكمنل  ا التصنلمغ ال  ل  ج 

 .إ الث الاال    ليم تط ل 

لمءغ جإلت ال لاي  لااملل  ااضا م جمام تااليه اؤييمغ التا لم الامل    أ الايتاا       
 الاملا   حك   مم االل ا ل،  حك  ام  لإللت لي ف ال  ا إلأ:

   ا ا التاللل االتطال    األاضمج الاال ل  الل ل ث.  اال 

   ا الا ا  الل ا ل، ان  لا: الليمل  االايمم تصالم ل اء اؤييمغ التا لم الامل  اال
 ااألج افج ال  ا الا ا ج ل لا  الاال  ج التا لم...الو.

  اامللل اللا ث الاتا لث    اؤييمغ التا لم الامل  اال  ا الا ا  ايمجا 



 

ث  

 

 . تاضل  ااق  ا ي   آللمغ ت  لم إ الث الاال      اللماا  الل ا لل 

   ان ا   التأ لل  لنيام لا ث التا لم الامل ت يلن ال   ا الا إ الث ا ا ايمجا  اال. 

   التاص  إلأ  نمء تصال لكليل  إ الث الاال    ن طلل  اتلمجمتيم ال  ل   اام تاكنيم ا مال
 لا ث   أ ايتاا اللماا . يلنان ت 

  لا ث التا لم الامل  ان ت يلن ايتنتمص الاا   ان التاصلمغ إلاغ الص    مل  ا لت  لم
    اكمن  إ الث الاال  .ا

 البحث اختيار مبررات

إن ا للاغ ااتلمل جإلا الااضاج كمن انط قم ان الاكمن  الت  ت ت يم إ الث الاال   اال ال الإل،   
ات ل كأي اع لااملل  إحكملل  ت ا جالتا لم الامل  ؤييمغ  أ ايتاا ا جت ا ه    ت يلن اللا ث

 . ج ا   الا للاغ الصال  ل لاي  جإلت الاحك  اللا ث    اللماا  الل ا لل ت يلن

ان لجم الصطم مغ الل ا لل  الت  تالف اات  غ    لا تيم قطمج التا لم الامل  الإل، لص        
 ايام ان ال  ل   الايتاا األ اء الاال  .

لايتيم الاصغ    جتأت  جإلت ال لاي  ايتلم   ل اض ال لايمغ ااأل  ما الإل، تنمالغ إ الث الاال  
 لاء الاكت   الال ل   ام جا ايل  ا  ا  التا لم الامل . ؤييمغاال  ا  ن إاكمنل  تط لصيم   أ ايتاا ا

    الم  إاكمنل  تط ل  اااملي  إ الث الاال      ت يلن لا ث التا لم الامل .

 منهجية البحث

الا ا  الإل، ل  ل  انيمال ايحكملل  الاطلا   التألنم ا  تام    أا تامحلم ا  ط لا  الااضاج     
 إلأ النتم مج كام ا تا نم   أ ان الاحك   االيلضلمغ االا  ظ   ا جم اات مل اليلضلمغ اصا 

 .ام جا اتا ل لكم لالم ان اا اامغ  ن الااضاج   أا ج ن مط ا يت لي ا   ا يتصلاء

 حدود الدراسة

مل التا لم الامل     الل ا ل انإل ين ما  ان ا   جإلت ال لاي  إ طمء نظلث  ما    أ اي   
ج الك لن  إللت   أ لجم ايص  مغ الامص  ليإلا الصطمجج ا   لاي  2113ا يتاامل إلأ ين  

 .2113-2111 لنظ  جإلا ايطمل ايمجا  إ الث الاال   اق  تم ت  ل   تلث ال لاي     



 

ج  

 

 الدراسات السابقة

غ االت  ت ال  ا  ااضاج إ الث الاال  ج لا ث التا لم جنمت الا ل  ان ال لايمغ الاتا لث  ملاكت م    
 إط  نم  يع   ا   "إدارة المعرفة وجودة التعليم العالي"الامل ج لام ال لايمغ الت  تنمالغ ااضاج 

 :تتا     

" إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي:  2112ل م ل ا لال  الا مال  دراسة  -1
الا ام اي الل  االاملل  ك ل  ج امليتلل  ليمل الجامعات األردنية الخاصة"  دراسة تطبيقية في

  صيم إ الث األ ام ج  لماا  الحل  األايطج األل ن.

   جإلا الاا  تي لط الضاء   أ ا ل إ الث الاال      ضامن لا ث التا لم الامل  ل م ا ما  ا
اليل مغ الت لليل  الاما    ليم ااصم    مللماامغ األل نل  الامص ج  م  تام    أ اصم   

ال نل  الت تل  لتكنالاللم الاا اامغ    ت ت اللماامغج  لا تاص غ ال لاي  إلأ الاا   ان النتم م 
 انيم: 

  الا    ق  إلاغ   ل  إ صم ل   لن النحمطمغ الا ال  الت  تنل جم اليل   الت لليل    م
 لامص اضامن اللا ث    اللماامغ األل نل  ا

   م الا    ق   لن الالاتع الا ال  االيا  ل  صا    ليم ان ق   اليل   الت لليل  
 اضامن اللا ث    اللماامغ األل نل  الامص .

   م الا    ق  إ صم ل   لن ال اا   االتكللامغ الت  ت ص    ليم اليل مغ الت لليل  
 اضامن اللا ث    اللماامغ األل نل  الامص .

 (  اضامن اللا ث    جإلت 11-5الا    ق  إ صم ل   لن الا لث الت لليل )ينااغ
 -ينااغ  مق 5اللماامغج     لن لل    م الا    ق  إ صم ل   لن الا لاغ الت لليل  )

 ين   أك ل( اضامن اللا ث    اللماامغ األل نل  الامص . 11-ين 11-15

  ي   الاكت مغ    اللماامغ ات صل  ضامن   م الا    ق  إلاغ   ل  إ صم ل   لن  ا
 اللا ث    اللماامغ األل نل  الامص .

   م الا    ق  إ صم ل   لن إلصم  ا نتلنغ ا  اكمتع اليل مغ الت لليل     اللماا  
 ات صل  ضامن اللا ث    اللماامغ األل نل  الامص .



 

ح  

 

   الت  تيتا ايم اليل مغ الت لليل   الا    ق  إ صم ل   لن تا لل الايت  امغ الا ال  ال  ل
 ات صل  ضامن اللا ث    اللماامغ األل نل  الامص .

     الا    ق  إ صم ل   لن ا حتلات  صاا   ال لمنمغ الامللل  ات صل  ضامن اللا ث
اللماامغ األل نل  الامص ج كام تال    ق  إ صم ل   لن تنال  الاكت   ات صل  ضامن 

 ماامغ.اللا ث    جإلت الل

إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء في الكليات  " 2111 نضم  ا ا  ال طا دراسة   -2
" ليمل  امليتللج قيم إ الث األ ام  والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة

  مللماا  ايي ال ج غ ث.

  لا تياأ جإلت ال لاي  إلأ الاا   ان األج اف التملل : 

  ات الاما لن    الك لمغ التصنل  الاتايط  الاما      قطمج غ ث لاييام إ الث ت صل  ا ا إ ل
 الاال   الجالتيم.

  التالف   أ الا ق  اناج التأ لل  لن اتط  مغ إ الث الاال   ا ا لمتيمج اتال  األ اء
 الاؤيي     الك لمغ التصنل  الاتايط .

   لاا لمغ إ الث الاال  .التالف   أ ا ا تط ل  الك لمغ التصنل  الاتايط 

تكان التا  ال لاي  ان لال  ل ضمء جل   الت لل  الؤيمء األقيمم اي الل  الاتيلغلن    اا    
( اال ملغ 2111-2111 كملاللم ا   الامم اللماا ) -امليتلل -ك لمغ ان  ا   حيم ث ال كتالات

طللص   حاا ل  ط صل ج  لا حك غ  ل  تم ااتلملجم  272(ج ااحتا غ  لن  ال لاي    أ 555   جم)
 ( ان الالااج الك   أل لا  التا  ال لاي .%1113جإلت الالن  ام ني ته )

لت صل  لج اف ال لاي  تم إت مج الانيم الاصي  الت  ل  ج ل اصا  إلأ ال لمنمغ ال  ا   م تصالم   
األ اء الاؤيي (  -اال   ا لمغ إ الث ال -ايت منه اكان       الم غ) اتط  مغ إ الث الاال  

 -احتا غ   أ تي  ااايان  صلث. كام تم ايتا ام األيمللع اي صم ل  التملل ) النيع الا ال 
اات مل امن  -ااما  الت مط ي للامن -ااما  الت مط لليم كلان مخ -الاتايط ال يم   -التكلالاغ

 اات مل كلاكيم  اا  ( -اتن 

 النتم م لجايم:   ص  تاص غ ال لاي  إلأ الاا   ان



 

خ  

 

  : لل  تاا ل ا  تلملمغ الاال ل     الك لمغ التصنل  الاتايط  لمءغ   أ الحك  التمل 
اال نل   %72115الاال   الضانل   ا ن ني   %71122ال لمنمغ االاا اامغ  ا ن ني  

 . %69.35 لام الم  لل  الام  ال حل،  ني   %21153الت تل   ني  

 ال      الك لمغ التصنل  الاتايط  احتا غ   أ التاطلط االتنيلإل  ا ن  لل  تاا ل الا   الا
لام الم  اان  %55155ا حتلات  صاا   ال لمنمغ الامللل   ني   %57111ني   

 . %12135الاا اامغ  ني   

  لمء تلتلع ااملي  الاما لن    الك لمغ التصنل  الاتايط  لاا لمغ إ الث الاال     أ الن ا
ج تا لن الاال    ني    %71121تالل  الاال    و %75151حال  الاال    ني   األت : ت
لام الم  تط ل  الاال   كمنغ ني   اق   لا  %72111اتا ل  الاال    ني    75155%
 .%15155  اغ 

    م الا   لا  إلاغ   ل  إ صم ل   لن اتايطمغ تص للاغ  لن  ال لاي  ا ال إ الث الاال  
 ال  األ اء تا ا لاتالل اللن .ال لجم   أ ت

    الا    ق  إلاغ   ل  إ صم ل   لن اتايطمغ تص للاغ  لن  ال لاي  ل ال إ الث الاال
ال لجم   أ تال  األ اء تا ا لاتالل اكمن الاا ج اكمنغ النتم م تحلل إلأ تيا  الك ل  

 اللماال  ل ا ام التط لصل ج اك ل  ت للع غ ث الاكمل .

 اغ   ل  إ صم ل   لن اتايطمغ تص للاغ  لن  ال لاي  ل ال إ الث الاال   الا   لا  إل
ال لجم   أ تال  األ اء تا ا لاتالل ا ث الا ا ج اكمنغ النتم م تحلل لينااغ الا لث 

 األك ل.

 كام ق اغ ال لاي  إلأ   ث تاصلمغ لجايم: 

  ، االاؤيي  ل ك لمغ التصنل  ضلالث ت ن  إ الث الاال   كا ا  لتطالل ات يلن األ اء اليل
 الاتايط 

    ا جتامم  تالل  الاال   اتطالل ليمللع تا لنيم اتايل   ا ل  التحملت ان ا   تا لل ال ل
 الانمي  ج ا نمء  صم   تنظلال  ت نأ إ الث الاال   كانيم 



 

 د

 

  الاا  ضلالث تط ل   ا لمغ إ الث الاال      كم   األنحط     الك لمغ التصنل  الاتايط  ا
   أ اااك   التطالاغ الا ال  التكنالالل .

 . ليم اييتلاتللل  الانمي   ي الث الاال      الك لمغ التصنل  الاتايط 

البحث الجامعي كعامل مساعد لمدى وفاعلية ممارسات إدارة المعرفة في "  2115و دراسة كيلي -3
 Institutionnel Research as the catalyst for »" تحسين واتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي

the extent and effectiveness of Knowledge Management practices in Improving planning 

and décision Making in higher Education organizations » 

لكل  ج الات  ث األال   ملا لمغ Northcentralلطلا    كتالاتج لصيم إ الث األ ام   لماا  
ج  غ ال لاي  إلأ ت  ل  ا ا  م  ل  ااملي  إ الث الاال      تطالل التاطلط ااتامإل الصلال    
الا ل  ان لنااج النامط اؤييمغ التا لم الامل     الا لمغ الات  ث األاللكل .  لا ايتا م 

امط   لي    ال م ا الانيم الاصي  الكا ج اق  ايتا م اات ملا  ا لم اتصالم غلل تللل   لا
اؤيي  اات ملا  حاا لم ل احملك  551ال لاي ج  لا تم ااتلمل ايؤاللن    ال  ا اللماا  ان 

    جإلت ال لاي . 

 اتاص غ ال لاي  إلأ لا   ان النتم م:

  الا    ق  قال   لن التا لم التنظلا  الاؤيي  اليام  ا لن الا   لنمام ليا   ام  ي الث
 الاال  .

 لم الامل  امليغ إ الث الاال   ان ا   جل   ال  ا اللماا اؤييمغ التا  

   اؤييمغ التا لم الامل  الت  ق اغ  نل  ت تل  قال  ان النظم ااأللي ث الت  ت  م الاال   ق
ضم يغ  ل  األ لا     الاحملك  الاال ل  يااء كمنغ  ملايم   ا لكتلانل  آم الاحملك  

 اطااغ نمل      تطالل التاطلط ااتامإل الصلال.اليا ل  اليم لالهج اق  ل ل غ 

 أساليب تقويمها ومعاييرها" -أهميتها -الجودة في التعليم الجامعي: مفهومها"  دراسة حول -4
ان إ  ا  لميل الاان   م ج اصم    ا  ل ا  ضان الاؤتال الال   ال ال  لضامن لا ث 

ج تي ف جإلت ال لاي  إلأ 12/15/2111-11التا لم الامل ج لماا  ال لقمءج األل نج لاا  
التالف  ن اييام اللا ث    التا لم اللماا  الجالتيم ااجم ليمللع تصالايم ات  ل  

 ااملللجمج كام تم ايتا ام الانيم الاصي  الا  م لط لا  جإلت ال لاي .



 

 ذ

 

للا ث اتاص  ال  ا إلأ جنمت الا ل  ان التالليمغ الت  لال جم ال م  ان االايتاان لااضاج ا  
 ات ف للا يم ااتلمجمتيم ا يايم ليم ان نم ل ج التا   لاان يم ا نمصلجم لا ل ام جم ان نم ل  
لالا. كام  لن ال  ا لجم  اا   ا جتامم  مللا ث    التا لم اللماا ج ااجم ليمللع تصالايم الت  

 -الاا لمغ-الا ا غ -الاؤحلاغ الااضا ل  -تا  غ    تصالم اللا ث ان انظال)الياا 
لضم الاال (ج اتاص  للضم إلأ لجم ل ام  اللا ث    التا لم اللماا   -الانظال الحما  -الااللمغ
ا ا  الالتا ( االاامللل -التاال  -الا من  االتليل اغ -اي الث -ل ضمء جل   الت لل  -)الط ع

 الالت ط   يم.

 خطة البحث

 .لل ا   صا يتاملم     لتليل  ااضاج ال  ا  من الاط  الااتا ث    

التا لم الامل  اإللت  ا مال  تاضل  التطال    لا ث ال إ الثلتنما   األولالفصل  ليتالض  
ل تا لم الامل ج كام نكحف   أ امجل  الا ا   م ت مل التا لم الامل  ا ا  اص ا  انياأ  للايمجلا 

 اؤييمغ التا لم الامل . لتصللم    اليمللع ا ال  ل  النامإلص جإلا ان ا   إ لا  ج إلأ تلال جم

ان ا   تاضل   إ الث الاال      ت يلن لا ث التا لم الامل  ايمجا لتنما  : نيالثاالفصل    
ا  إ لا   اض النامإلص ي الث التطال اليكل، ي الث الاال      ظ  الت ا غ التنظلال  اال ل ل ج 

 الامل     ظ  تط ل  إ الث الاال  .الاال   اا مال  تط لصيم    اؤييمغ التا لم 

ااق  التا لم الامل  اال  ا الا ا   مللماا  الل ا لل  ان ا   الالا   الت   ثالثالفصل الأما    
الغ  يم    تطالجمج كام نكحف  ن اليلم  الامم ل تا لم الامل     جإلا الصطمج    ظ  الا لط 

 ل   له تلما م ا  الت ا غ ا قتصم ل  الاملال  الا نل  التنم ي  الل ل ج ال لن اات ف ا تلمجمغ ال 
 .LMDقتصم  الاال  ج اتطل  للضم تاليمغ التا لم الامل   ملل ا ل ان ا   تط ل  نظمم ا  أ 

لا   اللمنع التط لص  لااضاج ال  ا    اللماامغ الل ا لل ج اجا   ملث  ن   :الفصل الرابع   
   ت يلن لا ث التا لم الامل   ملل ا لج اق  تم ااتلمل اللماامغ  ا مال  لتكللف اللمنع النظل،

الاال      ت يلن  إ الثايمجا  ااق   إلأالتالض ا ج لم ال ااق  كأيم  ل تط ل  - يكلث-التملل   متن 
لتم  األاللالانمي     ليم. ا    اي صم ل  األ ااغ  أ  لن  ال لاي   ميتا ام  لا ث التا لم الامل 

 لم ث ات  لم لالت  يلتم اقتلا يم  اصتل مغان ا   ال  ا اتص لم ال إلليم  النتم م الاتاص  ت ال
   .لا ث التا لم الامل   مللماا  الل ا لل 
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 تمهيد:

 متها الحتياجاتالئوعدم م ،مخرجاتالنوعية بتحديات مرتبطة  منتعاني مؤسسات التعليم العالي     
برامج لم تعد تشكل أولوية لحاجة التخصصات و الكثير من الف، هاسوق العمل وخطط التنمية في معظم

 ظاهرة عاني منت لتعليميةا مخرجاتالالمجتمع وأصبح سوق العمل المحلي مشبعا منها، كما أن 
ير نظمها وهيكلها يتغ يهامما استوجب عل ،البطالة خاصة تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .سواء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،حتى تستطيع مواجهة التغيرات التي تحدث على مستوى البيئة
 ،النوعية الجيدةالمحافظة على إلى تحسين األداء و  ةالهادف تحدياتالأهم  منالجودة إدارة ر بوتعت     

نتيجة لذلك سعت الكثير من الحكومات إلى إصالح  ،ةالحديث التطوراتمواكبة لوالتطوير المستمر 
هيئات متخصصة لالعتماد  إنشاءمن خالل  ،من اجل رفع الناتج الجامعيمؤسسات التعليم العالي 

 .متطلبات سوق العملو  العاليالتعليم  تمة مخرجاالئم على تعمل معتمدة معاييراألكاديمي 
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I  - اتجاهاتهاإلطار النظري للتعليم العالي و:  
حظيت عمليات و  ،شهد التعليم العالي اهتماما كبيرا في معظم دول العالم على كافة المستويات     

األفضل نحو  اوالنهوض به اتاإلصالح برعاية خاصة، ذلك لما له من أهمية كبيرة في تطور المجتمع
تحديات وتهديدات بالغة الخطورة نشأت  هذا القطاعتواجه مؤسسات . إذ  لمواكبة الحاجات المتجددة

العلم على فأوجدت نظاما عالميا جديدا يعتمد  التعليمفي تغيير شكل  ،عن تغيرات لعبت دورا كبيرا
ألمر في البدء ببرامج ما استدعى ام .يستند إلى تقنيات عالية التقدم والتفوق الذي ،والتطور التكنولوجي

نقاط من معالجة تضمن لهذه المؤسسات القدرة على تجاوز مشكالتها  ،شاملة للتطوير والتحديث
الصادر عن برنامج (3002سانية للدول العربية لعام )تقرير التنمية اإلن وهذا ما أكدهالضعف فيها، 

" على ضرورة انتباه المسؤولين واألكاديميين مع المعرفةنحو إقامة مجتالموسوم بـ "،1األمم المتحدة اإلنمائي
 أحد النواقص فيها. هافي الدول العربية إلى دور الجامعات في تنمية وتحقيق اكتساب المعرفة باعتبار 

I -1- لتعليم العالي :ا مؤسسات مفاهيم حول 
في خدمة المؤسسات  االفع اله دور  أصبح أن إلى ،تحوالت مختلفة عبر الزمنلالتعليم العالي  خضع   

 والمجتمعات.
 مؤسسات التعليم العالي: ومفهومنشأة    .1

بينت فيها تطورها في وسط  ،شكلت مؤسسات التعليم العالي موضوعا للعديد من الدراسات التاريخية    
 حيث مر هذا التطور بمدارس استطاعت أن تعطي نتائج وصلت للمستوى التكنولوجي، أينعلمي 

الحضارة اإلسالمية الهجرة المحمدية فعرفت ين والهند ومصر وبالد الرافدين وغيرها، الحكمة في الص
شكل المسجد النبوي النواة الحقيقية للمدارس العربية  حيث ،إلى المدينة المنورة نقلة نوعية كبرى

د فمن أشهر هذه المساجد "المسج  ،الجامعة بمفهومها العصري عنها التي تطورتالكبرى و اإلسالمية 
م(، 526 –ه 41المسجد الجامع بالكوفة ) ،(526-هـ41المسجد الجامع بالبصرة ) –الحرام بمكة 

م(، جامع القيروان 584 -هـ 13م(، المسجد األقصى بالقدس )141 -هـ 86الجامع األموي بدمشق )
 م(. فلم تكن مهمة هذه165 -هـ 410م(، المسجد الجامع بقرطبة في األندلس )510 -هـ 60بتونس )

نما هي مكان للشؤون الخاصة بالدولة و  ،األخيرة أداء الشعائر الدينية فقط الوفود األجنبية فهي  استقبالوا 
خالل العصر العباسي  إال انه ،بمثابة قصر الحكومة والبرلمان والمحكمة إضافة إلى إنتاج المعرفة
األزهر  –)األندلس(  غرناطة هاتخصصت في التعليم نتيجة تخليها عن الكثير من المهام ومن بين

 2 بغداد بالعراق...الخ. –بمصر 

                                                           
تقرير التنمية اإلنسانية العربية : نحو إقامة مجتمع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، " 1

 .3002نيويورك، المكتب اإلقليمي للدول العربية  ،المعرفة"
، ص 4886، 4، دائرة البحث قسنطينة، الجزائر، العدد "الباحث االجتماعية مجلة"، الجامعة تنظيمها وهيكلتهافضيل دليو وآخرون،   2

306. 
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كما أسس  ،ق.م(261برزت في اليونان أول أكاديمية التي قام بإنشائها أفالطون بأثينا ) أين    
مدرسة أبيفور ، ق.م( 460 –ق.م 210أرسطو مؤسسة للتعليم العالي هي "الليكيوم"، ومدرسة "زينون" )

تعد الجامعات اليونانية  ، أينعة أثينا مكونة من هذه المدارسق.م( لتكون جام 310 –ق.م 214)
حيث استفاد منها الرومان في تأسيس جامعة روما التي اهتمت بالدراسات  ،أساس الجامعات الحديثة

أولى مراحل التعليم العالي في الحضارة  ظهرتحيث كان للشرق األوسط استفادة منها، و القانونية 
الحضارة العربية اإلسالمية ابتداء  في هابالتعليم الديني ونشر المسيحية، بعدم( مهتمة 631المسيحية )

رغم هذا التطور إال أن الدراسات  1 كانت المساجد هي المتكلفة بذلك.أين  ،من القرن التاسع ميالدي
 بينت أن الجامعة بمفهومها الحديث برزت خالل القرون الوسطى بأوروبا.

في  يلنظام التعليملبالنسبة  الجامعة الحديثة فاتحة عصر ،ميالدييعتبر منتصف الحادي عشر    
اإلسالم، فظهرت أقرب صيغة لما يعرف اليوم هو "جامع القرويين" بفاس في المغرب شرع بنائه في 

 م.4051م وبعده المدرسة النظامية ببغداد 616 -هـ 316
م، جامعة 4331أكسفورد ببريطانيا  مثل جامعة ،تم تأسيس الجامعات األوروبية في القرون الوسطى   

م حتى 4256م، جامعة فينا في النمسا 4330م، وجامعة بادو بإيطاليا 4361السربون في باريس 
التي  Giuladوكانت لها تسميات مختلفة غير الجامعة   ،م46جامعة أوروبية خالل القرن  68بلغت 

، Facultyالدراسة إلى أصبحت تعني مكان  Studimتعني العشيرة أو  Natiomتعني الرقابة، 
ولقد كانت . 2باريس كنموذج متميز جامعةم لتبرز 46في منتصف ق  مصطلح الجامعةظهر بينما 

الجامعات األوروبية لها تأثيرا بالجامعات اإلسالمية التي سبقتها في الكثير من التقاليد األكاديمية 
 قدها الدور الريادي.أف وضعهالكن نتيجة  ،زدهار العلمي والفكريلتميزها باال

تم إنشاء الكليات في العديد من الدول مثل كلية هارفارد نجد  ،في الواليات المتحدة األمريكيةف   
م )جامعة 4161م )جامعة بيل حاليا(، كلية كيج 4104(، كلية بيل ام )جامعة هارفارد حالي4525

كلية،  360م إلى 4654يكية في سنة كولومبيا حاليا(، ليصل عدد الكليات في الواليات المتحدة األمر 
 Nooh Porterلكن مع نهاية القرن التاسع عشر برزت شخصيات قيادية عالمية مثل نوح بورتر 

شارلز أوليت )رئيس جامعة هارفارد( وغيرهم الذين ساهموا في  Charles Eliot)رئيس جامعة بيل(
 .3 العالي حكرا على الطبقات الغنية فقطبناء الجامعة األمريكية وازداد عدد طلبها ولم يعد التعليم 

تحوالت كمية ونوعية السيما في العالم  ،م30شهد التعليم العالي خالل النصف األول من القرن    
جامعة عام  34إلى  4800 سنة جامعات 40من  فنالحظ ازداد عدد الجامعات في بريطانيا ،الغربي

                                                           
جامعة قسنطينة، كلية  (،مذكرة ماجستير غير منشورة)، تنظيم وهيكلة الجامعة الجزائرية دراسة حالة جامعة قسنطينة، رفيق زروالة  1

 .204، ص 81ص  3001االقتصاد، 

 .02، ص 3004، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، فيفري ركة الديمقراطية في الجامعة الجزائريةكالية المشاشإفضيل دليو وآخرون،   2
3
 – 348، ص  3000، الكويت، 61العدد ، 41، المجلد "المجلة التربوية"، : نشأتها، مفهومها، وظائفهاالجامعةيتي، بمليحان معيض الث  

330. 
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  واألساتذة إلى  طالب400000الى طالب30000من م. كما صاحبه ارتفاع في عدد الطلبة4860
 4860 سنة بالعالم العربي في نجد، فتطور نوعي في البرامج والمناهج األكاديميةأستاذ مع  46000

 ،م الموجودة بدمشق حاليا4832يوجد سوى ثالثة جامعات هي الجامعة السورية التي تأسست عام 
جامعة وهي  4813 سنة لفاروق األولجامعة ا اآلن،القاهرة ب 4836الجامعة المصرية عام 

كانت مدارس عليا موزعة بين مصر، بغداد، لبنان، السودان، تونس، بعدها تم إنشاء  هااإلسكندرية قبل
نتيجة  بلفالجامعة لم تنشأ من فراغ إذن  .4861 عام وجامعة بغداد 4866 سنة جامعة الخرطوم

أصبحت  ، أينووظيفية و تعليمية هيكليةيرات حصيلة مسيرة تاريخية طويلة لمئات السنين تعرضت لتغ
اليوم مؤسسة التعليم العالي "الجامعة" منظومة ديناميكية تحقق التوازن والتكامل مع المجتمع من أجل 

 1 هو منطلقها ونهايتها والتنمية الشاملة هدفها. ألنهتنميته 
نماط إدراكية ولغوية وحركية يقصد بالتعليم اصطالحا هو كل ما يطرأ على السلوك بفضل اكتساب أ   

ي التي تظهر من خالل تنمي الخبرات التي تزيد من كفاءة الفرد على التعامل مع العالم الخارج ،وعقلية
على تحقيق احتياجاته ومتطلباته، قد أدت التطورات في المفاهيم والسيما بعد انفجار نظرية ته زيادة قدر 

نشاط اقتصادي عقالني "بحيث أصبح يعرف على أنه إلى تطور نظرة التعليم  رأس المال البشري
يجب كما وسلوكي يستهدف البناء المتوازن لإلنسان عقليا وسلوكيا ومعنويا واجتماعيا وفكريا وأخالقيا، 

بعيدا عن العشوائية والتجربة والخطأ ألنه يسعى إلى زيادة المعلومات والمهارات واالتجاهات  أن يتم
 2 ."التي يحملها الفرد

دعامة الهو ف"العنصر األساسي في تكوين الفرد وتشكيل الفكر وتحديد السلوك،  أيضا بأنه يقصد به   
ساسية في كل المجتمعات حيث أن رقي الشعوب ونموها يقاس بنوعية ومضمون برامجها التعليمية األ

 3".وفعالية تكوينها، ومدى مالئمة نظم التعليم فيها لقيمها األصلية وتطلعاتها المعاصرة
يهتم بالمعارف  حيث ،"تزويد األفراد بحصيلة معينة من العلم والمعرفة على انه يعرف بشكل عام  

كوسيلة لتأهيل الفرد للدخول في الحياة العملية من حيث زيادة المعلومات العامة ومستوى الفهم للبيئة 
ات الفكرية واكتساب المعارف يالكلية التي يتلقى فيها المتعلم تعليمه منها، فهو يهدف إلى تطوير الملك

 4لحصول على كفاءات مهنية".لالخاصة و العامة 
وعليه يمكن القول بأنه "حصيلة معرفية تساهم في تطوير وتنمية مهارات وقدرات األفراد التي تكون    

 وفق برامج تعليمية واضحة الكتساب معارف علمية تهدف إلى تطوير نوعية الكفاءات وتنميتها".

                                                           
 .448، ص 3000، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، لةإدارة الجامعات بالجودة الشامفريد النجار،  1
 .81، ص مرجع سابقرفيق زروالة،  2
 .40، ص 3000، الطبعة األولى ، دار الجيل، بيروت، أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربيمحمد بوعشة،  3
 .86، ص 4886القاهرة،  ، عالم الكتب،اإلدارة التعليمية : أصولها وتطبيقاتهامحمد منير مرسي،  4
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الجامعة بكلياتها مخابر تعليم العالي ال يعني سوى العمليات التعليمية التي تجري داخل قاعات و أما ال  
عن مراحل تعليمية تشمل ما بعد المرحلة الثانوية بصفة عامة ويتضمن  يعبر"فهو دها، هوأقسامها ومعا

 1عليا".مرحلة الدراسات البمرحلة المدارس العليا، ويشير إلى مرحلة الجامعة أو ما يسمى 
عرفت اليونسكو التعليم العالي بأنه "كل أنواع الدراسات والتكوين الموجه للبحث التي تتم بعد    

معترف بها كمؤسسات  ،جامعية أو مؤسسة تعليمية أخرىالالمرحلة الثانوية على مستوى المؤسسة 
 2التعليم العالي من قبل السلطات الرسمية للدولة".

لة من مراحل التعليم المتخصص األكاديمي الذي يستهدف سد الحاجات "مرح بأنه أيضا كما عرف  
 3الحاضرة والمستقبلية للمجتمع".

كتساب المهارات المركز "إال أن التعليم الجامعي بمعناه الواسع يتضمن أكثر من ذلك، فهو   
مصادر تنمية والمعارف البشرية المستمدة من القدرة على توفير العمل للخريجين وبالتالي يمثل أهم 

 4 ."رأس المال البشري في المجتمع
 عبارة عن من القانون الجزائري في المادة الثانية 06-88حسب الجريدة الرسمية وفقا للقانون ف    

"كل نمط للتكوين أو التكوين والبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي من طرف مؤسسات 
الي للتدرج )قصيرة وطويلة التكوين العو  ،ي مجال التكوين العاليضمن هذا التعليم فتالتعليم العالي وي

 .5"يساهم في التكوين المتواصلكما التكوين العالي لما بعد التدرج ،المدى(
الذي يهتم  ،األكاديمي المتخصصيعد مرحلة من مراحل التعليم  مما سبق يتبين بان التعليم العالي   

نتاج المعارف والعمل على نقلها وتطبيقها من بمختلف أنماط التكوين التي تساعد عل ى اكتساب وا 
لتنمية اتحقيق عوائد  علىيساعد  ، الذيمعرفي(المنتج البشري)المورد الخالل البحث العلمي وتكوين 

 من خالل االهتمام باالبتكار واإلبداع.  
 النقاط التالية : من خالللخص وظائف التعليم العالي ن يمكن أن  في حين

  من خالل  ،: التي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب من جميع الجوانب التدريسوظيفة
الحصول على المعرفة وحفظها وتكوين االتجاهات الجيدة عن طريق توليد المعارف والعمل 

 على تقدمها.

                                                           
 .34، ص 3003، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 4ط ،3الجزء دراسات في علم االجتماع،عبد اهلل محمد عبد الرحمان،  1

2
 UNESCO, conférence mondiale sur l’enseignement supérieur , déclaration mondial sur l’enseignement 

supérieur pour le 21
e
 siècle, vision et action 5-9/10/1998, sue site web, www.unesco.org  

  .86رفيق زروالة، مرجع سابق، ص 3
لم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي وعا ،4، طاإلدارة اإلبداعية للجامعات : نماذج حديثةأحمد محمود الخطيب، عادل سالم المعايعة،  4

 .45/41، ص 3005األردن، 
 .4888، 31، العدد 03 المادة، 06-88، القانون رقم الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  5

http://www.unesco.org/
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 إيجاد الحقائق العلمية والحلول لمختلف المشكالت  تعتمد على:  وظيفة البحث العلمي
هدف إلى تنمية ت يوكذا مضاعفة موارده المالية والمعنوية، فه ،فردوالصعوبات في حياة ال

 ة.يالمعرفة اإلنسان
 شكل عنصرا فعاال في تحقيق أهداف المجتمع من خالل ت:  خدمة المجتمع وتنميته وظيفة

 تجنيد الطاقات اإلنتاجية وتوفير اإلمكانيات البشرية وتنميتها.
 : 1أهمها من عدة خصائصتمتاز مؤسسات التعليم العالي عن غيرها ب

  سمة أكاديمية بالدرجة األساسية، مضمونها التعليم والبحث العلمي.ب هايتسم محور 
 خاصة إذا كان تمويلها حكوميا أو من جهات  هاال يعد الربح بمفهومه التجاري محور اهتمام ،

 ال تهدف الربح.
  مختلفة في تسويقها.ألصول  اا خاضعيا ومهاراتيفكرا، معارف لهايعد اإلنتاج المباشر 
  ،المستفيدين من خدماتها المباشرة و تضم المؤسسات األكاديمية إلى جانب العاملين فيها

 .ذل عناية شديدة في إعدادهم علمياالذين يعدون ثروة بشرية ثمينة عليها ب (الطلبة)
 .تتميز بالتغيير والحركية ومواكبة التطوير المحلي والعالمي 
  بأخالقيات عمل مختلفة عن تلك السائدة  التعليم العالي اتفي مؤسستتسم سلوكيات العاملين

 خرى، من حيث أصولها ومعطياتها ومظاهرها.األخدمية النتاجية أو اإلمؤسسات الفي 
 :أهمية وأهداف مؤسسات التعليم العالي  .2
والرقي  أهمية بالغة من حيث تقدمها ودرجة الوعي ،دراسة التعليم والسيما التعليم العالي تتمثل  

مها على من القطاعات األولى وأه انتعليم العالي والبحث العلمي يعدالوالتحضر فيها، كما أن 
باستمرار في ظل مراقبة  ما، لهذا تعمل مختلف الحكومات على تطويرهاإلطالق في سياسات الدول

أن  هاال يمكن ماه، أما المجتمعات التي ال تعطي أهمية لرتطو التقدم و المن اجل الوصول إلى شديدة 
من  ،لمجتمعات المتعلمة التي تبحث باستمرار عن بديل أفضل لواقعهال تابعة ستظلتساير التطور و 

 2 .مجتمعهالعلوم والمعارف وتوظيف االختراعات بغية ترقية ل هاتطوير خالل 
أداة  هاباعتبار  ،أساس النهضة والتطور في كل المجتمعات العالي أهمية التعليم تعتبر فمنذ القدم   

لنقل التكنولوجيا وتطويرها، فمع تكنولوجيا االتصاالت وثورة المعلومات والبحث عن المصادر الجديدة 
نتائج حسنة على مستوى  في تحقيقالبوابة الحقيقية هي وبدائل الطاقة باتت الجامعة بمراكزها البحثية 

                                                           

، تنمية أداء المؤسسةالملتقى الوطني إلدارة الجودة الشاملة و ، أثر اعتماد إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليريمة عمري،  1 
 .01ص  جامعة موالي الطاهر، سعيدة، ،3040ديسمبر  42/41يومي 

، جامعة باتنة، غير منشورة( مذكرة ماجستير) – دراسة حالة الجزائر –دور جودة التعليم في تعزيز النمو االقتصادي حمزة مرداسي،  2
 .22، ص 3040، 3008
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بالواقع و مراكز البحث العلمي من خالل ربط التعليم العالي ب ،النشاطات االقتصادية واالجتماعية
 : 1هدافاألجملة من  وعيه يمكن أن نطرحالصناعي واإلنتاجي 

 .إتاحة الفرصة التعليمية للطالب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لمساعدتهم على النمو والتكيف 
 ع لجمي عاليتوفير العدالة في فرص التعليم الو  تطوير وتنمية المعرفة وقدرات األفراد والمجتمع

 الطالب الذين أتموا تعليمهم الثانوي.
 .دعم وتعزيز عمليات اإلبداع الفني والعقلي 
 نشر الثقافة من خالل  تقويم المجتمع بهدف تجديده من خالل تنمية الفكر عند الطالب

عدادها بخلق فرد قادر على التحليل والنقد.  والمعارف وا 
 إحداث مع  ير اإلمكانيات المناسبة للباحثوفرفع مستوى البحث العلمي وتنمية الروح العلمية بت

 .بين الدراسة النظرية والميدانية التوازن
I -2- لتعليم العاليا مؤسساتوتحدياتها في  هات الحاليةاتجال ا : 
المديين المتوسط والبعيد، مؤسسات التعليم العالي خالل العديد من العمليات التي تؤثر على  هناك    

الذي ساهم  ،معرفي صناعي إلى مجتمع مجتمع دمة تعيش عملية تحول منالمجتمعات المتق نأحيث 
 .وشبكة االتصاالتتقنيات المعلومات  في تطور

عرف قطاع التعليم العالي مجموعة من لتعليم العالي: ا الية لمؤسساتاالتجاهات الح .4
 :أهمها 2جهاتو الت
 خاصة في الدول النامية إلى : أدى تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العالي  تنوع التعلم

وتكييف برامجه لتتماشى مع تنوع احتياجات الطلبة و سوق  ،تزايد الحاجة إلى تنوع مؤسساته
أنماط جديدة غير تقليدية مثل التدريب المتطور وتحديث  في شكلالعمل، وقد انعكس 

هتمام بضمان مما أدى إلى ضرورة اال ،المعلومات من خالل التعليم المستمر والتعليم عن بعد
ازداد اإلقبال على  مما ،، حيث أثبتت الطرق القديمة عدم مسايرتها لهذا التطورالتعليمجودة 

، فقط التعليم العالي بالشكل الذي أصبح ظاهرة جماهيرية بعدما كان مقتصرا على النخب
مليون 468فالزيادة في عدد طالبي خدمة التعليم العالي في تزايد مستمر حيث وصلت إلى 

 .3عبر العالم 3006خالل سنة

                                                           
 .240، ص 3005،عالم الكتب للحديث للنشر والتوزيع، األردن، 4، طحديثة اإلدارة الجامعية : دراساتأحمد الخطيب،  1
الدولي المؤتمر العربي  تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر الواقع واآلفاق،زين الدين بروش، يوسف بركان، مشروع  2

 .02-03، ص 3043أفريل  1/6ن، ، جامعة الخليجية، مملكة البحريلضمان جودة التعليم العاليالثاني 
3
 UNESCO ،Recueil de données mondiales sur l’éducation. Statistiques comparés sur l’éducation dans le 

monde. Institut statistique de l’UNESCO. Montréal ،2010 ،p. 11 
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 تواجه ،: تبعا لتزايد عدد طلبة التعليم العالي وتنوع احتياجاتهم صعوبات تمويل التعليم العالي 
عم المالي دعدم كفاية ال من خاللالحكومات صعوبة في ضمان هذه الخدمة العمومية، 

فاق الموارد ووجهات إن هافرض عليها ضرورة مراجعة برامج مما المخصص لهذه المؤسسات
 .مع تأمين حد األدنى من الجودة هاالمتاحة لترشيد

  وبسبب صعوبة  ،: على غرار بقية الخدمات العمومية قطاع الخاص بالتعليم العاليالتكفل
شهدها هات التي اجتيالحظ من بين أهم اال ،هتمويله وترشيد موارده وكذا تحسين جودة خدمات

طبيعة الخدمة المقدمة من مؤسسة عمومية إلى خاصة  يريتغ ،األخير قدمنذ الع قطاعال هذا
من بينها نجد التعامل مع ،في مفهوم الخدمة المقدمة تقليدياتعديالت  إدخال استدعىمما 

 اكتسبتومن ثم  ،مصطلحات جديدة مثل العرض، الطلب، الربحية، العميل بدل )الطالب(
لميزة التنافسية التي تتسابق من كأحد مكونات ا إنما الجودة مكانة مركزية ليس فقط كمطلب

المؤسسات العمومية عن دورها التقليدي المتعلق  يتخل إلى إضافة خاللها هذه المؤسسات.
 ،المركزية اتخاذ القرار علىنظام ينطوي  إدراجعلى تجد نفسها مجبرة إذ  ،بالرقابة والتعديل

فالغاية من هذا  .نتائج ترسيخ مبدأ التمويل بحسب الو  مراقبة النتائجو مفاوضة األهداف و 
حيث تكتفي بتحديد  ،التحول هو تثبيت آليات التعديل وتمكين الدولة من المراقبة عن بعد

 الخطوط العريضة )السياسة( واإلمداد بالموارد الضرورية ومراقبة النتائج ليس الوسائل.
 ها التعليم، : أصبحت العولمة ظاهرة تمس جميع جوانب حياتنا بما في عولمة التعليم العالي

اإلعالم واالتصال في التسريع من وتيرتها في شكل تبادالت تجارية  تساهمت تكنولوجياحيث 
وحركة رؤوس األموال وتنقل األشخاص، قد كان لها أثر على التعليم العالي حيث تنامت 

ى لتعليم العالي، وتتجلامن أجل تمكين "المقارناتية" ألنظمة  ،االتفاقيات البيئية والدولية
التعليم اإللكتروني، التعليم عن بعد وصوال إلى  :بروز أشكال حديثة للتعليم مثل في هامظاهر 

ما أطلق عليه سوق التعليم العالي بال حدود، وأصبح التعليم )خدمة( يتم تداولها وفق 
ومن صفاتها ظاهرة  (GATS) اتإدراجها ضمن اتفاقيات تجارة الخدم مثال ،االتفاقيات الدولية

نظام التعليم الموحد  « Le système LMD »مل الجهوي وأحسن دليل على ذلك التكا
 ،وما ساهم فيه من وجود طلب )كمي ونوعي( هائل على المستوى العالمي خصوصا ،ألوروبا

بروز سوق معتبر للخبرات لمهد الطريق و مما شجع على عروض التكوين كاستثمارات مربحة 
 وخدمات ضمان الجودة والتأهيل.

 كان ينظر للتعليم بشكل عام على أنه  :في التعليم العالي االستثماراالستهالك و وجه نحو الت
ومن هنا جاءت النظرة إلى اإلنفاق على التعليم  ،مجرد خدمة تقدم للفرد دون عائد يرجى منها

كانت النظرة إلى اإلنفاق على بناء المصانع  نفسهأنه استهالك ال عائد كبير منه، في الوقت ب
استثمار في جملته نظرا لسرعة  امن األمور المادية على أنه ،تصالح األراضي وغيرهاواس
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في معظم األحيان، من هنا توجهت جميع الميزانيات في الماضي نحو  اوضخامته االعائد منه
همالالقطاعات المادية   1 التعليم على وجه العموم. وا 

استهالكًا  أيضااد الفرد للحياة الخاصة، كما يعد يكمن الجانب االستهالكي للتعليم العالي في إعد    
أو  عند تعيين بعض الخريجين في أعمال ووظائف ليس لها عالقة بمؤهالتهم وتخصصاتهم المدروسة

 تتطلب مستوى إعداد وتأهيل أقل.
ا إنفاق -سواء قامت به األسرة أو الحكومة–في النظرة الكينزية يعد اإلنفاق على التعليم العالي       

 استهالكيًا، لذا فإنَّ حساب الدخل القومي يعالج اإلنفاق التعليمي كاستهالك نهائي.

سميث حيث نادي بضرورة تصميم نظام تعليمي لألغنياء دون تدخل الدولة،  ادم تفق مع ذلكاو       
وتكافؤ أما تعليم الفقراء ومحدودي الدخل يقع على عاتقها بهدف تثقيفهم ومحو أميتهم تحقيقا للعدالة 

 الفرص التعليمية.

ضـرورة اإلنفـاق العـام في المجال التعليمي، حيث ينمي التعليم  على مالتوس وميل أكد كما 
 التفكير العلمي ويجعلهم قادرين على التعرف على ثقافات مختلفة.من خالل  أفراد المجتمع

ل مواطن ومسؤولية حق لك ااعتبارهبلتعليم العالي كخدمة استهالكية، انظرة  تترتب عليهو  
أدَّت  التيبعض اآلثار السلبية  تالوقت ترتب نفس، في ماالتخطيط واإلنفاق عليهو الدولة تتواله بالعناية 

ظهرت أنماط من التعليم العالي ال ترتبط باحتياجات  أين ،إلى إضعاف الصلة بين التعليم والمجتمع
 نمط استهالكي يتميز: انهفاهية مقابل نوع من الر  تهواعتبر  ،التنمية االجتماعية واالقتصادية

 يعد استهالكًا يستمر تأثيره طوال حياة الفرد وحتى بعد وفاته. -
األخرى، حيث يختلف السلوك االستهالكي لألفراد  ياتاالستهالكيؤثر كاستهالك في أنماط  -

 باختالف مستوياتهم التعليمية.
الفرد القيام به، فكلما زاد المستوى يستطيع  إذيؤدي التعليم العالي إلى تغيير طبيعة العمل  -

 التعليمي للفرد زادت فرصة قيامه بأعمال تحتاج إلى مجهود ذهني أكثر من المجهود البدني.
كبيرة جوهرية بين المتعلم والفرد األمي خاصة في ميدان اإلنتاج،  اهناك فروق الوقتلكن مع مرور   

في القدرة اإلنتاجية وسرعة مواكبة التطورات التي لوحظ أن العامل المكون والمتعلم بإمكانه التحكم 
خصوص التعليم في التدريجيا  اتغير  التعليم نظرة مما أدى إلى تغييريفتقر إليها العامل غير المكون، 

كاستثمار  ،اتجهت معظم المجهودات نحو حماية التعليم عموما والتعليم الجامعي خصوصاو   عاليال
  2 مر بمرحلتين:

                                                           
 .16، ص 3000صرية اللبنانية، القاهرة، ،الدار الم4، طعلم اقتصاديات التعليم الحديثمحمود عباس عابدين،  1
 .11-15المرجع نفسه، ص  2
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ر : الحظ المفكرون والمتخصصون فروقا جوهرية عامة بين المتعلمين مرحلة التقري -
وغير المتعلمين في جوانب السلوك واإلنتاج، مما دفعهم إلى "تقرير" وجود آثار وعوائد 

 إيجابية للتعليم في بناء البشر.
قياس بعض آثار التعليم في  علىمرحلة القياس : اعتمد الباحثون في هذه المرحلة  -

 دي والقومي والسيما بعدما تطورت وسائل القياس وتوفرت البيانات الالزمة.الدخل الفر 
 :  1األسباب التي أدت إلى اعتبار التعليم العالي استثمارا نجدبين من  

زيادة دخل األفراد وأرباحهم  من خالل ،االنتائج البارزة للتعليم والتعليم العالي خصوص -
 ف وكسب الرزق.وتسيير سبل الحصول على األعمال والوظائ

 ن مستواهم االجتماعي.يحستدخول األفراد مستقبال و  زيادة -
جعل مما  ،لعب التعليم العالي دورا أساسيا في إعداد القوى المؤهلة والكفاءات العليا -

فتح  المجال للمواهب و  ،األفراد ذو قدرة كبيرة على فهم واستيعاب التكنولوجيا المعقدة والدقيقة
 ع التكنولوجي.يساعد في اإلبدامما 
ما يعطيه دور أكبر  ،يساهم في بناء البحث العلمي من أجل معالجة المشاكل االقتصادية -

 من رأس المال المادي في عملية التنمية وزيادة الدخل القومي.
جيدا، ه إذ أصبح االستثمار في ،من هنا زاد حجم اإلنفاق على التعليم العالي في البلدان المتقدمة   

متعلمة والمندمجة في النشاط االقتصادي تنتج الثروة المتزايدة، وعليه المكاسب االقتصادية فالمصادر ال
الرفع من نوعية العمل والتعليم والبحث العلمي أفضل استثمار لتنمية  ترجع إلىالتي حققتها 

  2مجتمعات.ال
د استثـمار في الرأسمال اإلنفـاق على التعليم العالي يع تجعلالمبررات وغيرها  هذه أننرى  مما سبق   

أظهرت العديد من الدراسات االقتصادية التي تمت بين االستثمار التعليمي واالستثمار في  أينالبشري، 
االستثمارات األخرى  علىالتعليم العالي يفوق معدل العائد  على أنَّ معدل العائدبالمجاالت األخرى 
 التجارية والصناعية.

 :التعليم العالي  مؤسسات لعالمية علىالبيئة اوانعكاسات تحديات   .2
التي تمثل تحديات تفرض على  ،من التغيرات والتحوالت الكبرى مجموعةعالم اليوم  عرف     

هناك العديد ،مكوناتها النظر في أنظمتها وأساليب عملها وعناصرمما يجعلها تعيد المؤسسة التعليمية 
 : 3بيئة التعليم العالي من التحديات التي تواجه

                                                           
 .26حمزة مرداسي، مرجع سابق، ص  1
 .16محمود عباس عابدين، مرجع سابق، ص  2
العربية ، المملكة 41، العدد "مجلة الراصد الدولي"، االتجاهات الحالية والمستقبلية في التعليم العاليبيير باسترناك وروالن بلوخ وآخرون،  3

 .46، ص  3043فيفري ،السعودية 
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 هوم االستدامة والطابع دمج مفمن خالل  ،توليد فرص العملو  تشكيل مجتمع المعرفة
 لتوجه نحو الجودة والقدرة التنافسية.وا الدولي

  ظاهرة العولمة التي تعكس إنتاج وتسويق المنتجات عن نطاق عالمي، بمعنى عدم وجود
تحرير  –االقتصادية  وتشمل التكتالت ،حواجز إقليمية دولية بين دول العالم المختلفة

1 وغيرها من المظاهر العالمية –التجارة الخارجية 
االنطالق الهائل للثورة التكنولوجية ، 

في  هتوسيع استخدامو  إقامة النظام العالمي الجديدمع والمعلوماتية والتحوالت السياسية 
 .المؤسسات التعليمية

  من  ،اإلنتاجية واالجتماعيةانتشار وتعاظم االتجاه نحو الخوصصة لكل من المجاالت
 ظهور فلسفات إدارية جديدة كإعادة الهندسة والجودة الشاملة.خالل 

 التعليم العالي بجهود التنمية ومتطلباتهاوربط  2زيادة الطلب على التعليم بكافة مراحله، 
إبراز الدور اإلستراتيجي للجامعات والمراكز البحثية في إعداد رأس مال بشري قادر  مع

 التنافسية.على 
 : 3مؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي أهمهاال شهدتهاومن بين االنعكاسات التي 

 دخلت على المنظومة  االتجاه نحو تطبيق المعايير االقتصادية على األنظمة التعليمية :
 كمفهوم اإلنفاق والتكاليف المرتبطة بالتعليم، ،التحليل االقتصادي معايير وأدوات التعليمية

 إضافة إلى المنافسة وكفاءة األداء.
 هذا لعدم استجابة الحكومات لمتطلبات توفير النوعية  االتجاه نحو الخوصصة في التعليم :

ومن أشكال  ،الجيدة من التعليم وتحقيق الجودة وتقلص مسؤولياتها وأدوارها االقتصادية
 خوصصة التعليم العالي :

 الجامعي أو جزء منها في شكل ضرائب ورسوم.تحميل الطلبة التكلفة الكلية للتعليم  -
 تشجيع وانتشار ظهور الجامعات الخاصة. -

 ميزة تنافسية وتحقيق: هذا نتيجة عدم تطوير هياكله ومضامينه  تدهور التعليم الحكومي، 
ستراتيجيته التي  وتنفيذ برامجه هوتقدم نموهكوسيلة  التنموية المختلفة وعدم تغيير سياسته وا 

 ان الجودة.تساعد على ضم

                                                           
"، رسالة مقدمة مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية : حالة األستاذ الجامعي الجزائريبوحنية قوي، "إدارة الموارد البشرية في  1

 .56، ص 3001لنيل شهادة الدكتوراه في التنظيم السياسي واإلداري، قسم علوم السياسة، جامعة الجزائر، 
2
 .322، ص 4886، دار الفكر العربي، مصر، إدارة التعليم في الوطن العربيعبد الغني عبود،   

 .82-80، ص 3003، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، العولمة ورسالة الجامعة : رؤية مستقبليةلمياء محمد أحمد السيد،  3
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 تساعد على  التيحركة الطالب من خالل  :  تغيير المناخ الثقافي للسياسات التعليمية
نعكس على سياستها تأكثر انفتاحا  مما يجعل السوق التعليمية هوتحقيق أهداف ،التبادل الثقافي

 من جهة والقائمين على صناعتها من جهة أخرى. هاغاياتو  هاأهدافو 
II-   مؤسسات التعليم العالي اتة خدمجود إدارةماهية: 
 تعزيزمن خالل لتحقيقها  ،الخدمية من أهم المتغيرات التي تسعى المؤسسات الخدماتتعد جودة    

يكسبها ضمان البقاء واالستمرار واحتالل مراكز قوية فيها، هذا  مما مركزها التنافسي وتحقيق الربحية
التي تركت بصماتها على  ،تفة واالتصال والتكنولوجياكله نتيجة التغيرات التي أحدثتها ثورات المعر 

 .كافة جوانب الحياة 
مفهوم ضمان الجودة وكيفية تحسينها، لاهتمامها ب ،تميز مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمةف  

مما نتج  ،الصادرة عن المنظمات والهيئات المعنية باالعتماد األكاديمي هاوالتنافس في تبني معايير 
قيام جامعات عريقة بتخصيص جزء كبير من مواردها لتأسيس أنظمة الجودة ونشر ثقافتها  هنع

 ومبادئها بين العاملين واإلداريين.
II -1-  :ماهية  جودة الخدمات 
بحكم المنافع التي يقدمها وطبيعة الخصائص  ،حتل قطاع الخدمات أهمية خاصة وموقعا متميزاا    

حيث حضي موضوع الجودة حاليا باهتمام من قبل  ،يهالحاجة يوما بعد يوم إل التي يمتاز بها لذا تزداد
من أصبحت هي األخرى تواجه ضغوطا لتحسين قيمة أنشطتها وذلك أين جميع المؤسسات التعليمية، 

يمكن القول  خدمتهانفقات كبيرة الستمرار الجهد في تحسين  يتطلبوهذا ،تعزيز القيمة التعليمية اجل 
 الخدمة التعليمية تتحدد بمدى تلبية احتياجات الطلبة وتوقعاتهم.بأن جودة 

 : مفهوم  جودة الخدمة .4
"أنها إحدى أشكال يجدر بنا أوال التعرف على الخدمة تعني: ،قبل التطرق إلى مفهوم جودة الخدمة     

والهيئات  المنتجات التي تقوم بإنتاجها منظمات األعمال مثل الفنادق والسياحة والبنوك والمؤسسات
 1مثل مؤسسات التأمين وهيئات البريد والوزارات والمصالح الحكومية مثل االتصاالت والمرور والتعليم".

الجمعية األمريكية للتسويق الخدمة بأنها "النشاطات أو النافع التي تعرض للبيع أو التي  هاعرفت   
 2تعرض الرتباطها سلعة معينة".

ا "أكثر من إنتاج أشياء غير ملموسة فهي تفاعل اجتماعي بين المنتج أنهبعرفها  Eric Volgerأما    
 3والزبون الذي يشبع احتياجاته ورغباته أثناء عملية اإلنتاج".

                                                           
 .16، ص 4886، مكتبة التوحيد الحديثة، القاهرة، رأساسيات التسويق المعاصجمال الدين محمد المرسي،  1
 .46، ص 3006، دار وائل للنشر، األردن، 2، طتسويق الخدماتهاني حامد الضمور،  2

3
 Eric Volger, Management Stratégique des Services, édition Dunod, paris, 2004, p10. 
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أيضا "معاملة منجزة من طرف المؤسسة بحيث ال ينتج عن التبادل تحويل الملكية كما  يقصد بها   
 1في السلع الملموسة".

 2ان الموجه إلى إشباع الحاجات بحيث ال يكون ملموسا".تعرف كذلك "نشاط اإلنس    
أن الخدمة عبارة عن نشاط إنساني غير ملموس يتم تقديمه من قبل جهة  ،نستخلصمما سبق    

لدى جهات  مشبعةمنتجة والتي تشكل طرفا أساسيا في تقديم المنفعة بناء على حاجات ورغبات غير 
الملموسة ألنها تنتج وتباع في نفس الوقت، ال يمكن حيازتها أخرى، فهي تختلف عن المنتجات المادية 

باعتبار عملية التعليم خدمة ونشاط مقدم من قبل عضو الهيئة التدريسية)المنتج( إلى زبون ملكيتها. أو 
حدد ن أن يمكن جاته وتحقيق تنمية داخل المجتمع، فعليهالمؤسسة )الطالب( من اجل إشباع حا

 : 3عن السلعة الماديةالخدمة تتميز بها  مجموعة من الخصائص التي
 )ال يستطيع المشتري استخدام حواسه الخمسة إلدراك  :عدم القابلية للمس )غير ملموسة

 الخدمة قبل شرائها، بمعنى صعوبة معاينة أو فحص الخدمة قبل شرائها.
 الشخص الذي  : تعني بها الترابط الوثيق بين الخدمة ذاتها وبين التالزمية أو عدم االنفصالية

يتولى تقديمها، األمر الذي يترتب عليه ضرورة حضور طالب الخدمة إلى أماكن تقديمها كما 
 هو الحال في الخدمات الطبية.

 ألنها تعتمد على مهارة أو أسلوب أو كفاءة مزودها زمان  عدم التجانس أو عدم التماثل :
زبون في كل مرة تقدم فيه تلك ومكان تقديمها، حيث يختلف أداء كل من مورد الخدمة أو ال

 الخدمة.
 فهي غير قابلة للتخزين  ،: تتعرض الخدمات للزوال والفناء عند استخدامهامتزامنة أو الفنائية

ما يجعل تكلفة التخزين واإليداع منخفضة نسبيا أو بشكل كامل في المؤسسات الخدمية موهذا 
 دمة.لذا فهي تمنى بالخسائر في حالة عدم االستفادة من الخ

 صفة عدم انتقال الملكية تميز السلعة عن الخدمة، وذلك ألن العميل يمكنه استعمال  الملكية :
الخدمة لمدة معينة دون امتالكها كاستعمال غرفة فندق عكس السلعة التي يكون فيها 

4 المستهلك حق امتالكها والتصرف فيها.
بين السلع  يجب أن نفرقولتوضيح طبيعة الخدمات  

  :مواليالجدول ال من خالل والخدمات
 

                                                           
1
 Béatrice Bréchignac – Rouland, Le Marketing des Services, 8

ème
 tirage, édition d’organisation, paris, 

2004, p71. 
2
 François Caby, Claude Jaubart, La qualité dans les Services, 2

ème
 édition, édition économica, paris, 2002, 

p35. 
: دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم واقع جودة الخدمات في المنظمات ودورها في تحقيق األداء المتميز فليسي ليندة،  3

 .31، ص 3044/3043، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، غير منشورة( مذكرة ماجستير)، التسيير جامعة بومرداس
 .303، ص 3005، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، األردن، األسس العلمية للتسويق الحديثحميد الطائي وآخرون،  4
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 ( : الفرق بين السلعة والخدمة01جدول رقم )
 الخدمات السلع

السلع أشياء ملموسة فهي من حق المشتري  -
 )ملكيته( ألنها تكمن في إمكانية تمكنها

الخدمة غير ملموسة، ألن قيمتها تكمن في التجربة  -
التي يعيشها العميل عادة فهي ال تتضمن نقل 

 الملكية
سلع قابلة للتخزين إذ يستطيع أن يخزن الفائض ال -

 منها
الخدمة غير قابلة للتخزين ألن فرص االستفادة  -

 منها تتالشى
السلعة تخضع لمواصفات معينة، حيث يمكن االتصال  -

بين المنتج والمستهلك عن طريق الوسطاء بفارق 
 زمني بين إنتاج واستهالك هذه السلعة.

ص المقدم الخدمة ال يمكن فصلها عن الشخ -
 للخدمة.

 .60-18، ص 4888، البيانات للطباعة والنشر، دون بلد نشر، 4، طتسويق الخدمات المصرفيةعوض بدير الحداد، :  المصدر

 : 1إلى هافيتصن ويمكن
الخدمة الخالصة : تقوم على تقديم خدمات دون أن يصاحبها سلع مادية، كاالستشارات الطبية  -

 والخدمة التعليمية.
احبها بعض السلع المادية : تجد الخدمة هي األساس ويصاحبها بعض الخدمات خدمات تص -

 أو السلع المادية، كخدمات النقل )الرحالت الجوية(.
سلع مادية تصاحبها بعض الخدمات : هي عكس السابقة تكون السلعة المادية هي األساس  -

 يرافقها في ذلك بعض الخدمات اإلضافية مثل خدمات ما بعد البيع.
ع مادية خالصة : هي أساسا السلع المادية ومختلف السلع التي ال تتضمن أي خدمات سل -

 مرافقة مثل تجهيزات المكتب...
تمثل قطاعا  هاباعتبار  ،خدمية إليها مؤسسةيعتبر تحقيق جودة الخدمة من األهداف التي تسعى      

  ها:هاما ومكمال للقطاعات األخرى ولقد تعدد التعاريف حول
 Service Quality is Conformance to » 2ت جودة الخدمة أنها "المطابقة للمواصفات"عرف    

Specification ».   
 .3كما تشير جودة الخدمة إلى "مدى تطابق مواصفات الخدمة لتوقعات الزبائن لهذه الخدمة"   

                                                           
1
 J. Lendravie et autres, Mercator, édition Dalloz, 7

ème
 édition, paris, 2003, p992. 

مجلة "، في الجامعة اإلسالمية بغزة MBAجودة الخدمات التعليمية في الدراسات العليا : حالة برنامج يوسف عاشور وآخرون، قياس  2
 .401، ص 3001اير ، المجلد الحادي عشر ، العدد األول، ين"جامعة األقصى

المؤتمر  أثر تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي على تسويق مخرجات التعليم في الجامعات السعودية،عطا اهلل بن فهد السرحاني،   3
 .150، ص 3043أفريل  1/6، بالجامعة الخليجية، المملكة البحرينية، يومي العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي
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مة المقدمة بالنسبة " تمثل الفرق بين التوقعات وبين اإلدراكات لألداء الفعلي للخدبها أيضا  يقصد  
فهي "األثر اإلجمالي للمنتج من  1العناصر التي تهم طالب الخدمة أو العميل". أولجميع العوامل 

 2خصائص المعرضة لالستعمال والتي تحدد درجة تلبية رغبات الزبون".
 : 3جودة ثالثة أبعاد خاصة بالخدماتللف

 وجيا لمشكلة معينة.البعد التقني : الذي يتمثل في تطبيق العلم والتكنول 
  البعد الوظيفي : الكيفية التي تتم فيها عملية نقل الجودة الفنية إلى العميل وتمثل ذلك

 .هاالتفاعل النفسي واالجتماعي بين مقدم الخدمة والعميل الذي يستخدم
 .اإلمكانيات المادية : المكان الذي تؤدي فيه الخدمة 

 ،هاأن جودة الخدمة تتعلق بذلك التفاعل بين العميل ومقدمب ،القولمن خالل التعاريف السابقة يمكن   
وقعه واألداء الفعلي للخدمة، فهي معيار تحيث يرى العميل جودة الخدمة من خالل مقارنته بين ما ي

بشكل مستمر مما يضمن الرضا الدائم للمستفيدين  التطابق األداء الفعلي مع توقعات العمالء له
 .ؤسسةية للمضمن ميزة تنافست وبالتالي

أين أخذت هذه المؤسسات ارتقاء مستوى الخدمة لتصل لدرجة  ،بما أننا في حقل التعليم العاليو   
التميز الذي يعتبر أمال يسعى إليه كل من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها إلى تحقيقه، حيث اتخذت 

أهمها االهتمام بالجودة  ،من اجل تحسين أدائهاالعالي العديد من االستراتيجيات مؤسسات التعليم 
على توفير خدمات تشبع الرغبات الكاملة للعمالء)الطلبة( وتلبي ها باعتبارها إستراتيجية تساعد

 متطلباتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم. 
على  ،سمات المنتج التعليميلمجموعة خصائص ومميزات هي يمكن القول بان الخدمة التعليمية     

سوق العمل والمجتمع وجميع الجهات الخارجية والداخلية، كما تحاول أن تحقيق متطلبات الطالب و 
 تقديم الخدمة التعليمية على تترجم توقعات الطالب إلى خصائص محددة مبنية أساسا

 أهمية وقياس جودة الخدمة: .2
 : 4لجودة الخدمة أهمية بالغة تتمثل في

 من أي وقت مضى  ،ات أكثرالتي تقدم الخدم المؤسسات: تزداد أعداد  نمو مجال الخدمة
إضافة إلى نمو المنظمات المتصلة  ،مثال  نصف منظمات األعمال يتعلق نشاطها بالخدمات

 بالخدمات مازال مستمرا بالتوسع.

                                                           
1
 Hubérance – Jean Pière, Guide des Méthodes de la Qualité, maxima, paris, 1998, p52. 

2
 Hanan Bentabeb, La Qualité de Service des Systèmes, thèse de doctorat spécialité informatique, 

l’université Paul Sabatier, 1998, p 11-12. 
 .121، ص 3006،دار وائل للنشر،األردن، 3، طلخدماتتسويق اهاني حامد الضمور،  3

 .16-11، ص مرجع سابقفليسي ليندة،  4
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 يعتمد على حصولها على القدر الكافي من المنافسة، ألن  المؤسسات: بقاء  ازدياد المنافسة
 زايا التنافسية.توفر جودة الخدمات يوفر لها العديد من الم

 تتم معاملة بصورة جيدة فال يكتفي تقديم الخدمة أو منتجات ذات جودة  الفهم األكبر للعمالء:
 وسعر أقل دون توفر المعاملة الجيدة للعمالء.

 في الوقت الحالي  ؤسسات: حيث أصبحت الم المدلول االقتصادي لجودة الخدمة العميل
وتوسيع قاعدة عمالئها، بمعنى ال تكتفي إلى تحرص على ضرورة استمرار التعامل معها 

حافظ على عمالئها الحاليين وعليه هنا تظهر جودة تاجتذاب زبائن وعمالء جدد إنما يجب أن 
 خدمة العمالء من أجل ضمان ذلك.

 : 1هامداخل قياس بين الخدمية فمن المؤسساتجميع على  لقياس جودة الخدمات وتعميمهاو  
 مقياس  ،الشائعة في إطار هذا المدخل ق: من الطر نظور الزبائنقياس جودة الخدمات من م

 عدد من الشكاوي الذي يتقدم به الزبائن خالل فترة زمنية معينة.
 أكثر من المقاييس المستخدمة لقياس اتجاهات الزبائن نحو جودة الخدمات  مقياس الرضا :

ة لهم وجوانب القوة وذلك للكشف عن طبيعة شعور الزبائن نحو الخدمة المقدم ،المقدمة
 والضعف بها.

 يقاس بمقياس التطابق بين مستوى الخدمة المقدمة فعال للزبائن وبين ما  مقياس الفجوة :
تعني الدراسة والتحليل والتنبؤ بتوقعات الزبائن ومحاولة االرتقاء بها  فهيوعليه  ،يتوقعه

 بشكل مستمر.
 خدمية للزبائن تعتمد على  مؤسسةقدمها : تقوم فكرتها على أن القيمة التي ت مقياس القيمة

 المنفعة الخاصة بالخدمات المدركة مع جانبي الزبون والتكلفة للحصول على هذه الخدمة.
  قياس الجودة   ،: خالل هذا المفهوم يتم التمييز بين المقاييس التالية جودة المهنيةالقياس

 لجودة بداللة المخرجات.قياس الجودة بداللة العمليات ومقياس ا، بداللة المدخالت 
 مكانية التطبيق  مقياس األداء الفعلي : يتمتع هذا النوع بدرجة عالية من الثقة والمصداقية وا 

الحكم عليها مباشرة من في ن مكت هافهو يركز على األداء الفعلي للخدمة المقدمة باعتبار 
 .خالل وجهة نظر الزبائن 

II -2- مفاهيم إدارة الجودة : 
بما فيها  ،لمؤسساتفي اوع الجودة المزيد من االهتمام والخصوصية لتحقيق التميز لقي موض    

 مؤسسات التعليم العالي، إلنتاج وتسويق خدمتها التعليمية والبحثية.
 

                                                           
المجلة العربية " جودة الخدمة التعليمية بكلية التربية بحجة من وجهة نظر طلبة األقسام العلمية،داود عبد الملك الحدابي، هدى قشوة،  1

 .86 – 81، ص 3008اليمن،، 1د ، المجلد الثاني، العد"لضمان جودة التعليم العالي
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 تطور فكرة إدارة الجودة: .1
 السلع والخدمات المقدمة على ال يقتصر ارتباطها ،جذور تاريخيةب القدم منذالجودة ارتبط مفهوم     

 تم العثور على مخطوطات ترجع إلى عهد حموف ،فقط، إنما امتد إلى كافة األنشطة التي تؤثر عليهما
إذ قام عامل ببناء منزل ألحد األفراد ولم يكن عمله  ،سنة ق.م( تحمل هذا المعنى 3000رابي حوالي )

 بد من إعدام هذا بحيث سقط المنزل وأدى إلى قتل من فيه فإنه ال ،قويا ومتقنا بالدرجة المطلوبة
أن اثنان من  بهاحيث يوضح شعار جوران األمريكي المهتم  ،االهتمام بالجودة قديم للغايةف 1لالعام

وضعت وزارة الدفاع  2وفي التاريخ المعاصر ،الفراعنة أحدهما يعمل واآلخر يقيس جودة العمل
والتأكد من جودة تصميم وضع  ،نالبريطانية خالل الحرب العالمية الثانية أنظمة إلدارة شؤون الموردي

المفهوم منذ زمن بعيد إال أنه لم يبرز كوظيفة  هذا ما يوردونه إليها من مواد وتجهيزات، رغم ظهور
 هعلى أن ،في الفكر اإلداري المعاصر يهأصبح ينظر إل أين اآلونة األخيرة خاللإال  .إلدارةفي ارسمية 

االهتمام الكبير في مجال الجودة ف ة المشتريات وغيرها.مثل وظيف 3وظيفة تعادل تماما باقي الوظائف
بشكل ال يمكن تقديم تعريف  هاالذي شهدته المنظمات والمؤسسات الحديثة أدى إلى تطور مفهوم

 .ذلك يعبر عنها من عدة جوانب مختلفةلمشترك متفق عليه 
أن تطبيقها الفعلي كان في إال  ،إن الفكرة األولى للجودة ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية    

4 اليابان العتبارها المناسبة لتطبيق هذا النظام.
العشرينات قامت مجموعة من موظفي مؤسسة  خالل 

في وضع الطرق والنظريات المتطورة لالرتقاء بعمليات الفحص على  كبير بجهد ،"بل للهاتف"
لجودة ومن رواد هذه الفترة من خالل توكيد ا ،هدف تطوير مستوى المنتجات المقدمةبالمنتجات 

Edward Deming, Harold Dodge, Walter Shewhart  ، حيث أجادوا في تطوير عدد من
 لتحسين وحل مشاكل الجودة اعتمادا على الطرق اإلحصائية.لاألساليب 

ن مراقبتها عند اليابانيين نتيجة خروجهم مخصوصا  بهاهتمام االزاد  ،خالل الحرب العالمية الثانية   
بسبب سمعة صناعتهم المتدنية مما دعا إلى التركيز على تحسين سمعة منتجاتهم  ،الحرب مهزومين

أجل الدخول في األسواق العالمية، حيث بدأ الجيش األمريكي يعتمد على إجراءات المعاينة من 
لتأخذ  ،ية لتعليم الطرق اإلحصائية واستخدامها في تحقيق الجودةبمع تنظيم دورات تدري ،اإلحصائية

 هذه الطرق مكانا مرموقا في المجاالت الصناعية والخدماتية المختلفة.

                                                           
1
 Gitlow oppenheim, Quality Management  : tools methods for improvement ; USA Irwin Burr Ridge, Ill, 

1995, p 15-16. 
 .41، دون سنة نشر، القاهرة، ص 0000إدارة الجودة الشاملة واإليزو أحمد سيد مصطفى،  2
 .334، ص 4888،دار حامد للنشر، األردن، 4، طلمنظمات األعمالاإلدارة الحديثة حسن علي علي،  3

4
 Danniel Duret, Maurice Pillet, Qualité en Production, édition organisation, paris, 1998, p28. 
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زيارة إلى اليابان من أجل حصر الخسائر التي  Juran, Demingذهب كل من  ،الخمسينيات في    
أفكارا تدور حول فكرة التكامل في  Deming 1شهدتها خالل الحرب العالمية الثانية، أين وضع

المؤسسة تعمل من أجل أن  هذا من أجل التوصل إلى منتج جيد، فأساس هذه األفكارالمؤسسة كلها و 
تقنيات ومفاهيم الجودة التي  في تعليم اليابانيينلإيجاد كفاءة في منتجها النهائي، أين وجد الفرصة 

 تحقيق جودة شاملة لتصبح المنتجاتفي خالل فترة نجح الياباني  ،رفضها األمريكيون في ذلك الزمان
 اليابانية الرائدة في األسواق العالمية.

بتطوير مفاهيم الجودة الشاملة في الواليات المتحدة  ، Phillip Crosbyالسبعينيات قام  في   
المنافسة مع اليابان تتطلب جهودا لتطوير منظومة اإلدارة المتكاملة في  اعتبر أيناألمريكية، 

 المؤسسات المختلفة.
 ، تساءلت الشركات األمريكية عن سبب تميز الشركات اليابانية خالل نفس الفترة ،الثمانينيات خاللف   

وجدوا السبب يعود إلى اختالف مستوى االهتمام بفلسفة إدارة الجودة،  أين مما بحثوا عن سبب التميز
والخدمية وحتى الجهات  تنتشر في و.م.أ وغيرها من دول العالم الصناعية Demingحيث بدأت أفكار 

ء الشيء جوده أي صار الجيد نقيض للرديء، جاباللغة يكمن تعريف الجودة في  وعليه. عليميةالت
2 أجاد فالن في عمله وأجود وآجاد عمله.جيدا ويقال 

إن كلمة جودة تعني ألغلب الناس )النوعية  
 3العالية( فكلما كانت أفضل ظهرت بشكل أحسن أعطت نتائج مثلى أكثر.

فر خصائص وصفات في المنتج )سلعة أو خدمة أو فكرة( تشبع احتياجات "توا على أنها عرفت    
لمنتج مع جودة تنفيذ هذا اياجات وتوقعات العميل إلى تصميم ذلك بترجمة احت يوتوقعات العميل، ويأت

بما يتوافق حاجات وتوقعات العمالء  –إن تطلب األمر  –مع الخدمات المصاحبة  هالتصميم وتقديم
 4.حاليا ومستقبال"

ويندرج ضمن ذوي الحق  5"درجة إرضاء التوقعات المتفاوض عليها مع ذوي الحق" كما تعني   
 المحيط، األفراد، المالكين. –العمالء، المناولين من الباطن 

"السمات والخصائص الكلية للسلعة أو  بأنها ،(ASQC)الجمعية األمريكية لرقابة الجودة  هاعرفتو    
 6ها على الوفاء بالمطلوب أو الحاجات الضمنية".الخدمة التي تطابق قدرت

                                                           
ي الثالث حول : الجودة المؤتمر العلمي الدول ،؟جودة الخدمة المصرفية فلسفة وثقافة؟ أم شهادة وسلوكعبد الرزاق خليل، عادل عاشور،  1

 .03، ص 3001ماي 6-1، جامعة سكيكدة، يومي والتمييز في منظمات األعمال
 .3003، بيروت، 4، ط4، دار الكتب العربية، جلسان العربجمال الدين أبو الفضل ابن منظور،  2
 .46، ص 3004ترجمة، دمشق، ، دار عالء الدين للنشر والتوزيع والكيف تتعلم أسرار الجودة الشاملةرعد حسن الصرف،  3
 .48، ص 4888، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدماتأحمد سيد مصطفى،  4

5
 Willy A. Sussland, Le Manager, la qualité et les Normes ISO, presse polytechnique et universitaire, 

France , 1996, p 17. 
6
 Isabelle Sulklaper, Fomer et Motiver à la qualité, éditions, weka, paris, tome2, 2002, p02. 
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أيضا "تحقيق احتياجات وتوقعات العمالء أو تجاوزها من خالل االتصال المباشر بهم بها  يقصد  
 1للتعرف على رغباتهم وتوقعاتهم".

"تعني تحقيق الجودة والدقة من خالل التحسين المستمر باستخدام  Green, Harveyحددها لقد     
الجودة الشاملة من أجل تكوين فلسفة عن العمل والناس والعالقات اإلنسانية في إطار قاسم  إدارة

 2معنى يعتبر مثاليا فبجانبه تكون كل اإلنجازات متدنية".بمشترك من القيم، 
"الدرجة المحددة ألي مواصفات تصميم بالنسبة  بأنها Adam and Ebertفي تعريف آخر أورده   

 3أن تطابق مواصفات تصميمها". بحيثبحيث تكون مناسبة لوظيفتها واستعمالها للسلعة أو الخدمة 
"مقدار الخسارة التي يمكن تفاديها والتي قد يسببها المنتج للمجتمع بعد يعبر عنها  Taguchi أما   

تسليمه، ويتضمن ذلك الفشل في تلبية توقعات الزبون والفشل في تلبية خصائص األداء والتأثيرات 
 4 ."بية الناجمة عن المجتمع كالتلوث والضجيج وغيرهاالجان

 إذن تعاريف الجودة تتعدد أكثر من ذلك :
 .الجودة هي المالئمة لالستخدام 
 .الجودة هي انخفاض نسبة العيوب 
 .الجودة انخفاض معدالت الفشل 
 .الجودة هي تحسين األداء 
 .الجودة هي النجاح في تخفيض التكاليف 

تنتج سلعة أو خدمة تكون بمستوى  ؤسسةنستنتج أن الم ،لسابقة التي تم تقديمهاخالل التعاريف افمن  
إذن فالعميل هو نقطة البداية  ،إرضاء وكسب والء عمالئهامن اجل  ن الجودة المتميزة هذامعالي 

 والنهاية لمختلف األنشطة.
ة ما بشرط أن مجموعة من المواصفات والخصائص لسلعة أو خدم هابأن ،مما سبق يمكن القول    

بهدف التقليل من األخطاء  ،تكون هذه الخصائص والسمات متطابقة مع حاجات ورغبات العمالء
 رضاء العمالء حسب توقعاتهم.كسب والعيوب من خالل إجراء تحسينات مستمرة على المنتج ل

المظهر تتعلق باختالف المنتجات من حيث  فالنوعيةالكثير يخلط بين الجودة والنوعية،  في حين  
 ترتبط بالخصائص الخارجية للمنتوج على عكس الجودة ترتبط بالخصائص الداخلية له.

                                                           
1
 Abendiabdellah, Management des savoirs et développement des compétence à l’heure des tic, revue 

économique et management, N03, Tlemcen. Mars 2004, p30, . 

عالم الكتب  تجارب عملية، –مبادئها  –مفهومها  –ضمان الجودة في التعليم العالي عبد العزيز الهواش، سعيد بن أحمد الربيعي،  السيد 2
 .23، ص 3006، القاهرة، 4للنشر، ط

3
 Adam E.J and Ronald J.E, Production and Operation Management concepts Models, and behavior, 

(5th ed) prentice hall, India, Eaglewood cliffs, NJ, 1992, p47. 
 .48، ص 3003، دار وائل للنشر، األردن، 4ط ،ISO9000, Iso 14000، أنظمة إدارة الجودة والبيئة محمد عبد الوهاب العزاوي 4
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 : الجودة إدارة أبعاد .2
فال يعبر عنها باألبعاد  ،س مهمة سهلةيمحصلة من األبعاد اإلستراتيجية إذ أن قياسها لهي    

نما تأخذ الجانب النوعي أيضا Garvin Davidيقول  .الكمية، وا 
ة يمكن أن تستعمل إن الجود 1
ستراتيجية على الفهم الشامل اإلبطريقة إستراتيجية للقيام بعملية المنافسة بشكل فعال ويعتمد اختيار 

نموذجا رياديا يقود إلى البحث عن  (Juran)إال أننا وجدنا في ما عرض  لها، لألبعاد الهامة
عمل على تحقيق الجودة ت امتالك توليفة من أبعاد الجودة مظهرها وحدات تنظيمية إدارية

فعليهم  ،، وبذلك ظهرت الحاجة إلى طرق جديدة في التفكير من أجل خدمة المستهلكين2للمستهلك
أن يستنبطوا أو يختاروا بعدا أو مجموعة من األبعاد التي بواسطتها يناقشون الجودة بوصفها 

د األبعاد التي يمكن االعتماد فالجودة تبدأ من معرفة ما يحتاجه المستهلك وتحدي إذن  3 إستراتيجية.
قسمت هذه األبعاد إلى أبعاد وظيفية و  رضيهتي تعليها في تصميم المنتج )السلعة، الخدمة( ال

 وأبعاد غير وظيفية.
 األبعاد الوظيفية : 

 االستفادة من السلعة : أي الغرض الذي قامت عليه عملية اإلنتاج. -
والمتانة، ومواصفات الفشل، والعمر المتوقع قابلية االعتماد : تتضمن المطابقة للمعايير  -

مكانية اإلصالح والضمانات.  وتكلفة الصيانة، وا 
 العوامل اإلنسانية: تتضمن توفير عامل األمان والراحة والمالءمة والسالمة. -

 : األبعاد غير الوظيفية 
 المظهر الخارجي والنموذجي. -
 التنويع. -

حددها بالمواصفات التركيبية واألداء  ،ة للجودةأبعادا مهم Datta Majunder)بينما ميز )     
األداء  من خاللعلى أبعاد الجودة  يؤكد (Evans)أما  ،الخدمة والكلفة والقيمة ثم الشكلواالعتمادية و 

 4 والمطابقة والهيئة والشكل واالعتمادية والمتانة والخدمات فضال عن الجمالية والذوق.
أن  ؤسساتأدركت الم كما ،و ارتفاع مستوى متطلبات الزبائن ةنافسع أهمية الجودة مع تزايد المتنب    

تعد الجودة ذات أهمية إستراتيجية سواء  إذ، الجودة مصدرا لقدرتها التنافسية بإمكانها أن تجعل من
 ،تنافس فيما بينها لخدمة الزبونالفي  تهاوتبرز أهمي ،أو على المستوى الكلي مؤسسةالعلى مستوى 

                                                           
 .36رعد حسن الصرف، مرجع سابق، ص  1

2
 Juran JM, Quality control, hand book, 4th ed; McGraw Hill, book company, New York, 1988, p217. 

3
 Martin YW, SQC at a consumer goods distribution center, quality progress, June, 1985, p38. 

4
 Evans, James R, Applied production and operations Management, west publishing company, new York, 

1993, p34.  
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جذب و أن تقدم خدمات تتميز بالجودة من أجل إرضاء حاجات ورغبات زبائنها  يهالوبالتالي يجب ع
 زبائن جدد.

III- الجودة في التعليم العالي :  

وباتت من أهم المتغيرات التي تسعى مؤسسات التعليم  ،يقطاع التعليمالانتقل مفهوم الجودة إلى    
والوفاء  والثقافيةوانب العلمية واالجتماعية في جميع الج ،االرتقاء بمستوى الطلبة العالي لتحقيق

 بمتطلباتهم، وبالتالي تنمية الثروة الحقيقية للمجتمع ومواجهة التحوالت العالمية.
III -1- تطبيقها وضرورةجودة التعليم العالي  مفاهيم: 

مؤسسات جميع ال عليهوهو اتجاه تسير  ،زاد االهتمام في العقود األخيرة بجودة التعليم العالي    
المفهوم التقليدي للجودة في التعليم بعمليات الفحص والرفض والتركيز  ارتبطالجامعية مستقبال، حيث 
التحليلية ،المنطقية ،دون مراجعة القدرات والمهارات اإلدراكية والحركية  ،على االختبارات النهائية

عالي، الذي يعتمد على ضرورة المفهوم إلى توكيد جودة التعليم ال هذا لذلك تحول .،والسلوكية...
 .1اختيار معدالت نمطية لألداء وبناء منظومة إلدارة الجودة الجامعية

 جودة التعليم العالي وخصائصها: .4
 : بعض منهاالكثيرة وهذه  تعاريفلجودة التعليم العالي  

عليمي على على أنها "بمقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج الت العالي عرفت الجودة في التعليم    
 2تلبية متطلبات الطالب، سوق العمل، والمجتمع، وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة".

كما تعني "توفر مجموعة من الخصائص والسمات التي تعبر بدقة عن جوهر التربية وحاالتها بما    
كذلك التفاعالت في ذلك كل أبعادها من مدخالت وعمليات ومخرجات قريبة وبعيدة وتغذية راجعة و 

 3المتواصلة التي تحقق األهداف المنشودة والمالئمة لمجتمع معين".
"الدقة واإلتقان وتحسين األداء وتطوير معارف الطالب ومدى النجاح في تحقيق األهداف  يقصد بها   

 4التعليمية".

                                                           
، أطروحة دكتوراه ، استخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنيةهلل الرشدي، أحمد عبد ا1

  .420، ص 3006/3008تسير، جامعة الجزائر، قسم علوم ال
 األول المؤتمر العربي الدولي، م العالينموذج مقترح لمعايير ضمان جودة التقويم الحقيقي للطلبة في مناهج التعليمحمد حسن الطراونة،  2

 .01، ص 06/3044/ 43 – 40المملكة األردنية، جامعة الزرقاء، أيام  – لضمان جودة التعليم العالي
، جامعة القدس المؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني، تصور مقترح لتحسين جودة التعليم الفلسطينيعليان عبد اهلل الحولي،  3
 .40، ص 3001فتوحة، رام اهلل، يونيو الم
تصور مفترح لبناء وتعزيز ثقة الطالب الجامعي بنفسه كواحد من أهم مطالب جودة التعليم ناجي رجب عبد سكر، أكرم صبحي حسيب،  4

أفريل  1/6لبحرينية، يومي الجامعة الخليجية، المملكة االمؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، ، الجامعي في قطاع غزة
 .810، ص 3043
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في باريس من شهر  الذي أقيم ،وفقا لما تم االتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم هاإن مفهوم   
ينص على "جودة التعليم العالي مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل جميع  الذي 4886أكتوبر 

هيئة  -البحوث العلمية –البرامج التعليمية  –المناهج الدراسية وظائف التعليم وأنشطته مثل : 
تحديد معايير مقارنة  – توفير الخدمات للمجتمع المحلي –المباني والمرافق  –الطالب  –التدريس 

 .1"للجودة معترف بها دوليا
مستوى مثالي وفقا لمعايير تعليمية  إلىمحاولة رفع مستوى مؤسسات التعليم العالي  "بأنها عرفت   

 2 ".وبحثية وتنظيمية وتقيميه
 3"."الوفاء بمتطلبات العمل التربوي وبتوقعات الطلبة وأطراف معنيين آخرين أيضايعبر عنها كما    
 قدرة الخدمة التعليمية يمكن أن نعرف جودة التعليم العالي على أنها ،من خالل التعاريف السابقة 

تأهيل الطلبة في  التي تهدف من خاللها إلى ،بكافة الخصائص والسمات المرتبطة بالتعليم المتعلقة
تعليمية الخدمات الل تحقيق أفضمن اجل  ،الجامعات وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات الالزمة

عدادهم في صورة خريجين جامعيين قادرين على التكاليف ستشارية بأكفأ األساليب وأقلاالبحثية الو  ، وا 
جميع فروع المنظومة التعليمية ومستوياتها إلشباع  تشملل ،تحقيق أهدافهم وأهداف المجتمع التنموية

تشمل جميع مكونات بل مجموعة جودات دة جودة واح ال ترتبط بتحقيقفهي  .وخدمة المجتمع همحاجات
أحد األبعاد ولكنها منخفضة الجودة  الجامعية عالية الجودة فيفقد تكون المؤسسة  ،النظام التعليمي

كما ترتبط برضا المستفيدين )  طرق كمية كيفية وغير قابلة القياس الن هناك عدة ،ببعد آخر
 .المؤسسات الخارجية( -الطالب

الطالب و  التعليمية )الجامعة( ليست مصنعا المؤسسة 4بين القطاعين من خالليمكن أن نفرق    
تعدد نوعية كما تهو تعليم الطالب  هااإلنتاج فيف ،جات إال بقدر ما اكتسبوه من تعلمسوا بمنتيل

من  في خصائصهو لمنتج التعليمي له طبيعة معينة في تكوينه ول ،العملية التعليمية خاللالمستفيدين 
عدم إمكانية التحكم في مدخالت العملية التعليمية مع  ،في العملية التعليمية الواحدة هدد نوعياتتعخالل 

  القطاع التعليمي: مؤشراتأهم  تاليلخص الجدول اليضوء ما سبق  علىه. المؤثرة على إعداد

                                                           
1
 34 – 30، أيام الملتقى الدولي حول رهانات ضمان الجودة في التعليم العالي، أهمية الجودة في التعليم العاليقمري زينة، بوفامة عمر،  

 .85، جامعة سكيكدة، ص 3040نوفمبر 

2 Yousef Berkane, Assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Algérie Exigences et préalable, 

communication présenté au colloque international sur Les enjeux de l’assurance qualité dans l’enseignement  

supérieur à le 20-21 Novembre2010, l’université 20Aout 1955, Skikda, Algérie, p23. 
 .22، ص 3006، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، 4، طإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعيرون، الطائي وآخ حجيميوسف  3
، ص 3001، دار جرير للطباعة والنشر، عمان، 4، طإدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدميمهدي صالح السامرائي،  4

315. 
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 التعليميالقطاع  مؤشرات( : 02الجدول )
 القطاع التعليمي المؤشر

 الهدف
 

 

بفرص التطور في مجاالت المعرفة والمهارة والمؤهل العلمي تكون تزويد الطالب 
 أهدافه طويلة نسبيا.

 العمليات
 

 العملية التعليمية. تفاعلية بين األساتذة والطلبة يصعب تحديد مواصفات معينة في
 

 
 المدخالت

 معرضة للتغيير والتأهيل.

 
 المخرجات

 

يمية ألنه هناك العديد من مخرجات التعلالصعوبة وضع مقاييس لقياس جودة 
 المجتمع ككل. –إدارة المؤسسة وأرباب العمل  –األساتذة  –الزبائن : الطلبة 

  .طالبة: إعداد ال المصدر

جودة التعليم العالي مسارا مختلفا بغية تحقيق األهداف والمزايا  انتهجت في ضوء هذه الفروقات
في  اب لتحسين نوعية التعليم واالرتقاء بمستوى أدائهوبالتالي تعتبر أحد أهم األسالي ،المنشودة منها

مسميات عديدة  هناك عدة المؤسسة التعليمية تنتهجهاأصبحت ضرورة ملحة عليه العصر الحالي، و 
 منها :

: ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يركز على وضع Quality planingتخطيط الجودة  -
 أهداف الجودة.

ركز على تلبية معايير الجودة وكذلك األساليب ت:  Quality controlضبط الجودة  -
كما تعني كذلك التقنية  .1والنشاطات التشغيلية المستخدمة لتحقيق متطلبات الجودة

 2 متطلبات الجودة.واألنشطة ذات الطابع العملي المستخدمة لتلبية 
بالنسبة : تركز على توفير الثقة بأن معايير الجودة  Quality assuranceضمان الجودة  -

للمنتج المقصود ستكون محققة، تعني كذلك األفعال المخططة والمنظمة والضرورية 
 كما يقصد بها .3إلعطاء ثقة مناسبة بأن المنتج أو الخدمة سوف تحقق متطلبات الجودة

                                                           
لمؤتمر العربي السنوي الثالث حول ا ،في التعليم العالي "تجربة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة نظام إدارة الجودةحسن علي الزغبي،  1

 .461، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ص 3006باإلمارات العربية المتحدة، أفريل  – االتجاهات الحديثة للجودة األداء الجامعي
2
 Glossary, Quality in Education and Training « la qualité dans l’enseignement et la formation », 

publication office of the Europe an union, Luxembourg ;2011, p87. 

 

 .461، المرجع السابق، ص حسن علي الزغبي  3
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مجموعة األنشطة واألساليب واإلجراءات والتدابير التي تتخذ للتحكم في درجة جودة المنتج 
 تلبية احتياجات سوق العمل بأفضل صورة وأنسب تكلفة ممكنة بغرض ،التعليمي

 ركز على زيادة المقدرة على تحقيق معايير الجودة.ت:   Improve qualityتحسين الجودة -
: هو الهيكل التنظيمي واإلجراءات والمسؤوليات والموارد  Quality systemنظام الجودة  -

 1 الالزمة لتنفيذ إدارة الجودة.
: تمثل االهتمامات واالتجاهات الكلية لمؤسسة ما  Quality policyة سياسة الجود -

 تم إقرارها رسميا من قبل اإلدارة العليا.يبخصوص الجودة، وكما 
: كل األنشطة المتعلقة بإدارة الجودة التي تحدد   Quality managementإدارة الجودة  -

بة الجودة وضمان الجودة المسؤوليات والسياسات واألهداف وتنفيذها بواسطة خطة مراق
 2 داخل النظام.

سياسة لوضع ي: هو نظام إداري  Quality management systemنظام إدارة الجودة  -
 الضبط المباشر بخصوص التنظيم الجيد.من خالل الجودة وأهدافها وبلوغها 

رشادات،  يه:  Quality manualدليل الجودة  - وثائق ومعلومات ومخططات ومواصفات، وا 
مات، رسومات، سجالت توفر المعلومات المنسقة عن نظام إدارة الجودة في تعلي

 المؤسسة.
 : 3يلي ما تعود أسباب االهتمام إلى: دوافع االهتمام بجودة التعليم العالي .3

الزيادة في فرص التعليم األساسي والثانوي  األمر الذي أدى إلى الضغط من أسفل  -
 حلة التعليم العالي.ووصول أعداد متزايدة من الطلبة إلى مر 

 زيادة الطلب المجتمعي المستمر للتعليم العالي بأشكاله المختلفة والمتطورة. -
لتخصصات الجديدة والمتنوعة، ااتساع سوق العمل وازدياد احتياجاته المتغيرة باستمرار  -

دارية  إلى استدعىاألمر الذي  توفير التدريب المستمر في مجاالت مهنية وتكنولوجية وا 
 .تعليميةتحديث أساليبها وأنشطتها وبرامجها ال مؤسسات التعليم العالي يترتب على ،حديثة

وظهور  ،اديميةتطور وتنوع التخصصات األكأدى إلى  االنفجار العلمي المتواصل الذي -
 االتطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وانسجامهنتيجة  تخصصات فرعية جديدة
 العالي واحتياجاته. الكامل مع وظائف التعليم

 .1وجود المنافسة الشديدة الحالية والمتوقعة في ظل العولمة بين المؤسسات التعليمية  -

                                                           
1
 Glossary, op cit, p96-97. 

2
 Ibid, p91. 

حول  األول المؤتمر العربي الدولي، ة الشاملة في تأكيد فاعلية مخرجات التعليمدور إدارة الجودعلي محمد قارس، عمر عبد النبي الطحي،  3
 .42، األردن، ص 43/06/3044-40، جامعة الزرقاء، يومي ضمان جودة التعليم العالي
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تحقيق أداء عال في لالحاجة مما أدى إلى  إيجاد ثقافة تنظيمية تتوافق مع مفاهيم الجودة -
 العملية التعليمية.

بعد التخرج )التعلم مدى  امتداد الحاجة المستمرة في التعليم وتحصيل المعرفة إلى ما -
 مما يتطلب تعليم الطالب في كيفية االعتماد على النفس في تحصيل المعرفة. ،الحياة(
 : 2كاألتييمكن حصرها كما هناك أسباب 

 ارتفاع تكلفة التعليم العالي Rising Education Cort دول النامية خاصة : حيث تعاني ال
على الحكومات أمام الطلب المتزايد على أصبحت تشكل ضغطا  حيث ،همن مشكلة تمويل

التعليم ومطالبة الدول بتجويد خدماتها وتحسينها، وعليه نتج اضطراب بين احتياجات 
 المجتمع من التعليم العالي وارتفاع تكلفته.

 معدالت البطالة المرتفعة High Rate of Unemployment   تزايد عدد البطالة بين :
 ناتجإلى عدم توافر عنصر النوعية الجيدة في مخرجات ال وهذا يعود ،خريجي الجامعات

 .متطلبات سوق العملوفقا ل تخصصاتال مع اهوتوافق اتهوعدم مالئم ،الجامعي
  بين اإلنتاج والتعليم العالي ةاتساع الفجو Production Higher Education Gaps  تظهر :

لي أو العكس ال تجد بعض الحاجة لبعض المهن والوظائف التي ال يوفرها التعليم العا
 التخصصات التعليمية الفرص المناسبة بعد التخرج.

نتيجة حاجة  ،3التعليم العالي مؤسسات تطبيق هذا المدخل علىلمن جهة أخرى استدعت الضرورة     
أعضاء هيئة  –الجامعي إلى التكامل واالنسجام بين مستوياته المختلفة )اإلدارة الجامعية المجتمع 
سبل  ، للوصول إلىبشكل عام بهالدى العاملين  هغموض أهدافبسبب ، المجتمع( –الطلبة  –التدريس 
 غلبيةفأ .حتى تمكنها من التطور والتحسين المستمر ءهانقاط القوة والضعف في مجاالت أداتشخيص 

في الكبير للطلبة تدفق لل هااستيعاببسبب  ،النوع حساب على الدول النامية أخذت بإستراتيجية الكم
من خالل  ،بطريقة منظمة هامناهج على مستوىضرورة إجراء تحسينات مما استوجب  ،4التعليم العالي

واالستثمار في إمكانيات وطاقات الموارد البشرية وتنميتها على مستويات  تحليل المعلومات باستمرار
 مؤسسات التعليم العالي.

                                                                                                                                                                                
امعات الخاصة : دراسة أهمية تطبيق معايير ضمان جودة التعليم العالي لبناء ودعم ثقافة اإلبداع والتميز والريادة للجعمار السامرائي،  1

، 3043أفريل  6 – 1الجامعة الخليجية، يومي  المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي،، حالة الجامعة الخليجية نموذجا
 .884البحرين، ص 

 .15، ص 3003، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر، إدارة الجامعات بالجودة الشاملةفريد النجار،  2 
 دليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية أعضاء االتحاد،صل عبد اهلل الحاج، سوسن شاكر مجيد، إلياس سليمان جريسات، في 3

 .46-41، ص 3006األمانة العامة التحاد الجامعات العربية للطبع والنشر، 
الملتقى الدولي إلدارة الجودة الشاملة في  ت التعليم العالي،إدارة الجودة الشاملة في مؤسساعبد النور موساوي، محمد سيف الدين بوفالطة،  4

 .6-1، ص 3044قسنطينة،  ،، جامعة منتوريقطاع الخدمات
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 المعارف  منوانخفاض العائد   ،يم العاليتزايد المستجدات والتحديات التي تواجه التعلفمع     
األنظمة السياسية وتوجهها نحو ديمقراطية التعليم العالي ورعاية انفتاح  أدىمما  ،التعليمي واإلنتاج

 : 1فتطبيق الجودة في التعليم العالي يتطلب إلى ،حقوق الطلبة
  : ها( كيف يتم تشمل )من المسؤول على إدارة الجودة وتطبيقالتي رسم سياسة الجودة

مراقبة ومراجعة نظام إدارة الجودة من جانب اإلدارة وتحديد المهام التي يجب أن تتم 
 اإلجراءات المحدد لها.

  تحديد اإلجراءات : التي تشمل )التوثيق والتسجيل، وتخطيط المناهج وتطويرها، اختيار
 وتعيين الموارد البشرية األكاديمية اإلدارية وتطويرهم.

  تعليمات العمل ويجب أن تكون هذه التعليمات واضحة قابلة للتطبيق.توضيح ونشر 
  أو عمله بطريقة غير  إغفالهالقدرة على القيام بالعمل التصحيحي ويشمل تصحيح ما تم

 صحيحة.
 ،مؤسسات التعليم العالي من تحقيق ميزة تنافسية ومواجهة التحديات غير المتوقعةمكن تلكي ت     

عادة تيستلزم عليها وضع خط وتحديد مهمتها  هاصيصخة إستراتيجية فعالة لتطوير مواردها البشرية وا 
وبالتالي  ،فستزداد قدرتها على االستجابة لحاجات المتغيرة للمستفيدين منها .غيرها بطريقة تميزها عن

لتخطيط ا من خاللضرورة تصميم خطة إستراتيجية منفردة تناسب الحاجات الخاصة لكل جامعة 
 : 2ملتيشالذي جي اإلستراتي
 الرسالة*

في صياغة  ىولالمرحلة األ واألهداف العامةمؤسسة ال رسالةعد تحديد ت: **والرؤية 
التي  ،، وعلى مستوى المؤسسة تبدأ عملية التخطيط االستراتيجي بتعريف رسالتهااإلستراتيجية

على أساس  . وتتحدد الرسالة3تعرف بأنها الغاية النهائية التي وجدت من اجلها المؤسسة
 وما تحققه من مزايا لإلطراف ذوي العالقة بها. ،الرؤية المستقبلية للمكانة المستهدفة للمؤسسة

 .وبناءا على تحديد الرسالة تتحدد هوية المؤسسة التي تميزها عن باقي المؤسسات األخرى
  المسح البيئيEnvironnemental scan  أن سة مؤسيجب على  ،ةرسالالو  ةرؤيال: بمجرد تحديد

 .4تقوم بعملية المسح البيئي والذي يتضمن تحليل البيئة الداخلية والخارجية لها
                                                           

المؤتمر التربوي الدولي الثالث ، تقويم أداء كليات التربية في ضوء إدارتها الفعالة : تصور مقترحام بزاوي، همفتحي شاكر أحمد، زيدان  1
 .68، ص 3001، كلية التربية جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، لمعلم المستقبلحول "نحو إعداد أفضل 

2
 Wall S, J, Wall SK, The Evolution of Strategy, organizational dynamics, vol 24, N02, 1995, p6. 

*
 ا محددا الستراتيجيات المؤسسة.أهداف عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية، فهي ال تمثل مرشد:  (Mission)الرسالة  

**
س العام الذي تبنى عليه : طموحات المنظمة وآمالها في المستقبل والتي ال يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية، هي األسا (vision) لرؤيةا 

 الرسالة.
3
 Malcolm  MacDonald,  Les  plan  marketing  « comment  les  établir ?  comment  les  utiliser ? » 

(BRUXELLES : ED ,de Boeck, 2004,p275 

4
 Stratégor, politique générale de l’entreprise, 4

ème
 édition, édition Dunod, paris, 2005, p12 – 13. 
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  تحليل الفجوةGap analysais  وهذا عن طريق تقييم الوضع الحالي والوضع المستقبلي :
ينتج عن تحديد هذه الفجوة تحديد بعض اإلستراتيجيات وتخصيص الموارد و ا، فيهالمرغوب 

 لسدها.
 ارن األداء المقBenchmarking  هي عملية منظمة ومستمرة لقياس أعمال الممارسات وأداء :

وتستخدم في إطار عملية التخطيط لتوحيد إدارة الموارد ، األخرىبمقارنة  المؤسسات التعليمية
 البشرية واالجتماعية والفنية.

 سية التي يجب قضايا أسا وهي ،قضايا إستراتيجية :تحديد قضاياها بناءا على رؤيتها ومهمتها
 تناولها لتحقيق رسالتها والتقدم نحو المستقبل.مؤسسات العلى 

 من خالل تحديد اإلستراتيجيات الالزمة لتحقيق رسالتها وقضاياها البرمجة اإلستراتيجية :
حيث تتضمن هذه األخيرة )األهداف اإلستراتيجية "التي تسعى لتحقيقها وتنبع  ،اإلستراتيجية

العمل "تحدد كيفية الوصول لما يرجى الوصول إليه" الوسائل "األفعال من قضاياها"، خطوات 
واإلجراءات المستخدمة لتحقيق األهداف"، اإلستراتيجية المحددة التي يمكن قياسها التي تسير 

 نحو المستقبل.مؤسسات التعليم العالي عليها 
 بفضل أن  يستراتيجطيط اإلنجاح عملية التخ دىتقويم اإلستراتيجية : أمر ضروري لتقييد م

قياس األداء الحالي في ضوء مؤسسات التعليم العالي  يفضل ،يكون التقييم بشكل سنوي
 توقعات محددة مع النظر ألي تغيرات.

 إلى مراجعة مؤسسات التعليم العالي  مراجعة الخطط اإلستراتيجية : بعد عملية التقييم تحتاج
 خططها اإلستراتيجية وعمل التغيرات الالزمة.

 لتفكير اإلستراتيجي : ينطوي على ترتيب االختيارات وبالتالي يتضح التفكير على عدد كبير ا
 .ومواردها مؤسسات التعليم العاليمن البدائل والقرارات التي تحقق أفضل اتساق وتكييف بين 

  أهمية وأهداف جودة التعليم العالي: .2
 :1ب منهاتعتبر جودة التعليم العالي آمرا ضروريا وهاما لعدة أسبا

 التعرف على جوانب الجودة في التعليم والطاقات الذهنية والمادية. فيتساعد  -
زيادة اإلنتاج والثقة وااللتزام من قبل جميع و  تساعد على تحسين جودة الخدمات األخرى -

 المستويات في اإلدارة الجامعية.
 البدائل الممكنة.صنع القرار المتعلق بالعمل، وذلك بالمشاركة وطرح الحلول و  علىتساعد  -
القصور التعليمي المتمثل في االستثمار دون  نتيجة )الطالب(نتج التعليميتقوم بمراجعة الم -

تطوير التعليم تقوم ب، تلقى الطلب الفعال في سوق العمل ألن المخرجات ال ،ائد مرضيع
                                                           

، جامعة بسكرة، 3044، جوان 33العدد ،"مجلة العلوم اإلنسانية"، "جودة التعليم كإستراتيجية لتطوير كفاءة أداء الجامعات"نور الدين حامد، 1
 .316ص 
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 ،من خالل تقويم النظام التعليمي وتشخيص القصر في المدخالت والعمليات والمخرجات
 حتى يتحول التقويم إلى تطوير حقيقي وضبط فعلي لجودة الخدمة التعليمية.

 : 1أهداف عديدة منهاتحقق  في المقابل
تقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي عصري وواجب وطني  - التأكيد على أن الجودة وا 

 تتطلبه مقتضيات المرحلة الراهنة والحالية.
 ستفادة من كافة العاملين في المؤسسة.تنمية روح العمل الجماعي والتعاوني لال -
 ،ترسيخ مفاهيم الجودة تحت شعارات ال بديل عن الصحيح والوقاية خير من العالج -

بتفعيل كافة  ذلكو  ،تحقيق التقدم النوعي في العملية التدريسيةمن اجل  والتعلم مدى الحياة
قق رغبات الطلبة من دون استثناء بما يح مؤسسة التعليم العالياألنظمة المعمول بها في 

 جهة والمجتمع من جهة أخرى.
 ،مؤسسة التعليم العاليلطلبة في ألعضاء الهيئة التدريسية واالمحافظة على مستوى األداء  -

بداء التوجيهات الالزمة بروح من المسؤولية كما  من خالل المتابعة الميدانية المستمرة، وا 
 دعت الحاجة.

لطرق العلمية واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة حل المشاكل التدريسية ميدانيا وبا -
 تنفيذها.

والجهات الرسمية والمجتمعية، مؤسسة التعليم العالي  فتح قنوات االتصال والتواصل بين -
 .2والتعاون مع الشركات التي تعنى بالنظام التعليمي لتحديث برامجه وتطويرها

 : 3يم العالي ترتكز عليها جودة التعلهناك خمسة مبادئ أساسية و 
 األهداف التخلص من و  تفاق على األهدافاال من خالل:  بالتحسين المستمر اإلدارة االلتزام

إشراك كل من خالل  ،تركز على التحسين المستمركما تحديد المسؤولية اإلدارية و  ،التقليدية
 توضيح التغيير وأسبابه.و  العاملين

 المجتمع  –خارجي )الطالب العميل يكون  : في المجال التعليمي قد التركيز على العميل– 
إلى إرضاء  تعليمية مؤسسةحيث تسعى كل  ،والموظف( –سوق العمل( أو داخلي )الطالب 

 .نوالداخلي نا الخارجيعمالئه

                                                           
مجلة الغري للعلوم " ،"إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي : دراسة ميدانية كلية اإلدارة واالقتصاد"، هاشم ألعبادي يوسف الطائي 1

 .486، ص 3006راق، سنة أولى كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الكوفة، الع،( 2العدد ) ،04، المجلد "االقتصادية واإلدارية
 .483المرجع السابق، ص    2

 .46فيصل عبد اهلل الحاج وآخرون، مرجع سابق، ص  3
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 العالي : البد من وجود معايير خارجية وداخلية لقياس جودة التعليم التركيز على الحقائق، 
أيضا الرضا أثناء العملية  هلكن .فقط بقياس درجة الخرجينوهذه المعايير حيوية ال تكتفي 

 وجود أدوات خاصة لجمع البيانات من أجل القياس والتقييم. من خاللالتعليمية 
 إن تحسين الجودة داخليا يتطلب أن تكون العملية التعليمية أكثر كفاءة التحسين المستمر :، 

)أبحاث جديدة تعليمية ن تقديم منتجاتوبالتالي تقل التكلفة أما التحسين الخارجي يتضم
 ... الخ، وعليه لقياس هذه الكفاءة البد أن تكون جزءا من ثقافة المنظمة التعليمية.جديدة(

 نظام للتغذية المرتدة من أجل قياس نجاح العملية التعليمية  وجود : البد من المشاركة الكاملة
 .اإلدارة( –العاملين  –ريس هيئات التد –مما يتطلب مشاركة كل األفراد )الطلبة 

 ( : مبادئ جودة التعليم العالي01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

، استخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنيةد عبد اهلل الرشيدي، مأح:المصدر
 .421، ص 3006/3008، جامعة الجزائر، التسييرأطروحة دكتوراه ، قسم علوم 

التزام اإلدارة بتحديد  تعتمد على ،تضح أن مبادئ جودة التعليم العاليي (04)من خالل الشكل     
من اجل  هاحقائقو  ،هي التركيز على العميل) الطالب( ،خرىتحقيق المبادئ األلرسالتها ورؤيتها 

 الوصول إلى التحسين المستمر بمشاركة كافة األفراد العاملين بها.
III -2-  جودة التعليم العالي ومعايير تحسينأهم التصنيفات العالمية 

جميع الجوانب األكاديمية  شمل ،ي في الوقت الراهن تطورا متسارعامؤسسات التعليم العال تتطور      
والتقنية والمعرفية، حيث أدى هذا التطور إلى ظهور الحاجة الكتساب مهارات وقدرات ومعايير جديدة 

يف التقنيات الحديثة واستخدامها بفاعلية، حيث لم تعد األساليب التعليمية التقليدية تمكنهم من توظ
في التعليم ضرورة ملحة تفرضها علينا جديدة بل أصبح التعامل مع مستحدثات  ،كافية في عصرنا

خاصة في ظل  وعامال رئيسيا من عوامل تحقيق الجودة ،التطورات المعرفية والتكنولوجية المعاصرة

 الرتكيز على العميل)الطالب(       
 
 
 

 التحسني 
 املشاركة الكاملة)مجيع العاملني(             ال          املستمر 

 
      
    

 الرتكيز على احلقائق

 اإلدارة
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 ؤسساتالتي تعتبر حاليا أهم دليل يعتمد عليه الطلبة والم ،يير التصنيفات العالمية للجامعاتمعا
عليه أصبح السعي وراء فلجامعة مؤشرا عن موقعها بين الجامعات العالمية، لوتعطي  ،الختيار وجهتهم

  .منهاتحقيق مركز مرموق ضمن هذه التصنيفات هدف أساسي لكل 
 سسات التعليم العالي:التصنيفات العالمية لمؤ  .1

قصد مقارنة الكليات  ،ظهرت فكرة تصنيف الجامعات في البداية بالواليات المتحدة األمريكية      
لكن محليًّا لتغزو هذه الفكرة باقي الدول وتنتقل من الصورة المحلية إلى  ،والجامعات مع نظيراتها

ت التي يمكن االستدالل بها على جودة أبرز المؤشراصنفت العديد من الدراسات ، وعليه العالمّية
إلى تحسين صورتها وسمعتها إلى األخذ بالمعايير التي  هاإذ تسعى معظم ،الجامعة ومدى تطورها

مما  تعكس جانًبا كبيًرا من جودة التعليم العالي يفه ،تضعها أشهر هذه التصنيفات ضمن ممارساتها
 لي:ي من بين هذه التصنيفات مافااللتزام بها.  اجبر

 : Shanghai Jiao Tong University تصنيف شانغهايأوال: 

قدمت جامعة  3002يعتبر تصنيف شانغهاي أول تصنيف عالمي للجامعات، ففي عام 
" ARWUعلى إصدار أول تصنيف عالمي ويسمى تصنيف" ،تونغ الصينيةابو شانغهاي ج

(Academic Ranking of World Universities)"1،  كانت بداية هذا التصنيف عبارة عن دراسة قام
بهدف معرفة مستوى  ،جامعةالبها ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية للدراسات العليا ب

على فحص ألفي  يرخاألهذا  حيث قام، 2التعليم العالي في الجامعات الصينية مقارنة بجامعات العالم
امتلكت المؤهالت األولية  ،جامعة في العالم من أصل قرابة عشرة آالف جامعة مسجلة في اليونسكو

مرة أخرى  توخضع ،م تصنيف ألف جامعة منهاتللمنافسة، خالل الخطوة الثانية من الفحص 
 بر من كل عام.شهر سبتم خاللالنتائج  كونجامعة يتم نشرها وت 600للمنافسة على مركز في أفضل 

 :3وقد استخدم الصينيون هذه الدراسة لعدة أهداف، أهمها

 معرفة الخلل في هذه الجامعات إلصالحه، والتعرف على النقص لتداركه. -
 إليها والدراسة فيها. بعثاتمن تجاربها وتشجيع ال لالستفادةمعرفة أفضل الجامعات  -
 .هاوالمؤهلين خاصة خريجي باحثيناستقطاب ال -

                                                           
1
، السنة الثانية، المتحدة للطباعة والنشر، اإلمارات العربية 00، العددمجلة آفاق المستقبل، التصنيفات العالمية للجامعاتبشار حميص،   

 35ص ،4022المتحدة،

2
 ،4000، جامعة الملك سعود، مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي، السعودية،الجامعات عالمية المستوىمه،  عبد الرحمن أبو ع  

 2ص

3
 المرجع نفسه  

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
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 يلي: عايير هذا التصنيف ووزنها النسبي نجد مامن بين م

 (: معايير تصنيف شانغهاي00الجدول رقم)
 الوزن المتغير أو الرمز المؤشر المعيار

 جودة التعليم
أوسمة  ،خريجو الجامعة الحاصلون على نوبل أو ميداليات عالمية

فيلدز للرياضيات ومختلف التخصصات كجائزة البنك المركزي 
 Sverigesالسويسري 

الخريجون 
ALUMNI 

10% 

جودة أعضاء 
 هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الحاصلون على جائزة نوبل أو -أ
أوسمة فيلدز للرياضيات ومختلف التخصصات. ،ميداليات عالمية  

تخصصا علميا  21أعلى إسنادات )استشهاد( للباحثين في -ب
 مختلفا.

 Awardالجوائز -
 
-HICI  األكثر
 شارةإ

20% 
 
 

20% 

 اإلنتاج البحثي

األبحاث المنشورة في مجلتي العلوم والطبيعة وفق آخر خمس -أ
 سنوات تسبق سنة التصنيف.

، ودليل SSIEاألبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي -ب
، ودليل النشر للفنون والعلوم SSCIالنشر للعلوم االجتماعية 

 لتصنيف.، وفق السنة التي تسبق ااإلنسانية

- N&S  المنشورة
في مجلتي العلوم 

 والطبيعة

 
- PUB 

22% 
 

 

 
%20 

اإلنجاز 
األكاديمي 
مقارنة بحجم 
المؤسسة 
 العلمية

مؤشر األداء األكاديمي للجامعات يتم حسابه من خالل الدرجات التي 
تحصل عليها الجامعة في المعايير الثالثة األولى نسبة إلى عدد 

نفاقجامعة في ال يناألكاديمي مؤهلينال الجامعة على البحث  وا 
ذا تعذر جمع معلومات من الجامعة عن ذلك المؤشر يتم  العلمي، وا 

 توزيع درجته على باقي المؤشرات.

PCP 12 األداء للكل% 

 22 -22ص ،2212، دار الكتب والوثائق، بغداد،2، ع2، مجمجلة ثقافة جامعية ."نشأة الجامعات وتطورها"  هادي،ي : رياض عزيز المصدر
 ( كاألتي:01)وفق التصنيف والتي يظهرها الجدول رقم العشر جامعات األولىويمكن عرض 
 2012-2011وفق تصنيف شانغهاي لعامي  األولىترتيب العشر جامعات  (:00الجدول رقم)

2112 2111 
 النسبة الترتيب النسبة الترتيب البلد الجامعة اسم

1 100 1 100 Harvard University الواليات المتحدة األمريكية 
2 72.8 2 72.6 Stanford University الواليات المتحدة األمريكية 

3 71.8 3 72 
Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 
 الواليات المتحدة األمريكية

4 71.6 4 71.9 University of California, Berkeley الواليات المتحدة األمريكية 

5 69.8 5 70 University of Cambridge بريطانيا 
6 64.1 6 64.7 California Institute of Technology الواليات المتحدة األمريكية 

7 62.1 7 61.2 Princeton University الواليات المتحدة األمريكية 

8 06.1 8 60.4 Columbia University الواليات المتحدة األمريكية 

9 75.2 9 57.5 University of Chicago يات المتحدة األمريكيةالوال 

10 56.1 10 56.4 University of Oxford بريطانيا 

 http://www.shanghairanking.comموقع تصنيف شانغهاي: : المصدر

http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Harvard%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Harvard%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Stanford%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Stanford%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Massachusetts%20Institute%20of%20Technology%20%28MIT%29
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Massachusetts%20Institute%20of%20Technology%20%28MIT%29
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20California,%20Berkeley
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20California,%20Berkeley
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20Cambridge
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20Cambridge
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=California%20Institute%20of%20Technology
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=California%20Institute%20of%20Technology
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Princeton%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Princeton%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Columbia%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Columbia%20University
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20Chicago
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20Chicago
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20Oxford
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=University%20of%20Oxford
http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html
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كان معظمه  ،جامعة600من خالل الجدول نالحظ أن ترتيب العشر جامعات األولى من ضمن   
  استخدامهم لمعايير التصنيف المتفق عليها.هذا داللة على  ،للجامعات األمريكية وجامعتين بريطانيتين

 :أدناهغهاي كما هو مبين في الجدول كما كان للجامعات العربية ترتيب ضمن تصنيف شان
 2012-2011وفق تصنيف شانغهاي لعامي  عربيةالجامعات الترتيب  (:00الجدول رقم)

 البلد الجامعة الترتيب العالمي الترتيب العربي
2111 2112 2111 2112 

 السعودية جامعة الملك سعود 212 222 1 1
 السعودية جامعة الملك عبد العزيز 332 - 2 -
 السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 333 332 3 2
 مصر جامعة القاهرة 222 222 2 3

 http://www.shanghairanking.comموقع تصنيف شانغهاي: : المصدر

جامعات فقط تمثل دولتين هي  1غياب كبير للجامعات العربية، وظهور (06يبين الجدول)
مما يثير التساؤل حول فعالية  ،جامعة 600السعودية بثالث جامعات، ومصر بجامعة واحدة من بين 

 .الجامعات العربية لتحسين جودتها الجهود التي تبذلها
 :  Webometrics ويبومتركسالتصنيف ثانيا: 

معيار جامعة مدريد في معمل اإلنترنت ُيعدُّ وفقًا ل ،3001 سنة 1هبدأ صدور  هو تصنيف عالمي
الدولي األسباني 

Internet Lab ، حث الجهات األكاديمية في العالم يهدف هذا التصنيف أساًسا إلى، 
 اإلرشادتقديم و ، لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي المتميز على اإلنترنت

هو بمثابة فة الطالب الوافدين لمعرفة سمعة الجامعة... مساعدمع ، والتوجيه لمؤسسات التعليم العالي
الجامعات باالستفادة من اإلنترنت لعرض ما لديها لكي تتم االستفادة منه من قبل  اللتزامالمؤشر 
تاحة الوصول  ،تشجيع مبادرات الدخول المفتوح )المجاني(إضافة إلى ، اآلخرين لمواقع الجامعات وا 

 .3لعلمية ومختلف المواد األكاديمية األخرى الخاصة بالجامعات وأساتذتهاا المنشوراتإلكترونيا إلى 
 ومن بين معايير هذا التصنيف نجدها في الجدول التالي:

                                                           
المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان ، موقع الجامعات العربية من التصنيفات العالميةريمة اوشن، إيمان بن زيان،  نور الهدى بوطبة، 1

 06، األردن، ص3042افريل01-03، جامعة الزيتونة، يومي ليم العاليجودة التع

 Internet Lab:  معمل إلكتروني يحوى مجموعة بحثية من المتخصصين في بيانات الشبكة الدولية مهمتها مالحظة أنشطة البحث العلمي
معلومات  كما شهور( يصدر مرتين في العام )يناير، يوليو( 5واألكاديمي والمنشورات العلمية للجامعات على اإلنترنت. ويقدم تقريرا جديدا كل )

. انظر على الموقع: ناتامن قاعدة بي ألمعلوماتي، ويحدد الترتيب كل جامعةل ها االلكترونيجامعة بحسب موقع 100عما يزيد عن 
 .http://uqu.edu.sa/page/ar/27728 أنظر:، 3042، حول معايير ترتيب الجامعات العالمية، فيصل عبد القادر بغدادي

3
 03نور الهدى بوطبة، ايمان بن زيانن ريمة اوشن، مرجع سابق، ص  

http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html
http://uqu.edu.sa/page/ar/27728
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 ويبوكتركسال (: معايير التصنيف وفق06الجدول رقم)
 الوزن التعريف المعيار

الرؤية/التأثير )الروابط 
 الخارجية(

وع إليها على موقع الجامعة والواردة عن عدد الروابط الخارجية التي تم الرج
 محركات البحثطريق 

22% 

 ,yahooعدد الصفحات المنشورة بواسطة الجامعة، المستخرجة من تقارير  حجم موقع الجامعة/التواجد

google, live search, exalead. 
%20 

الملفات الغنية/االنفتاح 
 )مخرجات البحث(

 2222 من)المنشورة في الفترة  Pdf, Ps, Doc, Pptعدد الملفات من نوع:  
 Google Scholar) %15 والواردة في 

 البحث/االمتياز
عدد المنشورات واالستشهادات الواردة في الباحث العلمي )البيانات المنشورة 

 Scimago SIR ) %15والمتحصل عليه من  2223من العلمي للفترة  واإلنتاج

Source : Andrejs Rauhvargers ; Global University Rankings and Their Impact EUA European University 

Association ;2011 ;p58 

 كما يمكن عرض العشرة جامعات األولى عالميا وفق هذا التصنيف كما هي في الجدول الموالي:

 2012-2011لعامي  جامعات وفق تصنيف ويبوكتركس 10أحسن  (:00الجدول رقم)
2112الرتبة   2111ة الرتب   الجامعة 

1 2 Harvard University 

2 1 
Massachusetts Institute of 

Technology 

3 3 Stanford University 

4 5 University of California Berkeley 

5 4 Cornell University 

6 9 University of Minnesota 

7 10 University of Pennsylvania 

8 7 University of Wisconsin Madison 

9 19 
University of Illinois Urbana 

Champaign 

10 6 Michigan State University 

 Source : http://www.webometrics.info  

كما  ،في التصنيف األولىلجامعات الغربية المراتب اكان احتالل لقد  (01)من خالل الجدول
لكنما  3044فمثال فيه جامعات احتلت المرتبة األولى في سنة  ،سنة خالل كلتنافس مستمر  في أنهم
 وكذلك ،(Massachusetts Institute of Technology)احتلت المرتبة الثانية 3043خالل

(University of Illinois Urbana Champaign ) 4024أما في  20المرتبة 4022ترتبت في 
م. لقد من تحسين جودته ونحاولي مأنه ، كمامعايير التصنيفل همهذا مما يدل على إتباع ،00المرتبة

 كان كذلك للجامعات العربية ترتيبا وفق هذا التصنيف كما هو موضح في الجدول أدناه:

 

 

http://www.harvard.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.stanford.edu/
http://www.berkeley.edu/
http://www.cornell.edu/
http://www.umn.edu/
http://www.upenn.edu/
http://www.wisc.edu/
http://www.uiuc.edu/
http://www.uiuc.edu/
http://www.msu.edu/
http://www.webometrics.info/en/Objetives
http://www.mit.edu/
http://www.uiuc.edu/
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2112-2111( تصنيف الجامعات العربية وفق الويبومتركس 10م)رق الجدول   
2112 

الترتيب  البلد الجامعة أسم 2111
 العربي

الترتيب 
 العالمي

1 236 186 King Saud University السعودية 
2 544 302 

King Fahd University of Petroleum 

& Minerals 
 السعودية

3 701 - King Abdulaziz University السعودية 

4 796 - Cairo University مصر 
5 985 - American University of Beirut لبنان 
6 1030 - An-Najah National University فلسطين 
7 1109 - Ain Shams University مصر 
8 1165 - Umm Al-Qura University السعودية 
9 1330 - United Arab Emirates University اإلمارات 

10 1371 - Sultan Qaboos University عمان 
      Source : http://www.webometrics.info 

هي و  ،جامعة 600 وجود جامعة عربية واحدة استطاعت التواجد ضمن الـ (06يوضح الجدول)
 2000نيف شانغهاي، أما على مستوى الـجامعة الملك سعود التي نالت نفس الترتيب عربيا في تص

مما يدل على  وهو ترتيب ضعيف للجامعات العربية، (04حقل) انظر المجامعة 12جامعة نجد عدد 
 .همالجودة فيتحسين مستوى  ضعف
 سأتصنيف كيو ثالثا: 

اسم لشركة بريطانية تعنى بشؤون التعليم العالي والتصنيف العالمي للجامعات،  QSكيو إس 
 سيوية،آإلى اهتمامها بالتصنيفات اإلقليمية على مستوى دول شرق آسيا والباسفيك، ودول اليورو إضافة 

كما تعنى بإقامة المعارض المختصة بمؤسسات التعليم العالي عمومًا، وببعض البرامج المتخصصة 
 هو تصنيف يصدر من شركة سيمونس التيو .1ماجتسير إدارة األعمالالمثل المعرض الخاص ببرامج 

وكذلك مكاتب فرعية  ،و لها مكاتب رئيسية في كل من لندن وباريس وسنغافورة ،4880تأسست عام 
الهدف منه هو رفع مستوى المعايير العالمية للتعليم العالي و الحصول على معلومات فمتفرقة.  أخرى

 600ن عمل مقارنة بيتو  .عن برامج الدراسة في مختلف الجامعات وخاصة تخصصات العلوم التقنية
الشركات على تحديد و جامعة إلصدار دليل للجامعات يساعد الطالب  2000من  أكثرجامعة من بين 

                                                           
1
 00نور الهدى بوطبة، ايمان بن زيانن ريمة اوشن، مرجع سابق، ص 

http://ksu.edu.sa/
http://ksu.edu.sa/
http://www.kfupm.edu.sa/
http://www.kfupm.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
http://www.cu.edu.eg/
http://www.cu.edu.eg/
http://www.aub.edu.lb/
http://www.aub.edu.lb/
http://www.najah.edu/
http://www.najah.edu/
http://net.shams.edu.eg/
http://net.shams.edu.eg/
http://uqu.edu.sa/
http://uqu.edu.sa/
http://www.uaeu.ac.ae/
http://www.uaeu.ac.ae/
http://www.squ.edu.om/
http://www.squ.edu.om/
http://www.webometrics.info/en/Objetives
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يعتمد على كما انه  .3006ول قائمة له سنة أصدرت وقد  ،حسن الجامعات في الميدانألم وجهته
 :1رئيسية لتقييم الجامعات تتمثل في معايير أربع

 لجامعة محل التقييم.جودة البحث: عن طريق تقويم النظراء ل -
 توظيف الخرجين: يعتمد على استطالع أراء جهات التوظيف من خالل االستبيانات. -
ة التدريس و الطلبة ئهي أعضاءالنظرة العالمية للجامعة: يتم التقييم عبر دراسة نسبة  -

 .ةطلبة  الكلية التدريس و ئجانب مقارنة بهياأل
 ستاذ.أ كلة لطلبعدد الجودة التعليم: يتم حساب معدل  -

يتم اعتماد االستقصاءات كأداة لجمع المعلومات و كذا يتوفر التصنيف على قاعدة  -
 .بيانات تراكمية تحتوي معلومات عن  مختلف الجامعات حول العالم

 كما كان ترتيب الجامعات العشر األوائل حسب هذا التصنيف وفقا لما يلي:
 2012-2011س أسب تصنيف كيو ولى حترتيب الجامعات العشر األ (: 00الجدول رقم)

2012 2011 
 النسبة الترتيب النسبة الترتيب البلد اسم الجامعة

 األمريكيةالواليات المتحدة  MITمعهد مساتشوست للتكنولوجيا  99.2% 3 100.0% 1
 بريطانيا جامعة كابريدج 100.0% 1 99.8% 2
 كيةاألمريالواليات المتحدة  جامعة هارفدر 99.3% 2 99.2% 3

 university college ofجامعة لندن  97.3% 2 98.7% 2

London 
 بريطانيا

 بريطانيا جامعة اكسفورد 98.0% 2 98.6% 2
6 98.3% 6 97.6% Imerial college London بريطانيا 

 األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة يال 98.8% 2 97.5% 2
 األمريكيةحدة الواليات المت جامعة شيكاغو 96.1% 8 96.3% 8
 األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة برنستون 91.9% 13 95.4% 9

 األمريكيةالواليات المتحدة  Caltethمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا  93.0% 12 94.4% 12
Source : Report ; QS World University Rankings "Trusted by students since 2004 " ;2012 ;p07 

 600ضمن( نالحظ الترتيب لبعض الجامعات األمريكية والبريطانية 08الجدول رقم ) خالل من  
اعتمادهم لمعايير التصنيف المعمول بها عالميا، فمثال نجد جامعة كامبريدج ببريطانيا نتيجة  ،جامعة

ء على تحسين الجودة من اجل البقا كما أنها تعمل باستمرار ،تحتل المرتبة األولى ضمن هذا التصنيف
كما كان  .نفس الكالم ينطبق على الجامعات األخرى المذكورة في الجدول، كل سنةلفي المرتبة األولى 

 للجامعات العربية هي األخرى ترتيبا وفقا لهذا الجدول: 
                                                           

1
 00المرجع نفسه، ص  
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 2012-2011س أحسب تصنيف كيو  العربيةترتيب الجامعات (: 10الجدول رقم)

Source : http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012  

جامعة، فمثال نجد جامعة الملك  600( الترتيب لبعض الجامعات العربية من 40)يوضح الجدول
ل تعم أنها)المرتبة األولى(، داللة على ويبومتركسالسعود مرتبة نفس الترتيب في تصنيفي شانغهاي و 

من اجل البقاء واالستمرار في المراتب األولى عربيا، كما أنها تحاول من تحسين  تحسين الجودة
 عالميا. 481رتبت  3043في سنة 300كان ترتيبها 3044مرتبتها عالميا في سنة 
 :رابعا: تصنيف التايمز

مية العالمية؛ وكان ن تصنيف مجلة التايمز السنوي يعد من التصنيفات المتميزة في األوساط األكاديإ  
كيو إس العالمي  –، وعرف آنذاك بتصنيف )تايمز هاير إيديوكيشن 3001أول ظهور له في عام 

المتخصصة في شؤون  QSنظرًا ألنه كان يصدر مشاركة مع شركة كواكرلي سيموندز  ،للجامعات(
معايير جديدة  اعتمدت مجلة التايمز على 3040، ومنذ عام 3008التعليم والبحث العلمي حتى عام 

للتصنيف العالمي للجامعات، بعد مراجعة مستفيضة قامت بها المجلة لنوعية المعلومات التي تجمعها 
فقد قامت المجلة بتطوير أساليب متعددة لزيادة الدقة والتوازن  ،عن الجامعات العالمية وطرق تقييمها

إضافة مؤشرات أداء أكثر واقعية، و والشفافية لجداول المعلومات السنوية للجامعات، كما عملت على 
طرق تحليل أكثر تطورًا وعمقًا في تحليل المعلومات، إضافة إلى االعتماد على مرئيات يقدمها 

. من بين معايير المعتمدة 1لزيادة المصداقية في تصنيفها للتعليم العالي ،المجتمع األكاديمي العالمي
 لهذا التصنيف نجد ما يلي:

 
 

                                                           
1
 00سابق، ص نور الهدى بوطبة، ايمان بن زيانن ريمة اوشن، مرجع 

 الترتيب
2112 2111 

 النسبة الترتيب النسبة يبالترت البلد اسم الجامعة
 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود 47.1% 222 49.4% 192 1
 المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبد العزيز 31.3% 322 35.4% 332 2
 العربية المتحدة اإلمارات العربية المتحدة اإلماراتجامعة  34.2% 338 33.0% 322 3

2 392 31.6% 622-
221 

 مصر القاهرة األمريكيةالجامعة  -

2 222-
221 

- 622-
221 

محمد بن سعود  اإلمامجامعة  -
 اإلسالمية

 المملكة العربية السعودية

6 222-
221 

 العربية المتحدة اإلمارات الشارقة األمريكيةالجامعة  - 622+ -

2 222-
221 

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس 30.7% 322 -
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 معايير التصنيف وفق التايمز (:11الجدول رقم)
 الوزن التوضيح المؤشرات
مصممة لتوفر رؤية واضحة لبيئة التعليم  لألداءيحتوي على خمس مؤشرات  التعليم

 أكاديمي.الطلبة و من منظور  وجهة نظروالتعلم لكل جامعة من 
 

01% 

 سمعة الجامعة بين نظيراتها - البحث
 العائد من البحث -
ة ئعن طريق مقارنة حجم البحوث المنشورة وعدد موظفي الهيالبحث  إنتاجية -

 التدريسية للجامعة

10% 

10% 

10% 

 %01 جديدةالفكار األمعرفة و النشر من اجل  الشهادات

 قدرة الجامعة في المساهمة في الصناعة - العائد من الصناعة
 مقدار دخل بحوث الجامعة الذي يكسب من الصناعة -
لدفع مقابل البحوث ومدى قدرة الجامعات على ات على مدى استعداد الشركا -

 استقطاب

2.2% 

 أخرىطالب من دول - النظرة الدولية
 المحليين األساتذة إلى األجانب األساتذةنسبة  -
 المنشورات البحثية الجامعية إجمالي -

2.2% 

2.2% 

 

 

2.2% 

Source :http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world 

ranking/methodology. 

 وفقا لهذا التصنيف أيضا يمكن أن نوضح الجامعات العشرة األولى المرتبة عالميا حسب الجدول أدناه:
 2112-2111التايمز  صنيفحسب ت األولىترتيب الجامعات العشر  (:12الجدول رقم)

2112 2111 
 النسبة الرتبة النسبة الرتبة البلد الجامعة

األمريكيةالواليات المتحدة  معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 94.8% 1 95.5% 1  
األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة ستانفرود 93.9% 2 93.7% 2  
 بريطانيا جامعة اكسفورد 93.6% 4 93.7% 2
األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة هارفدر 93.9% 2 93.6% 2  
هد مساتشوست للتكنولوجيامع 92.3% 7 93.1% 2 األمريكيةالواليات المتحدة    
األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة برنستون 92.9% 5 92.7% 6  
األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة كامبريدج 92.4% 6 92.6% 2  
 بريطانيا جامعة امبيلاير لندن 90.7% 8 90.6% 8
األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة كاليفورنيا باركلي 89.8% 10 90.5% 9  
األمريكيةالواليات المتحدة  جامعة شيكاغو 90.2% 9 90.4% 12  

SOURCE : http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking   
 ،جامعة 300ضمن( نالحظ الترتيب لبعض الجامعات األمريكية والبريطانية 43من خالل الجدول)

اعتمادهم لمعايير التصنيف المعمول بها عالميا، فمثال نجد معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالواليات نتيجة 
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على تحسين  كما أنه يعمل باستمرار .المتحدة األمريكية يحتل المرتبة األولى ضمن هذا التصنيف
المذكورة في الجدول. وللجامعات الجودة من اجل بقائه في المرتبة األولى وكذلك الجامعات األخرى 

 (.42للجدول)العربية هي األخرى ترتيبا وفقا 
 2112-2111التايمز  صنيفحسب ت بيةترتيب الجامعات العر  (:10الجدول رقم)

 البلد الجامعة الدرجة الترتيب في التصنيف الترتيب عربيا
سعوديةالمملكة العربية ال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 21.8% 92 1  
 مصر جامعة المنصورة 21.0% 96 2

SOURCE : http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012/one-hundred-under-fifty 

  

 ،من خالل الجدول أعاله قد كان للجامعة السعودية أيضا الترتيب األول عربيا في هذا التصنيف   
من اجل الحفاظ على  ،نتيجة اعتمادها على معايير التصنيف والعمل على التحسين المستمر لجامعتها

 مرتبتها.
 سباب منها:يعود عدم تصنيف الجامعات العربية وفقا لهذه التصنيفات العالمية راجع لعدة أ

  .ضعف استقاللية الجامعات في التعليم والبحث العلمي -
 .على حساب النوعتكدس الطلبة وسياسات القبول المفتوح والتوجه الكمي  -
 .ضعف البنية التحتية للجامعات العربية من مكتبات ومخابر وغير ذلك -
 .تراجع مستوى المناهج والبرامج الدراسية وتقادمها -
 .ير قدرات أعضاء هيئات التدريس الوطنيةتواضع االهتمام بتطو  -
النقص في أبحاث هيئة التدريس المنشورة عالميا، وانخفاض عدد الدوريات العلمية العربية، إذ  -

دورية في اليابان وحدها على  42662، مقابل 3006دورية عام  641لم يتجاوز عددها 
 سبيل المثال.

مقارنة بنحو  %0.3ة يصل متوسطه إلى على البحث العلمي في الدول العربي اإلنفاق نقص -
 .كمتوسط عالمي 4.1%

كبير في عدد المتخصصين بمجال البحث العلمي، وللمقارنة فإن نسبتهم في مصر  انخفاض -
باحثا لكل  3116نسمة، بينما تصل في اليابان  40000باحثا لكل  650كمثال تبلغ 

 :جهت لهذه التصنيفاتالتالي يلخص أهم االنتقادات التي و الجدول و  نسمة. 40000

 للتصنيفات العالمية الموجهة أهم االنتقادات (:10الجدول رقم)
 االنتقادات نوع التصنيف

 

 

 

 

 

 

شكل أساسي على عدد المقاالت التي نشرها ب اعتماده :إشكالية اللغة وغياب العالمية -
وذلك حسب قاعدة بيانات شركة تومسون رويترز  ،الباحثون في مجالت محكمة

(Thomson Reutersفهي ال تصلح لتقويم كل جامعات العالم )  كل أنواع الدراسات و
الدراسات الحقوقية، فإن األبحاث التي تنشر فيها تكون عادة كفي بعض المجاالت إال 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012/one-hundred-under-fifty
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 تصنيف شانغهاي

Shanghai Jiao Tong 

University  

  غة الدولة المحلية.بل

جائزة نوبل مقياًسا يسبب مشكلة، إذ ال يمكن في كثير من األحيان تحديد الجامعة  اعتماد -
التي تستفيد من كون أحد خريجيها أو باحثيها حاصال على جائزة نوبل، ويتساءل 

ورسائل الدكتوراه المنشورة من  االختراع لبراءاتالباحثون عن سبب عدم إعطاء اعتبار 
 قبل القائمين على تصنيف شانغهاي وغيره.

أعضاء هيئة و  %40الخريجين)على االنجازات الفردية  %30كبير بنسبة  اعتمادهناك  -
الجودة  يوجد انتشار كما أنها ال ،الذين نالوا جوائز نوبل وأوسمة فيلدز (%30التدريس

الفائزين في السنوات الماضية كمقياس لجودة الفترة  استخدام ألناألكاديمية في الجامعة، 
 .الحالية مشكوك فيه

 
 

ويبومتركس التصنيف 
Webometrics  

النشر اإللكتروني إذ ال يكفي حصر االنجازات العلمية للجامعة في  على اقتصاره -
 المنشورات االلكترونية فقط.

إذ تلجأ بعض الجامعات إلى كثرة المادة العلمية المنشورة ال تعني بالضرورة جودتها،  -
تكثيف النشر في مواقعها دون مراعاة أصالة المادة العلمية المنشورة، مما يقلل من 

 مصداقية التصنيف.

 

 

 سأتصنيف كيو 

 

 الطالب.ة التدريسية و ئمؤشرات كمية وغياب النوعية في معيار تقييم الهي اعتماده على -

تائج االستطالع بالنظر إلى نسبة التمثيل تدور االنتقادات األكاديمية حول الثقة في ن -
والتجاوب والطريقة العلمية التي يتم بها إجراء االستطالع حيت يستطلع التقويم  بحسب 
القائمين عليه آراء الباحثين األكاديميين، الذين تنشر لهم المجالت العلمية المقاالت 

 .المحكمة علمياً 

 تصنيف التايمز

 

المنهجية المستخدمة لحصر عدد المقاالت المنشورة عالمات استفهام حول هناك  -
 .بعين االعتبار فروع الجامعات واعتبارها جامعة واحدة يأخذواالستشهادات ، حيث ال 

 من إعداد الباحثة اعتماد على: المصدر:
طباعة والنشر، اإلمارات ، السنة الثانية، المتحدة لل00، العددمجلة آفاق المستقبلالتصنيفات العالمية للجامعات، بشار حميص،  -

 .65ص ،4022العربية المتحدة،
    .28، ص2212، دار الكتب والوثائق، بغداد،2، ع2، مجمجلة ثقافة جامعية ".نشأة الجامعات وتطورها"  هادي،ي رياض عزيز  -

 يوجدنظرا الختالف توجهات الباحثين وأدائهم، إال أنه ال  معايير جودة التعليم العالي: .2
 :1كاألتيي اآلراء التي تناولت معايير جودة التعليم العالي و يمكن حصرها اختالف كبير ف

 تشكل محور النظام المتكامل الذي يسعى إلى تحقيق جودة مؤسسات التعليم  القيادة :
من  ،العالي، لذلك نحتاج إلى منهجية إدارة الجودة وتحسينها وضمانها في هذه المؤسسات

                                                           
 تصور مقترح لتطوير معايير إلدارة الجودة وضمانها في الجامعات األردنية في ضوء تقنيات التعلم اإللكتروني،أحمد بدح، خالد الصرايرة،  1

 .41، ص 3044جامعة البلقاء التطبيقية، قسم علوم التربوية، األردن، 
 

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
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ؤية قادرة على تحقيق التفاعل والتعاون واالنسجام بينها قيادة إدارية متحمسة ذات ر  خالل
 تتطلب فريق عمل متعاون لديه والء وانتماء. كماوبين المرؤوسين 

 مؤسسات التعليم العالي رسالة واضحة لدى : يجب أن تتوفر  رؤية ورسالة الجامعة
تركز على  األخيرةالن هذه  ،تعبر عن رؤيتها وأهدافها العامة والخاصةالمعالم ومحددة 

التي تخطط لتنميتها،  واإلمكانياتالقدرات  تترجم من خالل ،المسار المستقبلي للمؤسسة
 األهدافعلى  اإلجماعة الجامعة فهي تركز عن النشاط الحالي لها من خالل رسال أما

 .تنفذ وتحقيق المركز التنافسي وأعمالمهام  إلىالواحدة وتسهيل ترجمتها 
 كل الثقافة التنظيمية بيئة اجتماعية تشتمل على مجموعة من : تش الثقافة التنظيمية

دورا مؤثرا  لهاو  ،المبادئ والقيم والمفاهيم والمعتقدات التي يجب أن تسود المؤسسة التعليمية
 في عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت التي تصادفها.

  ة التعليمية وتحقيق إنجاز العمليب: يقوم أعضاء هيئة التدريس  يةهيئة التدريسالأعضاء
هذا من خالل تأهيله العلمي والسلوكي والثقافي وخبراته العلمية ، التي يعملون بها هاأهداف

 عن طريق :
 توفير العدد الكافي ألعضاء هيئة التدريس المؤهلين. -
 اعتماد معايير واضحة وشفافة الختيار أعضاء هيئة التدريس. -
المهني والتعليم المستمر ألعضاء هيئة أن تتوفر للجامعة برامج متخصصة للتطوير  -

 التدريس.
 يقصد بها شمولية ومرونة واستيعاب مختلف التحديات العالمية  البرامج والمناهج الدراسية :

كما يجب على المناهج  .والثورة المعرفية، وتوظيفها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية
 كلالة وأهداف وحاجات الطلبة والمجتمع كالتعليمية أن تتواءم مع الفلسفة العامة وتحقق رس

 أن تتوافق مخرجات هذه البرامج مع المعايير المحلية والدولية.
 البد ، صل إلى تفوق جامعي ناجح ومتميزن: حتى  إدارة الموارد البشرية والمادية وتنميتها

لق التميز خفي باعتبارها الركيزة األساسية ، مواردنا البشرية وتنمية من التركيز على تطوير
هذا عن طريق تنمية القدرات اإلدارية والتدريبية وتحسين ، تنافسيةالميزة ال ها منوتمكين

 المرافق والخدمات وتجهيزاتها مثل :
 توفير نظام إلكتروني للبحث عن المعلومات في المكتبة. -
 توفير مرافق خدمية أساسية كافية.و  يةهيئة التدريسالتوفير مكاتب مناسبة ألعضاء  -

 المؤسسة كما  رسالة مع التي تتفق ،: يستحسن وضع إستراتيجية البحث العلمي بحث العلميال
 ،يجب على أعضاء هيئة التدريس أن يشاركوا في أنشطة البحث العلمي بصورة كافية ومناسبة



 

- 43 - 
 

توفير األجهزة مع على المستجدات الحالية في مجال تخصصهم  تطلعهمحتى يضمن بقاءهم و 
 البحثية.الالزمة للعمليات 

 من خالل تنمية البيئة  ،: يجب أن تساهم المؤسسة التعليمية في المجتمع خدمة المجتمع
نشاء وحدة عملية تعزز عالقة مؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي و المحيطة بها  سوق مع ا 

 تساهم في تنفيذ المشاريع التنموية واالقتصادية واالجتماعية.و  ،العمل
 من  واعلميا وثقافيا ونفسيا، حتى يتمكن متأهيلهيجب لعملية التعليمية و بؤرة ا ون: يمثل الطلبة

إيجابا على مستوى الجودة ومواكبتهم التطورات العصرية  الذي تنعكساستيعاب المعرفة 
 المستقبلية. البرامجوانفتاحهم على 
 األتي:ك الجامعة الجزائريةواقع  وعليه يمكن تشخيص

  فهي  .الطموحات والتصورات لما يجب أن تكون عليه المؤسسة الرؤيةتمثل : الرؤيةالرسالة و
إذ من شان الرؤية  ،تعكس النظرة المستقبلية التي تطمح المؤسسة إلى تحقيقها في المستقبل

أن تثير الحماس لدى العاملين وتضع أمهامهم مالمح الجامعة التي سينتمون إليها في 
والمتطلبات  األهدافث يتم تطبيقها على حيبيجب أن تكون الرسالة منسقة  كما ،المستقبل
أن تحدد بوضوح بشكل مناسب مع األهداف واألغراض و  ،ببرنامج تحسين الجودة ةالخاص

لتغيرات التي لنتيجة  LMDنظام  تم اعتماد ةالجزائري الجامعة حسبف األساسية للبرنامج.
أما بالنسبة  ،ودتهاتحسين ج تساعد علىت حديثة تقنيات وتكنولوجياإدخال من  ،يهاطرأت عل

أهداف  ضمنعالمي للجودة والتمييز النموذج ال مدرجة ضمن ةهي أن تصبح الجامع تهالرؤي
 :مسطرة
 : أن تكون الجامعة ضمن أفضل مائة جامعة في التصنيف الدولي.طويل األجلهدف  -
 : تصميم وتطبيق نموذج إدارة الجودة طبقا للمعايير الدولية.هدف متوسط األجل -
على مستوى جميع المؤسسات  : تطبيق مشروع ضمان الجودةاألجل هدف قصير -

 ضمان جودة التعليم العالي.لطبقا للمعايير التي تعتمدها بعض الهيئات القومية  الجامعية
 ائمين الق باعتبارهم ،يةهيئة التدريسال: التي تتضمن الطالب وأعضاء  جودة العملية التعليمية

بدور إنجاز  ونيقومو  المختلفة ات العلميةدرجال سبح ،يهبشؤون التدريس واإلشراف عل
ثراو  عملية التعليمية وتحقيق أهدافهاال قد تنظم دورات  .1وفق فلسفة يرسمها المجتمع ئهاا 

يدهم بالمعارف الجديدة وتنمية فرص البحث المشترك بين زو هيئة التدريس لت ألعضاءمستمرة 
، وللبحث قييمللت متكاملفي ظل تنفيذ نظام من اجل تحسين بيئة التعليم  ،والكليات األقسام

عليه  اإلنفاقمضاعفة و التركيز على المشاريع البحثية المتميزة  من خاللالعلمي دور كبير 
  تطوير آليات االستفادة لتعزيز نشر المعارف واألبحاث.مع 

                                                           
 .442ص  ،3001، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، 4ط التربوية،الجودة الشاملة في المؤسسات  إدارةصالح ناصر عليان،  1
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ساسية في األيزة ركالفاالهتمام به يعد  ،العملية التعليميةاحد العناصر الهامة في الطالب  يعتبر   
 ناالهتمام بخريجيفلتطورات العصرية، ل تبعا رغباته وحاجاته ةلبيت من اجل ،توجيهه نحو المستقبل

إنما أيضا في تنمية قدراته  ،ذوي كفاءة ال يقتصر فقط على تأهيله العلمي في مجال تخصصه
مجه في سوق العمل من أجل تسهيل د ،على التفكير والتصور والتحليل والنقد واستخالص النتائج

وهناك عدد من المؤشرات يجب توافرها لتحقيق جودة  في اتخاذ القرارات. بعد التخرج ومشاركته
 : 1الطالب منها

 مناسبة عدد الطلبة ألعضاء هيئة التدريس. -
من خالل تزويدهم بالمرافق والهياكل البيداغوجية  توافر الخدمات التي تقدم للطالب -

 الالزمة
 لطلبة واستعدادهم للتعلم.تعزيز ودافعية ا -
 ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بشأنهم. تعزيز صلة الطالب بالمكتبة -

  ومدى ،التعليمية تقنياتوال المناهج التعليمية وطرق التدريس تشمل:  التعليمية البرامججودة 
 وفقاتطويرها  من اجل ،ديات العالمية والمعرفيةستيعاب مختلف التحال تهاومرون هاشمول عمق

األمر الذي جعل طرق التدريس بعيدة تماما عن التلقين ومنيرة ألفكار  ،لمتغيرات العامةل
طلب مراجعتها وتطويرها تكما ت ،2وعقول الطالب من خالل الممارسات التطبيقية لتلك البرامج

تقنيات التحديث المراجع وطرق التدريس واستخدام  من خالل ،لتواكب متطلبات سوق العمل
علمية جديدة تتالءم مع الواقع  ستحداث مقاييسال ،ة كالبرمجيات واألنشطة العلميةثحديال

تطوير المخابر تحديث و  العلمي الكتساب الخبرات والقدرات والكفاءات الالزمة، إضافة إلى
مع إدخال المكون البحثي في  3 العلمية بالتجهيزات الضرورية لدعم الجانب النظري للتدريس.

 لتحقيق المعايير العالمية لالعتماد العام والخاص. مختلف المقاييس
 هام من محاور  ر: يعتبر المبنى التعليمي وتجهيزاته محو جودة المرافق والهياكل األكاديمية

بالمرافق والهياكل البيداغوجية لتحسين  مؤسسة التعليم العاليالعملية التعليمية، فيجب تزويد 
ضرورة مراعاة توفر األجهزة العلمية مع  ،لتعليمبما يتناسب مع طبيعة ا ،مستوى الطلبة

منها وتوفير مكتبات مدعمة بأنظمة إلكترونية للبحث عن  ،نتقاء األفضلاالوالوسائل الحديثة و 
 .المعلومات

                                                           
دارة الجودة في التعليم العاليرافد عمر الحريري، 1  .318، ص 3040، دار الثقافة ، األردن، القيادة وا 

 .441صالح ناصر عليان، مرجع سابق، ص  2
ئة التدريس نحو مدى تطبيق متطلبات ضمان الجودة في جامعة اتجاهات أعضاء هيإلهام يحياوي، نجوى عبد الصمد، حكيمة بوسلمة،  3

، الجامعة الخليجية، المملكة البحرينية، يومي المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان الجودة في التعليم العالي، ةباتنة بالجزائر : دراسة ميداني
 .142، ص 3043أفريل  1/6
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 األنظمة والقوانين فضال عن  ،: يقصد بتشريعات التعليم العاليجودة التشريعات والقوانين
 1التي تضعها الدولة في مجال التعليم العالي ،األخرى راللوائح واإلجراءات وكافة التدابي

فالبد أن تكون مرنة وواضحة ومحددة حتى تكون عونا لإلدارة و تواكب كافة التغيرات ،
 والتحوالت من حولها.

 ن، األنشطة البحثية من مؤتمرات وملتقيات وأيام يالخريج يضم كل من:  الجامعي الناتج جودة
فالمؤسسة التعليمية  مقاالت ومنشورات جامعية ومطبوعات... الخ. دراسية وخدمات بحثية من

القدرة على المنافسة  مولهعلى حل المشكالت  ينلسوق العمل قادر  نيخريج تسعى إلى إعداد
جودة عالية  وبالضرورة ذالجامعي الذي ينتج يكون  فالناتجوالحصول على فرص أفضل، 

تشجيع الباحثين وتنمية مع  ،مطلوبة في سوق العملالو يتمتع بكل المؤهالت والخبرات الالزمة 
 .معارفهم

 : 2فيمكن إال أن عملية تطبيق هذه المعايير وااللتزام بها ت
 براز قدر و  ،تقديم لغة وهدفا مشتركا لمتابعة وتسجيل تحصيل الطالب على تحقيق العديد اتهم ا 

 من النواتج المحددة مسبقا.
 لمراجعة البرنامج التدريبي وتقديمه بشكل  ،التشخيصية وجود الكثير من البيانات والمعلومات

من تحديد مستويات تحصيل الطلبة في الوقت وتمكينهم  متكامل ألعضاء هيئة التدريس
 الراهن، والتخطيط للتعليم المستقبلي بشكل جيد.

  نحو أساليب التعليم الحديثة، واستخدام التقنية التكنولوجية. يةهيئة التدريسالإبراز قدرة 
مراجعة الدورية ال من خالل ،الجامعةعلى مستوى يمكن حصر متطلبات جودة التعليم العالي    

تحديد معالم مع  ،االختصاص أهلطرف  باستمرار من وتحسينهالمحتوى البرامج التعليمية والتكوينية 
تفادة من عوائد رجية لالسمراعاة الخصوصية المحلية والمطالب الخا و لهااألهداف التعليمية والتكوينية 

ربط مخرجات التعليم العالي مع محاولة  ،الجانب الكيفي أثناء عملية التكوين ا علىاعتماد، التعليم
 ،تدعيم وتوسيع دراسات مابعد التدرج خاصة في التخصصات العلمية الجديدةو  باحتياجات سوق العمل

هارات البيداغوجية وتنمية روح الفريق تزويد المكون الجامعي بالمعرفة العلمية المتعلقة بالمسائل والمل
 في العمل الجامعي.

"تحليل أداء  اهيقصد بيم ضرورية و عملية التقف: التقويم داخل مؤسسات التعليم العالي  -2-1  
المؤسسات أو البرامج التعليمية، وقياس مستوى األداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما 
                                                           

لضمان جودة التعليم األول المؤتمر العربي الدولي ، في تعزيز وتحفيز جودة التعليم العاليدور التشريع متولي عبد المومن محمد المرسي،  1
 .01، ص 3044/ماي 40/43، جامعة الزرقاء، المملكة األردنية، يومي العالي

امعة الطفيلة التقنية، ، جمؤتمر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، ضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالياعوري، فرفعت ال 2
 .38، ص 3001األردن، 
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البرامج التعليمية  أداءيساعد على تحليل  كما انه ، الجودة المطلوب"يلزم لطالبها تحقيقا لمستوى 
فعملية التقويم لها  .يتم بلوغ مستوى الجودة حتى ،ومعالجة جوانب القصور األداءمن خالل قياس 

دخال التعديالت عليها ،المنشودةمراجعة األهداف  1بالغة تتمحور في أهمية تشخيص ما يواجه و  وا 
من  أدائهم علىفيد كوسيلة تغذية راجعة يتعرف العاملون ت ،ن عقبات ومشكالتالتعليم العالي م
جودة مؤسسات أساليب تقويم ومن بين ، المهارات والكفاءات التي تتطلب عالجا خالل إظهار
 :2منهاالتعليم العالي 

 الذاتي  التقويمself-assessment  كل من  هويشارك في ،برنامج معينوفق مؤسسة ال: تقوم به
اإلدارة والهيئة التدريسية والطلبة، تقوم به وحدة ضمان الجودة واالعتماد في المؤسسة نفسها 
في ضوء الضوابط والمعايير المحددة في دليل التقويم الذاتي والخارجي، يهدف بشكل 

هو أداة من إذن أساسي إلى جمع وتحليل البيانات من أجل تحديد نقاط القوة والضعف، 
إلرشاد القيادة اإلدارية إلى كيفية استثمار مواردها بكفاءة لتحسين أدائها دوات الفعالة األ

من اجل  ،3معيار دولي من خالل تقييم تنفيذ خطتها السنوية مع سنة سابقةبمقارنة  ،النوعي
 فهو يساعد على : وضع المعايير التي يتم يجب تقيمها،

في استثمار  ،لتعليم العاليمؤسسة ا التوصل إلى حكم يتسم بالدقة حول كفاءة وفعالية -
 مواردها البشرية والمادية.

 : 4االفتراضات التالية وفقبأهدافها،  مؤسسة التعليم العالي قياس مدى -
يتم بطرق مختلفة، وبفئات  أساسي من عمليات مؤسسات التعليم التقويم الذاتي جزء -

 متعددة األفراد.
 التطوير والتحسين األكاديمي. هالهدف العام من -
 دة األكاديمية من المفاهيم التي يمكن تحديدها وقياسها.الجو  -

  التقويم الخارجيExternal assessment عملية تقوم بها جهة خارجية وهيئات متخصصة :، 
هدف ب ستند على تقرير التقويم الذاتييتكون لها عالقة بالمؤسسة أو البرنامج المراد تقويمه، و 

قيام بمقابالت مع مختلف الفئات اإلدارية واألكاديمية الشمل يو  ،هنقاط الواردة فيالالتحقق من 
كما أن اإلجراءات ال يمكن إتباعها في  مكتبات.المختبرات و لوالطالبية وزيارات ميدانية لمرافق 

                                                           
المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم ، أثر تقويم عضو هيئة التدريس في ضمان الجودة النوعيةقمر محمد بخيث ماجي،  1

 .4022، ص 3043ماي  6 – 1، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، يومي العالي
2
 .34سوسن شاكر مجيد، إلياس سليمان جريسات، مرجع سابق، ص  فيصل عبد اهلل الحاج،  

الملتقى الدولي إدارة الجودة الشاملة في قطاع ، األساليب المستخدمة في تحقيق الجودة الشاملة في أداء المؤسسات الجامعيةبقة الشريف،  3
 .41،ص 3040/3044، جامعة منتوري، قسنطينة الخدمات

 .833ق، ص عمار السامرائي، مرجع ساب 4
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تهدف إلى التأكيد أن البرامج تحقق معايير محددة فهي  ،عمليتي التقويم الذاتي والخارجي
شكل تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة أساسا يو  ،تي للمؤسسةوتنمي وتطور إجراءات التقييم الذا

 عملية التقييم الخارجي.
  المقارنات المرجعيةLe Benchmarking عملية مستمرة ومنتظمة تجري بمقارنة نتائج  ي: ه

مع األخذ  ،االختصاصنفس أداء عمل المؤسسة مع نتائج العمل نفسه في مؤسسة أخرى من 
هي من األساليب التي يمكن ف ،1ات الداخلية والوظائف التي تقوم بهاباعتبار األنشطة والعملي

 استخدامها بفاعلية إلجراء تحسين وتطوير الخدمة التعليمية.
  تقويم األقرانPeer – Evaluation  أعضاء الهيئة فيها كل من ساهم ي: هي عميلة مشاركة

أو إعطاء النصائح أو إصدار  في إصدار األحكام ،والباحثين والممارسين المهنيينالتدريسية 
القرارات بشأن اقتراح برامج أكاديمية جديدة أو االستمرار في القائم منها أو تعديلها، وهو يعد 

 2 أحد أشكال التقويم الداخلي )الذاتي(.
  الجودة الشاملةTotal quality هي عملية مراقبة مستمرة لمدخالت وعمليات ومخرجات :

ستخدم في معالجة ت، غالبا ما ذي حققته أو تعمل على تحقيقهة الومستوى الجود مؤسسةال
النظم كنموذج تقويمي يتميز بالتفصيل والحساب الدقيق لجميع العناصر والمتغيرات الداخلية 

 في النظام.
 وير نجاز األكاديمي للطالب له تأثير كبير في تطاإل:  3تقويم التحصيل األكاديمي للطالب

ومعرفة نوعية التعليم الذي يقوم الطالب  ،التعليم العالي تالتدريس الذي تقدمه مؤسسا
 بتحصيله سواء على وشك التخرج أو الخريجين.

 : ( في مؤسسات التعليم العاليAccreditation) األكاديمي االعتماد -2-2
يمنح للمؤسسة التعليمية )الجامعة( أو البرنامج  ،رتبة أكاديمية أو وضع أكاديمي علميب يعبر عنه    
ساسية األخطوة المعايير الجودة العربية والدولية، ويعد لكاديمي مقابل اعتماد واستيفاء المؤسسة األ

للمؤسسة للسير نحو التميز في إطار توافقها وانسجامها مع أفضل المعايير العالمية المعروفة، وتيسير 
  .مثيالتهاالتنافس مع  سبل االعتراف بها من قبل األوساط األكاديمية والمهنية األولية والقدرة على

 
 

                                                           
 .34فيصل عبد اهلل الحاج، سوسن شاكر مجيد، إلياس سليمان جريسات، مرجع سابق، ص   1
 .33مرجع سابق، ص  2
 .05عمار السامرائي، مرجع سابق، ص  3
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مدى نجاح الفرص التعليمية ب" QAAفتحقيق الجودة األكاديمية حسب وكالة الجودة البريطانية    
، والعمل على ضمان 1المتاحة أمام الطالب في مساعدتهم على تحقيق الدرجات العلمية المنشودة"

 ئمة والفعالة.فرص التعليمية المالالوتقييم  توفير التدريس المناسب والفعال
ال يمكن اعتباره إستراتيجية جديدة ألن مؤسسات التعليم العالي  ،فالسعي وراء تحقيق هذه الجودة   

هذا غالبا ما يكون تحقيقها سهال لما  ،تسعى دائما نحو تحقيق التميز األكاديمي والجودة في أولوياتها
يمكن أن تعني  العالي في التعليم Qualityوعية أما عن الن 2 تتوافر اإلمكانات والموارد المالية الكافية.

نوعية و  ه،فالتعليم ذو النوعية العالية يعني "التميز" في متدنية. –متوسطة  –نوعية عالية  وتعليما ذ
التعليمية والبحوث العلمية تبعا لمعايير معتمدة تؤهلها لنيل رضا  العمليةالخريجين وهيئة التدريس و 
 3 .االمجتمع وذوي العالقة مع

مهمة وملحة في وقتنا الحاضر نتيجة ما  ،مؤسسات التعليم العاليفي  *االعتمادا تعد قضية ملكن   
 فرضه الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية التي تتجه نحو العولمة.

مقابل  ،"مكانة أكاديمية أو وضع علمي يمنح للمؤسسة التعليمية أو البرنامج األكاديمي بأنهفيعرف    
وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات التقييم )االعتماد(  ،يفاء المؤسسة لمعايير جودة التعليم المقدماست

 4التعليمية".
كما يقصد به "اإلقرار أو االعتراف بأن المنظمة التعليمية قد استوفت تطبيق معايير الجودة فيها..     

 5د".ويتم ذلك من خالل جهة مستقلة معترف بها تدعى بـ "هيئة االعتما
 ،تلتزم بتوفير معايير محددة لجودة التعليم فيهاالتي عالي التعليم الشهادة تمنح لمؤسسة  هعليه نرى بأنو 

لكنما كلها تتفق جميعا على  ،وقد يختلف االعتماد األكاديمي من بلد آلخر ومن مؤسسة إلى أخرى
 : 6التاليةهداف األ لتحقيق عاليالمساهمة في تعزيز نوعية التعليم الو تحقيق أهداف االعتماد المتضمنة 

                                                           
العربية لضمان  المجلة""، جودة التعليم العالي ومعايير االعتماد األكاديمي "تجربة التعليم الجامعي في األردن"هالة عبد القادر صبري،  1

 .463، ص 3008، اليمن، 1، العدد3، المجلد"جودة التعليم الجامعي
2
 Fred, J, Klugran, M, Fife J, Culture for Academic Excellence : Implement the Quality principles in 

Higher Education, ERIC Degusts on higher education vol(25) N(1), George Washington university, 

Washington DC : graduate school of education and human development, 1997.p05 
 .462هالة عبد القادر صبري، مرجع سابق، ص  3
 .االعتراف األكاديمييفضل البعض  *
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 4، طلجامعيالجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العام واسوسن شاكر مجيد، محمد عواد الزيادات،  4

 .314، ص 3006األردن، 
، المجلد "مجلة دراسات محاسبة ومالية"، "إنشاء جائزة عربية للجودة في قطاع التعليم العالي : رؤية عراقية"سمير كامل الخطيب،  5

 .05، ص  3040بغداد، ،43الخامس، العدد 
 .33بقة الشريف، مرجع سابق، ص  6
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 كل الجوانب توفير المساءلة ودعم المسؤولية إزاء و  والحفاظ عليه االرتقاء بجودة التعليم
ب المنظومة توفير مستويات ومعايير مقننة للتقويم تشمل كل جوانو  التنظيمية في المؤسسة
شروط االعتماد و  التقويممرتبط بثقافة ال التعليميفكر التنمية مع  ،التعليمية في المؤسسة

 األكاديمي.
  توطيد ثقة المجتمع بالمؤسسات المعترف بها، وهو نوع من المساءلة األكاديمية في إطار

يمكن من إمكانية الحصول على المعلومة التي تبين للطلبة كيفية حصولهم كما   ديمقراطي
 على شهاداتهم بموجب معايير أكاديمية نوعية.

ع المؤسسة التعليمية يشجت يعمل علىالحافز للعملية التعليمية ككل، و  الجودة آلية لضمانيعد هو ف  
النهائي فقط من العملية  على اكتساب شخصية وهوية تميزها عن غيرها، كما أنه ال يهتم بالمنتج

 هو نوعان :و  انب المؤسسة التعليمية ومقوماتهاإنما يهتم كذلك بجو  ،الجامعي( اتجالتعليمية )الن
 اعتماد المؤسسة ككل وفقا لمعايير محددة حول كفاية المرافق  مؤسسيالد عتمااال :

والمصادر، وتشمل ذلك العاملين بالمؤسسة وتوفير الخدمات األكاديمية والطالبية المساندة 
 والمناهج، ومستويات إنجاز الطالب والهيئة األكاديمية وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية.

 يطلق عليه أيضا االعتماد التخصصي، ويقصد به تقييم البرامج و :  االعتماد البرامجي
يمكن إيجاز و  ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة تهابمؤسسة ما والتأكد من جود

 : 1كما يلي هخصائص
األكاديمية لكنه لم يكن نظام  والبرامجمجرد عملية اعتراف رسمي بالمؤسسة التعليمية  -

 المؤسسات.لضبط الجودة لبرامج هذه 
تغير دور االعتماد من أداة للتحكم والسيطرة إلى أداة للتطوير والتحسين المستمر لهذه  -

 المؤسسات وبرامجها التعليمية.
داخل المؤسسة التعليمية المجتمعية االقتصادية  الحديثةتطورات الأصبح ضرورة فرضتها  -

 واالجتماعية.
ريجين بدال من التركيز على المدخالت ركز على مخرجات العملية التعليمية ومستوى الخي -
االبتعاد عن و  عن طريق مسح إلمكانيات المؤسسة وأعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية ،فقط

 المركزية والرسمية في اتخاذ القرارات.
 : 2يحتمل بعض المخاطرإال انه 

                                                           
 .312 – 313كر مجيد، محمد عواد الزيادات، مرجع سابق، ص سوسن شا 1
دارة المخاطردريد كامل آل شتبيب،  2 الملتقى الدولي حول رهانات ضمان الجودة في ، دور االعتماد الجامعي في جودة التعليم العالي وا 

 .25، جامعة سكيكدة، ص 3040نوفمبر  34-30، يومي التعليم العالي
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معايير العديد من األنشطة النوعية ليست قابلة للقياس، ومن الضروري أن تقيم من خالل  -
 االعتماد.

عدم توافر البيانات عن نتائج التعلم للطالب في أغلب األحيان، لصعوبة جمع البيانات  -
اإلحصائية حول التوظيف والمعلومات عن فائدة التعلم للمجتمع ومقارنتها بنتائج التعلم 

 المطلوب.
 تعرض عناصر التقييم الذاتي لتطبيق معايير االعتماد إلى التحيز.  -
من خالل إجراءات منح  ،صر الفساد في التعليم العالي التي ال يمكن السيطرة عليهاوجود عنا -

 .العالية قلة اإلطارات البشرية ذات الكفاءةإضافة إلى االعتماد.
   محاوالت السيطرة الحكومية على مؤسسات منح االعتماد أو اللجان الرسمية أو شبه الرسمية. -

IV-  التعليم العالي مؤسسات فيسينها وأساليب تح نماذج إدارة الجودة: 
وتحسين البحث  ،هاأهدافتدخل ضمن تحقيق  إستراتيجيةالتعليم العالي  جودةتحسين مسألة تعتبر      

 األمثلمن اجل االستخدام  ومتضافرةتكون متكاملة  أن، بشرط لها األمدطويلة  أهدافالعلمي في ظل 
اطات شالجامعي، وترقية ن اتجالنجودة  تحقيقهمة في للموارد والتقليل من التكاليف وبالتالي المسا

 واالجتماعية وغيرها. االقتصاديةوفق متطلبات التنمية في مختلف الميادين  البحث العلمي
حيث يركز  ،1ينجز" أن" انجاز العمل كما يجب هو الذي األداءعملية التحسين ترتبط بتحسين  فأن

بالمهارات والقدرات  وتزويده ،المؤسسة بتنميته وتدريبه فأهداالمورد البشري في تحقيق  إسهاماتعلى 
 توفير بنية عمل مؤثرة ايجابيا على روحه المعنوية.بوتحفيزه 

 W.Edwards  :الباحثين إلى باألساستعود بدايات نجاح النظام في مجال تحسين الجودة   

Diming ،Joseph Juran عمليات تحسين  إظهارفي  الذين ساهموا اليابانيون، ومن بعدهما المفكرين
فقد برز كثير من  ،األمريكيةالمتحدة  الوالياتفي  أما. Ishikawa, Taguchiالجودة من بينهم 

 االلذان قدم PHillip Crosby ;ARwand ; Feigenbaum ممنهالجودة  إدارةالباحثين في مجال 
 هابشكل فعال في تطوير  أسهموا الجودة الشاملة، كما إدارةكثيرة في مراحل مبكرة لظهور تطور  أعماال
 النقاطبعض  من خالل ،على مستوى مؤسسات التعليم العالي خاصةفي المجال التعليمي  اوتطبيقه
 : 2التالية
 .التزام اإلدارة العليا في عملية القيادة ألنها تلعب دورا مهما في تحسين الجودة 
 تدريس.خلق بيئة للتعليم وتطوير وتدريب العاملين وأعضاء هيئة ال 

                                                           
المتميز  األداءالمؤتمر الدولي حول ، ورقة عمل تدخل ضمن فعاليات والميزة التنافسية االستراتيجي األداءمظاهر لخناق، سناء عبد الكريم ا  1

 22،ص3006مارس 8-6كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، يومي للمنظمات والحكومات،

2
 Sanjaya, Mishra, Quality Assurance in Higher Education : an Introduction, national assessment and 

accreditation council, Bangalore, (NAAC) , revised edition, November, 2007, India, p20. 
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 .اعتماد فلسفة جديدة مبنية على تقنيات حديثة ومتطورة من أجل تحسين النوعية 
 .تشجيع العمل الجماعي وانتهاج اإلدارة التشاركية 
 .وضع إستراتيجية تكون مبنية على االتصاالت من أجل تحقيق النتائج 
 .التعرف على الجهود المبذولة دون خلق بيئة تنافسية 
 ئمة وفقا الحتياجات أصحاب المصالح.وضع نظم وعمليات مال 

IV-1- مؤسسات التعليم العالي:  نماذج إدارة الجودة في 

في مدى فعالية  ،W.Edwards Diming ،Joseph Juran, PHillip Crosby ونساهم الباحث  
الوصول إلى نموذج متكامل ، و التعليم العالي أداء مؤسسات حسينلتالجودة  إدارةتطبيق نماذج 

 .هالتطبيق فيوقابل ل

*إدوارد ديمنج .4
  Edward Deming (1000 – 1000:) اليعوجودة التعليم ال 

وأشار في كتاباته عن  ،بتقليل االنحرافات التي تحصل أثناء العمل المؤسسة ركز على ضرورة قيام    
تقويم  وله الفضل في ،فلسفته وأساليبه التي أصبحت ذات األثر الفعال في تطور إدارة الجودة الشاملة

حيث اعتبر التصميم والمثابرة من عناصر النجاح  ،جودة المنتجات اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية
 .والخدماتالضرورية لتحسين المنتجات 

المؤسسات  علىقتصر إسهاماته تلم  ،فلسفةهذه الل في تطوير وتطبيق اساهم بشكل كبير وفع   
في  4883إلى المؤسسات التعليمية كذلك، إذ ظهرت أفكاره عام  إنما امتدت ،الصناعية والتجارية فقط

ماعدا  ،عبر عن جميع أشكال المنافسة داخل المؤسسة التعليمية أين، "اقتصاديات جديدة"كتابه 
األلعاب الرياضية ووصفها بأنها عدوة للمؤسسة ألنها ال تولد الربح والخسارة واستبدل المنافسة 

أنه و مسؤولين أن يهتموا بأعضاء الهيئة التدريسية والطالب وجميع العاملين، بالتعاون، كما أكد على ال
ال على انه ارات التي تخلق الرابحين والخاسرين داخل المؤسسة التعليمية، كما أكد بضد فكرة االخت

يوجد مانع من وجود طلبة مبدعين وال يوجد أي سبب لحصول جميع الطلبة على عالمات متدنية، كما 
اإليجابي ألنهم الوسطاء في العملية  منحهم جوائز على األداءب  يةهيئة التدريسالنج أن أعضاء رأى ديم
المعروفة في مجل تقييم مراحل عمليات  همن أهم مداخلو  .1يقدمون الخبرة الضرورية للطلبة ،التعليمية

 .PDCA cycleالتحسين المستمر 

 

 

                                                           
من خالل  : لقب بأب الجودة هو مستشار أمريكي، حيث قدم العديد من المساهمات الهادفة في تطوير الجودة في أمريكا نجمإدوارد دي *

 تطبيقات خرائط المراقبة اإلحصائية، وهو أول من الرواد الذي نشر الرقابة على الجودة في اليابان في أوائل الخمسينيات وهو صاحب جائزة
Deming .العالمية 

1
 André Chardonnel, Dominique, Thibaudon, Le Guide du PCDA de Deming Progrès continue 

et Management, édition d’organisation, paris, 2003, p04. 
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 Deming( : دائرة 02)م الشكل رق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مذكرة أثر إدارة المعرفة على الجودة الشاملة في المؤسسة" دراسة حالة : مجمع األخوة عمومي لألجر األحمر: ابتسام حسيني،  درالمص
 .11، ص 3040ماجستير، جامعة بسكرة، 

 الجامعية ضمن كل نشاطات المؤسسة ،جودةال : تقديم الخطط الالزمة لتحسين Planخطط  -
 إلىاستنادا  وجمع البيانات الضرورية وتحليلها المعوقات المعرقلة،ت و تحديد المشكال بناءا على

 .معايير عالمية معمول بها
  التحسين السابقة والتعاون على التطبيق الصحيح. ذ خطةفينت:  Doافعل  -
 .قصد استدراك الخطأ وتصحيحه ،وتقييمها باستمرار القيام بقياس النتائج يتم: Checkافحص  -
إذا  ىالنتائج ناجحة، اعتمد خطة التحسين وطبقها على المجاالت األخر : إذا كانت  Actنفذ  -

 قوم بالتعديل.يكانت غير ناجحة 
 : 1التعليم العاليجودة  حسينفي ت تساهمنقطة  41مؤلفا من  برنامجااقترح و 

وجود تناسق بين أهداف تحسين جودة  من خالل ،التعليميةثبات الهدف نحو تحسين الخدمة  -
 لرسالة خطة طويلة األمد.ا و رؤيةالامتالك مع  ،ي والخريجينالتعليم العال

 تبني فلسفة جديدة تثير التحدي للطلبة حتى يتحملوا المسؤولية والمبادرة. -
وتدعيم بيئة التعليم  ،اربتقليل الحاجة إلى التفتيش والتخلي عن التقويم وتحسين أساليب االخت -

 لب.ساعد على تحقيق جودة أداء الطايجعلها ت مما 
 العمل بالتعاون مع المؤسسات التعليمية. -
وخفض  التعليمية تحسين اإلنتاجية علىما يساهم م ،التحسين المستمر للنظام التعليمي -

 التكاليف.
 .حياة واالهتمام بالتدريب المستمرالتعليم مدى ال -

                                                           
 .146 – 141مهدي صالح السامرائي، مرجع سابق، ص  1

Plan                      Do 
 خطط         فعل            ا 
 

Act             Check 
 نفذ     فحص       ا   
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اإلدارة توفير القيادات الناجحة في مساعدة العاملين نحو األداء األفضل، لذا ينبغي أن تعمل  -
 مبادئ الجودة. في ظل الجامعية على تنفيذ العمل

من خالل برنامج  ،تحسين العمليات وتجنب األخطاء لتحقيق مستويات جيدة من اإلنتاجية -
 تعليمي قوي.

 لطالب واألساتذة.لإزالة جميع العوائق  -
 التعرف على جوانب العمل المختلفة من اجل انجاز التغيير. -
 ي ومتابعة االحتياجات التعليمية.التعليم والتطوير الذات -
 منع الشعارات والتركيز على االنجازات والحقائق. -
 للجودة في التعليم العالي : Joseph Juran فلسفة .2
 1"المقولة الشهيرة "ال تحدث الجودة بالمصادفة، بل يجب أن يكون مخططا لها صاحبهو    

Quality  Does not Happen by Accident , it has be Planed، لـ هو الحال بالنسبة كما Deming 
تمثلت حيث إلعادة بناء اليابان  ،أسهم كذلك في ثورة الجودة بعد الحرب العالمية الثانية Juran فإن

 : 2ثالثية الجودةب تعرفعمليات أساسية لفي ترجمة أفكاره الثالث إسهاماته 
  : تحديد  –تحديد حاجاتهم  –ائن تحديد الزب من خالل هاتحديد أهداف تتمثل فيتخطيط الجودة

تطوير العمليات القادرة على إنتاج هذه  – همالتي تستجيب لحاجات ،الخدمة آو صفات السلعة
 تحديد رقابة العمليات. –الصفات 

  رقابة الجودةQuality Control بأهداف الجودة  تهف من تقييم األداء الفعلي ومقارن: تتأل
 ومعالجة االختالفات.

 ة تحسين الجودQuality Improvement  : بالجودة  من خالل تحليل المشاكل المتعلقةتتم
 : الشكل الموالي يبين ذلكواقتراح الحلول الالزمة و 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Bound Greg, and others, Beyond Total Quality Management : To Word The Emerging Parading, 

McCaw, Hill, India, Singapore, 1994, p77. 
2 Ibidem 
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 Juran Trilogy ن( : ثالثية جورا00الشكل )

 
، أطروحة حسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنيةاستخدام إدارة الجودة الشاملة في ت: أحمد عبد اهلل الرشدي،  المصدر

 .32، ص 3006/3008دكتوراه ، قسم علوم التسير، جامعة الجزائر، 

ثالثية بالنشاط )تخطيط الجودة( في هذه المرحلة يتم تحديد التبدأ  أعاله، الشكل من خالل     
نالحظ ارتفاع نسبة ف ،لك تبدأ العملية اإلنتاجيةوبعد ذ ،العمالء واحتياجاتهم وتطوير المنتج...الخ 

عملية التخطيط، مما ينجم عنه في السبب يكون  ،ارتفاع تكاليف الجودة عادةمما يؤدي إلى العيب 
بعده تأتي  ،الحظ نسبة العيب أعلىنثم  ،خسائر مزمنة بسبب انخفاض الجودة وارتفاع نسبة العيب

وبالتالي  ،ؤدي إلى انخفاض نسبة العيبتالذي  ،في الثالثية( عملية التحسين الجودة )العنصر الثالث
من خالل أفكاره في المجال  كذلكأسهم  كما التحسين. هينتقل نطاق رقابة الجودة إلى وضع جديد سبب

 :1ثالث خطوات فيالتعليمي 
 على الزبون )الطالب( ومتطلباته مثل تخطيط الجودة بالتركيزت: تخطيط جودة التعليم العالي، 

  .تطوير خصائص العملية التعليميةلالتعليمي واتخاذ القرارات الالزمة  اتجنوعية الن تحسين مع
 تعتمد على القياس من خالل تحديد وحدات القياس واتخاذ : الرقابة على جودة التعليم العالي

 وتقييم األداء الفعلي ومقارنته بأهداف الجودة. ،لالزمةاإلجراءات التصحيحية ا
 ة جودار الالتي تتم من خالل وضع اآلليات المساندة الستمر  :ة التعليم العاليتحسين جود

 بشكل مستمر. هاوالتعامل مع مقاومة التغيير لتحقيق

                                                           
 .15، ص 3000، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طت في الجودة الشاملةإدارة الجامعافريد النجار،  1
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ؤدي إلى إنشاء مجلس أعلى لجودة ي ،لفلسفةلهذه اتبني مؤسسات التعليم العالي  Juranيرى عليه و    
تولى ت التي ،على مستوى الجامعات الجزائرية Cellule AQ خاليا ضمان الجودة مثال ،التعليم العالي

حل المشكالت مع  هقياسو  ،تحقيق وفرات عالية في األداء الجامعي ، من خاللتخطيط ومراقبة الجودة
 .هاومعالجة حاالت التدهور في

 في التعليم العاليJuran ( : ثالثية00الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، أطروحة دام إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات اليمنيةاستخأحمد عبد اهلل الرشدي،  المصدر
 .31، ص 3006/3008دكتوراه ، قسم علوم التسير، جامعة الجزائر، 

 :  Crosbyجودة التعليم العالي و .2
من المخرجات والحد  فيحيث ركز على التجديد  ،Juran – Demingأخذ منحى يختلف عن     

هو أول من ف ،عرف كروسبي الجودة بأنها مطابقة السلعة أو الخدمة للمتطلبات ،1العيوب في األداء
مخرجات القام برنامجه على تشديد  كما ،كهدف يجب إنجازه Zero defects ةنادى بالعيوب الصفري

ما تقيس إن، بوضع بعض المعايير التي ال تقيس الخلل فقط وقام ،وهذا عن طريق الحد من العيوب
2 التكلفة اإلجمالية.

أما بالنسبة لألفكار التي تتعلق بجودة التعليم العالي وضع مفاهيم تمثل أسس  
 3 الجودة الجامعية:

                                                           
 .11رعد حسن الصرف، مرجع سابق، ص  1
 .23فريد عبد الفتاح زين الدين، مرجع سابق، ص  2
 .130مهدي صالح السامرائي، مرجع سابق، ص  3

 
 

      
       

 ختطيط اجلودة                                                                       
 "الرتكيز على الطالب )الزبون(       حتسني اجلودة   
 نشورا                               والناتج اجلامعي)امل     "استمرارية اجلودة ومقاومة            
 التغيري "                       العلمية(      
     

 مراقبة اجلودة                                                    
 "االعتماد على وحدا     
 القياس          
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هي التطابق مع المواصفات النمطية المتفق عليها  الجودة في التعليم العالي -
 .)الرسالة(مسبقا

 وتجنب االنحرافات. عمنظومة الجودة تعني من -
 اء في األداء الجامعي.أقل األخط -
 قياس الجودة من خالل معايير تنسجم مع طبيعة األداء الجامعي. -

0.  Baldrig وجودة التعليم العالي:  
ضرورة الوصول إلى رضا  من خالل ،فلسفته على تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي تركز     
 ،تنمية الموارد البشريةو  ج األداء الجامعيواالهتمام بنتائ ،والمستفيدين من العملية التعليمية ةبالطل

رساء شبكة معلومات  ،تطوير القيادات الجامعيةفي ظل إضافة إلى االهتمام بالتخطيط االستراتيجي  وا 
والتأكيد على  ،كما على إدارة التعليم العالي أن تهتم بااللتزام وقياس الجودة ونشر الوعي .1متطورة

 عملية مستمرة. هاعتبار بات التعليم المستمر وتقييم التحسين
من خالل تخطيط  ،وعليه فإن األفكار السابقة تدعو إلى ضرورة االهتمام بجودة التعليم العالي    

مع السعي  ،ومراقبة الجودة بالطريقة المعمول بها في المصانع والمؤسسات الصناعية والتجارية
 .األداء تحسين إلىول بهدف الفص ،إلرضاء الزبائن الجامعيين على اختالف أنماطهم

 من خالل الجدول التالي : تطبيق جودة التعليم العالي لخص فوائد ومعوقاتن أن يمكنوعليه 
 ( : معوقات وفوائد جودة التعليم العالي10الجدول رقم )

 فوائد التطبيق معوقات التطبيق
 االختالف بين سياسة الجودة ونظام تطبيقها. -
لقيادات تباين اآلراء واالتجاهات بين ا -

األكاديمية حول مفهوم الجودة وآليات 
 تطبيقها.

مؤسسات التعليم في طبيعة الهيكل التنظيمي  -
 العالي.

عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة عن  -
 المجاالت العمل المختلفة.

قصور العالقة بين الجامعة والمجتمع، نتيجة  -
 الخطط قصيرة األمد.

 كثرة القوانين واللوائح وعدم وضوحها. -

تراعي بشكل مباشر احتياجات المستفيدين  -
 وتحقيق رضاهم.

دارية  - تساعد في توفير قاعدة بيانات علمية وا 
 تكاملة.م
تمنح للمؤسسة المزيد من االحتراف  -

 واالعتراف العالمي.
تعمل بفلسفة علمية تقوم على أساس ربط  -

 العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
مؤسسات التعليم تطوير النظام اإلداري في  -

نتيجة وضوح األدوار وتحديد العالي 
 المسؤوليات.

                                                           
المجلة العربية لضمان جودة ، التعليم العالي بين النظرية والتطبيق"،" إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الصرايرة خالد احمد، عساف ليلي  1

 40،ص3006،اليمن، 04، العددالتعليم الجامعي
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لة التمويل والنمو غير المتوازن في التعليم ق -
 العالي.

الفجوة العلمية والتقنية بين الدول النامية  -
 ة.موالدول المتقد

عدم مواكبة حركة تطوير المناهج لمتطلبات  -
 التطوير وغياب التخطيط المستمر للمناهج.

ضعف التزام اإلدارة العليا بمبادئ وممارسات  -
 الجودة.

دية للمؤسسة وضعف ضعف اإلمكانيات الما -
 الميزانية الموصدة ألنشطة الجودة.

الضعف في مستوى طلبة المتخرجين من  -
الثانوية في استعمال الحاسوب ومهارات 

 التواصل.
ضعف التعاون بين الهيئة التدريسية واإلدارية  -

 مع مسؤولي الجودة.
معايير قياس الجودة غير واضحة ومتجددة  -

 لقياس مدى التقدم واإلنجاز.
 إنأو حلقات الجودة غير موجودة  فرق -

 تتسم بالضعف. وجدت
 فاعلية التدريب محدودة. -
فلسفة التحسين المستمر غائية وفقدان الثقة  -

في البرنامج بعد فترة زمنية طويلة من بدء 
 التنفيذ.

دمة االرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المق -
 للطالب.

زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء  -
 لجميع األكاديميين واإلداريين.

الوفاء بمتطلبات المجتمع والبحث العلمي  -
 والوصول إلى رضاهم.

رفع مستوى لدى المستفيدين من خدمات  -
الجامعة من خالل إبراز االلتزام بنظام 

 الجودة.
 تقديم رؤية ورسالة أهداف عامة للمؤسسة -

 التعليمية واضحة ومحددة.
توفر إجراءات عملية واضحة ومحددة من  -

 أجل تحقيق معايير الجودة.
 تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين. -
تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة التعليمية  -

 )الجامعة(.
تعظيم دور الجامعة في التنمية عن طريق  -

 تغطيتها كما ونوعا لمتطلبات سوق العمل.
ة عالية للخدمة والمنتجات بنفقات نوعية جود -

 أقل.
 االستخدام األمثل لالتصال والتواصل. -
 تحقيق ميزة تنافسية لمؤسسة التعليم العالي -
تنمية الموارد البشرية وتحسين كفاءتهم وزيادة  -

 مهارتهم.
 على المراجع التالية : ااعتماد طالبةإعداد ال:  المصدر
 .61 – 62، ص 3003، دار المسيرة، األردن، ة وخدمة العمالءإدارة الجودة الشاملخضير كاظم محمود،  -
على الموقع اإللكتروني  تطبيق معايير الجودة في التعليممحمد جابر خلف اهلل،  -

ion/Psots/136943 p2http://yodngedid.kewanonline.com/Topics/Educat. 
 .415، ص 3002، دار المسيرة، األردن، البحث العلمي والتعليم العاليأحمد الخطيب،  -
الملتقى الدولي حول ، ورقة عمل تدخل ضمن فعاليات أهمية الجودة في التعليم العاليقمري زينة، بوفامة عمر،  -

 .88، ص ، جامعة سكيكدة3040 نوفمبر 34 – 30، أيام رهانات ضمان الجودة في التعليم العالي
، المؤتمر التربوي الخامس حول جودة التعليم الجامعي معايير الجودة الشاملة في الجامعات العربية،الجيلي، سوسن شاكر مجيد،  -

 .240 – 208، البحرين، ص 3006أفريل  44/42جامعة البحرين، كلية التربية، أيام 

http://yodngedid.kewanonline.com/Topics/Education/Psots/136943%20p2
http://yodngedid.kewanonline.com/Topics/Education/Psots/136943%20p2
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معوقات التوافق مع معايير اتحاد الجامعات العربية لضمان الجودة واالعتماد : حالة وري، همام عدنان، بمسير إبراهيم أحمد الج -
، 3043أفريل  6- 1، الجامعة الخليجية، يومي المؤتمر العربي الدولي الثاني  لجودة التعليم العالي، دراسية في جامعة الموصل

 .600البحرين، ص 

IV-2- مؤسسات التعليم العالي أساليب التحسين في: 
تحقيق أهدافها، كما يجب أن يغطي كافة  ؤسساتاألداء منهجا لتحديد كيف يمكن للم تقييميعتبر     

هي أحد المحاور  تقييمفعملية ال .هامع التوجه نحو التحسين المستمر لتحقيقا المستويات داخله
1ره.، فإن ما ال يمكن قياسه ال يمكن تطويوير جودة الخدمات التعليمية خاصةاألساسية لتط

فللقيام   
يجب تحديد المدخالت والمخرجات لكل األنشطة الخاضعة  مؤسسات التعليم العاليلداء األبتقييم 
تقييم المداخل تمثلت حيث  ،2تحديد آليات التقييم في ضوء رسالة وأهداف الجامعة ن خاللم ،للتقييم

اإلنجازات العملية  –العلمي المستوى  –في مدى كفاءة المخرجات "الخريجين  مؤسسات التعليم العاليل
هو التحسين  هاالهدف األساسي من تقييمف والبحوث التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية". –

الجامعي وتأثيرهما على المجتمع هذا من أجل تحقيق األهداف  تجوالنا  ،المستمر للعملية التعليمية
 عالقة بمؤسسات التعليم العالي.تحقيق المتطلبات واحتياجات الجهات التي لها -التالية :
 وضع برامج للتخطيط اإلستراتيجي كطريق للتحسين المستمر ومخرجات العملية التعليمية. -
 الكشف عن مواطن القوة والضعف والمشاكل التي تعوق تحقيق جودة التعليم العالي. -

 يلي: التقييم الجامعي ما تحسين لكن من بين أساليب
 التقييم الجامعيسين تح(: أساليب 16الجدول رقم)

 األكاديميتقييم العمل  تقييم أعضاء هيئة التدريس تقييم الطلبة
الطلبة  دراسة نتائجفي  البحث -

ومشكالت التحصيل من خالل 
االمتحانات التحصيلية تطوير 

مدى  استفادة الطالب من قياس و 
المعرفة و ليس حفظ المادة 

 التعليمية.

يس هيئة التدر لالمتابعة األكاديمية  -
وفق  على إجراء البحوث العلمية

، وتعزيز معايير موضوعية وعادلة
للتقييم  على قيام أسلوب عادل 

 لبحوث العلمية. ا

إنشاء وحدات الجودة وقيام هيئات  -
) كقسم التقييم على مستوى الكليات

 .خاليا ضمان الجودة(

 .طالبة: إعداد الالمصدر

 : 3ن أن تحدد بـكما أن مناهج القياس في التعليم العالي يمك

                                                           
1
 A Parasuraman; Valarie A; Zeithaml; Leonard L, A Conceptual Model of Service Quality and its 

Implications for future Research, journal of marketing v°49, 1985, p1-2. 
 األتي:، على الموقع تقويم أداء الجامعات أهميته وكيفية إجرائهعبد الحسين الجبوري،  2

topic-http://measurement.arabepro.com/t39  
المؤتمر العربي ، بية الرياضية في ضوء متطلبات الجودة واالعتماد في التعليممعايير مقترحة لتقويم أداء معلم التر إيمان محمد رمضان،  3

 .02، المملكة البحرينية، ص 3043أفريل  6-1، الجامعة الخليجية يومي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي

http://measurement.arabepro.com/t39-topic
http://measurement.arabepro.com/t39-topic


 

- 59 - 
 

: يقوم على أساس فعالية المؤسسة لتحقيق  (Inputs)منهج قياس الجودة بداللة المدخالت   -
 توفره من إمكانات مادية وبشرية لنجاح العملية. االستثمار األمثل لما

 ج الجامعي.نات: يركز على نواتج ال (Outputs)منهج قياس الجودة بداللة المخرجات   -
: من خالل الفعالية والممارسات وما يتخذ  (processes)ة بداللة العمليات منهج قياس الجود  -

فيها من قرارات من أجل االستثمار وما توفره موارد اإلمكانات )المدخالت( من أجل تحقيق 
 النواتج )المخرجات(.

 : قائم على سمعة المؤسسة. منهج قياس الجودة وفقا آلراء الخبراء  -
من خالل وضع وتحديد االحتياجات الفعلية التي تساعد  ،حد ضمانات النجاحعد أت فعملية التقييم   

في وضع الخطط والسياسات التي تعالج أوجه القصور. تم االعتماد على بعض المعايير العالمية 
مع مراعاة تعزيز وتحسين الجودة،  ،...1معيار بطاقة األداء المتوازن،الدريج بمعيار  :للتميز مثل
 2:هافيض المؤسسات التي حققت نجاح واالمتثال لبع

سنة  *بطاقة األداء المتوازن ظهرت :استخدام بطاقة األداء المتوازن في التعليم العالي .4
والمستشار المؤسس لوحدة  R. Kaplanعلى يد األستاذ المستشار  ،بأمريكا الشمالية 4880
هي كل من  ،مؤسسة 43بعد دراسة دامت عاما كامال على  D. Nortan, KPMGالبحث 

ن ال اكندا والواليات المتحدة األمريكية من أجل تقييم أدائها، فالحظ الباحثان أن المسير 
يفضلون أسلوبا معينا في التقييم على حساب اآلخر، إنما يبحثون على تقديم توازن بين التقييم 

حول  ما سمح بإيجاد مؤشر أداء شامل يعطي نظرة سريعة وكاملةمالمالي والتقييم العملي، 
 .3 نشاط المؤسسة

م رؤية شاملة للعمل وتشمل يتقد من خاللإذن فهي "مجموعة من التدابير التي يقدمها كبار المديرين  
 4التدابير المالية ونتائج اإلجراءات التي أخذت بالفعل".

تعتمد على المقاييس الهامة نحو  ،يمكنك القياس ال يمكنك اإلدارة" تقوم على فلسفة "إذا لم   
مثل ي هافاستخدام ،دة والعميل واالبتكار وحصة السوقمثل مقاييس الجو  مؤسسةبالستراتيجية العمل إ

بتوضيح العالقة بين  ذلكو  ،حلقة وصل بين التخطيط اإلستراتيجي وممارسات مؤسسات التعليم العالي

                                                           
 .265مرجع سابق، ص  1

2
 Shuriyun lin et Maria Hoao Rosa, Evaluer la Qualité de l’Enseignement Supérieur de premier cycle : 

Une Analyse de la Politique Chinois, revue du programme sur la gestion des établissements d’enseignement 

supérieur, V°20, n°3, OCDE, 2008, p98. 
 هناك من يسميها ببطاقة النتائج المتوازنة. *
، أطروحة دكتوراه تخصص تسيير مؤسسات، جامعة التسيير بين النظرية والتطبيق : دراسة حالة قطاع الحليب أدوات مراقبةنعيمة يحياوي،  3

 .481، ص 3006باتنة، 
4
 Kaplan R, Norton D, The Balanced Scorecard and Measures that drive Performance , Harvard business 

review, January – February, 1992, p70. 
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في خلق منظمة  ميةيلعتالكما أنها تساعد المؤسسات  ،الرؤية والمهمة والقيم األساسية والقيم المشتركة
  تعلم وتقوي العالقة بين المهام والبرامج واألداء واألهداف.

مع تحديد الشروط واإلجراءات  ،بمحاولة اختيار مفهوم بطاقة األداء المتوازن Nistorقدمت    
مكانية تطبيقه االمتعلقة به مكانية تفهم، على مؤسسات التعليم العالي برومانيا اوا   من خالل استقصاء وا 

قناعهم باستخدام أبعاده  1.األربعة لتقييم األداء االمسؤولين لهذا النموذج وا 
وليس فقط نظام لتطوير  ،داريإفقد حدث تطور في بطاقة األداء المتوازن نتيجة استخدامها كنظام    

 من خالل: األداء، إضافة إلى استخدامها كإطار للتغيير التنظيمي
مع تحديد  تهماترجممن خالل  ،اتيجيات وطرق تحقيقهاحديد اإلستر تحديد الرؤية نتيجة ت -

 عناصر النجاح.
تقييم بطاقة األداء للتأكد من صحة القياس ثم بغية  ، Le feed Backاالهتمام بالتغذية العكسية -

 تشغيلها.
ذات تصور واضح يجب  ،التي تطبق الجودة البد أن تمتلك إستراتيجية واضحة المعالم ؤسسةفالم 

ة رسالتها إلى األفراد في مختلف المستويات، حيث يشكل التعليم العالي رافدا أساسيا بما إيصاله بواسط
كما أن مؤسساته تبحث عن التحسن المستمر في األدوات  ،يقدمه من تأهيل وتعليم لمواجهة التحديات

لعالي في تساعد مؤسسات التعليم ا، كما أنها المطورة للعمل األكاديمي بما يوفر الجهد والوقت وعليه
  :لمستقبلية )المخطط لها( كما يليإيضاح الصورة الحالية )الواقع( وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Nistor Cristina Silvia, An Empirical Research About the Possibility of Implementing Balanced 

Scorecards in Romanian universities, paper provided by university MPRA, MPRA paper library of 

Munich, Germany, 05 February 2009, pp 02- 03. 
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 بطاقة األداء المتوازن في مؤسسة التعليم العالي تطبيق محاور( : 00الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : إعداد الباحثة.
 
 
 
 
 
 

 طالبةإعداد ال المصدر:
 
 
 
 
 
 

  

 البعد المالي
 ة خمصصا  اجلامعة زياد -

 البحث العلمي
 تنويع مصادر الدخل -
 توسع يف املرافق واملعدا  -
متوسطة تكلفة أعضاء  -

 هيئة التدريس
معدل العائد على  -

 االستثمار املعريف
الرقم احملقق من املنشورا   -

 اجلديدة

 بعد العمليات الداخلية
الربامج األكادميية املتوافقة مع  -

متطلبا  سوق العمل 
 ه.واحتياجات

 أساليب وطرق التعليم والتدريس. -
نسبة الطلبة إىل أعضاء هيئة  -

التدريس يف مرحلة املاسرت 
 والدكتوراه

درجة رضا الطلبة عن العمليا   -
 الداخلية للجامعة 

 رضا الطلبة على التعليم العايل -
مشاركة الباحثني األكادمييني يف  -

 املؤمترا  والندوا  وامللتقيا 
متوسط األحباث املشورة  -
ألكادمييني يف اجملال  علمية، ل

 حمكمة والدوريا  سنويا

 بعد التعليم والنمو
 مدى توفر الثقافة القائمة على األداء -
 عدد الربامج اليت تقدمها اجلامعة والكرتونيا  -
نسبة استخدام املستفيدين )الطلبة وأعضاء  -

 هيئة التدريس( من عمليا  التشغيل اآليل 
فظ مدى توفر نظم املعلوما  يف ح -

 املستندا .
 استغالل املوارد باحلد األقصى -
 اكتشاف املؤهال  والقدرا  املتميزة -

 الءبعد العم
تقدمي اخلدما  األكادميية  -

 والدورا  للمجتمع
 درجة رضا الطلبة -
 درجة رضا أعضاء هيئة التدريس -
التصنيف الوطين والدويل ملؤسسة  -

 التعليم العايل

بطاقة األداء 
 المتوازن
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على الرغم من استخدام معايير في إطار : في التعليم العالي (Baldrige)مقياس بالدريج  .3
على نطاق واسع كوسيلة للتقييم الذاتي لتعزيز أداء  ،الوطنية Malcolm Baldrigeجائزة 

فإن األدلة النظرية والعملية محدودة على صالحيتها للتطبيق  ،المنظمات التجارية والصحية
التحتية التنظيمية في  والبنيس بالدريج بالعصف الفكري اهتم مقيا في المؤسسات التعليمية.

، وتعد الفجوة بين اإلستراتيجية والتنفيذ أحد رظ على الميزة التنافسية واالبتكاتحسين والحفا
كما يمكن أن تغطي الفجوة بين  ،العوائق أمام تحقيق الكفاءة التنظيمية والقدرة التنافسية

أهمية كبيرة  ذومنهج بالدريج يعد  ق التطبيق لتشمل التعليم.توسيع نطا 1اإلستراتيجية والتنفيذ
ز على المهام يركالت من خالل 2،تطبيق نموذجهعلى  تقوم فلسفتهالن  في التعليم العالي

عكس بطاقة األداء المتوازن تغطي كافة  ،اإلدارية والتعليمية وال يغطي جانب األداء المالي
ما  على نموذجال هذا إستراتيجية التقييم في خصائص لتاشتم، إال انه أنشطة التعليم العالي

 : 3يلي
 وجود ارتباط بين ما يتم تقييمه وبين رسالة المؤسسة وأهدافها. -
 وجود تركيز قوى إلستراتيجية التقييم على تحسين أداء الطالب. -
 التقييم المستمر في عملية التعليم والتغذية المرتدة. -
 داف التعليمية ومعايير األداء.اعتماد التقييم على المنهج واأله -
التقييم المستمر لنظام التقييم نفسه لتحسين ارتباطه بتحقيق الطالب للمستويات  -

 المرغوبة.
 من خالل ما يلي: بطاقة األداء المتوازن ومقياس بالدريج في التعليم العالييمكن  مقارنة بين 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .42م، مرجع سابق، ص نادية راضي عبد الحلي 1
الملتقى الوطني حول إدارة ، متطلبات االستفادة من إدارة الجودة الشاملة في تفعيل أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائريةسعيدة بوسعدة،  2

 .01، ص 3040ديسمبر  41 – 42، يومي الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة جامعة سعيدة
 .41رجع سابق، ص نادية راضي عبد الحليم، م 3
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 وازن ومقياس بالدريج في التعليم العالي( : مقارنة بين بطاقة األداء المت10الجدول رقم )
 مقياس بالدريج بطاقة األداء المتوازن المؤشر

 قياس األداء
 
 

 

تقيس عدة أنواع من األداء إضافة إلى األداء  -
 تسعى إلى تطوير التغيير التنظيمي. والمالي 

 قياسهتم بالمهام اإلدارية والتعليمية دون ي -
 كما يعمل علىتقييم األداء المالي و 

 التطوير التنظيمي.
 

 التدعيم
 

مؤسسات تدعم التخطيط اإلستراتيجي في  -
 .التعليم العالي

 دعم القدرة التنافسية في القطاع.ي -
 

 االستخدام
 

 تستخدم أسلوب إدارة األداء.  - األبعاد األربعة األساسية. تستخدم  -
 

تهدف إلى تحسين أداء جودة التعليم العالي  - الهدف
سهولة في لها  معتمدة.من خالل المعايير ال

رسم الخطة في تحديد األهداف وبالتالي تسهل 
 اإلستراتيجية.

تهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسة -
التعليمية من خالل التقييم الداخلي 

صعوبة في تحديد لها و  والخارجي
 األهداف.

 .طالبةإعداد ال المصدر :

هذا النموذج من قبل  طور: )مقياس الفجوة(  SERVQUALأسلوب قياس جودة الخدمة  .2
Parasuraman ،Berry & Zeithanl  فهو يقوم على مقارنة توقعات الزبائن  .48661في

تحديد الفجوة بين هذه التوقعات واألداء، حيث  ةواألداء الفعلي لها ومن ثم ،للخدمة )الطالب(
 ،**توقعاتوال *الفجوة بين اإلدراكات من خالل قياسمجال قياس جودة التعليم العالي في أخذ 

وبالتالي غير  ،إال أن هذا المقياس انتقد نتيجة درجة التوقعات ألنها ال تضيف أية معلومات
قياس رضا الطلبة على ا في نفس الوقت له أهمية كبيرة في ملكن .مهم في قياس أداء الجودة

 : 3يضم خمسة أبعاد لكل منها دور كما يليو  .2 الخدمة المقدمة
                                                           
1
 A Parasuraman; Valarie A; Zeithaml; Leonard L, OPçit, p41. 

: هي ما يلمسه المستفيد فعال عن الخدمات ويالحظ في واقع المؤسسة التي يتفاعل معها، بمعنى هو ما يتلقاه الطالب الملتحق  اإلدراكات *
 بالجامعة من خدمات فعلية ومحددة وفق هذا المقياس.

 تصورات المستفيد عن مستوى الخدمة التي يطمح أن تقدم له بمعنى تصورات الطالب على مستوى الخدمة المتوفرة في الجامعة. توقعات :ال **
2
 Laith Alrubaire, Muhamad Alnuainy, Rawan Kaddoura, Effect of Educational Service Quality and 

Supervision Quality on Post graduation student satisfaction in private Jordanian, paper provided by the 

first International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education (IACQA) Zarqa university, in 

the 10-12/05/2011, Jordan, p07. 
3
 Ahmed El Rawas, Niveen M. El Segheir, The Impact of International Service Quality Dimensions on 

Students’ satisfaction : a case study of the ARAB Academy for Science, technology and maritime 

transport (AASTMT), paper provided by The Second International Arab Conference on Quality Assurance 

in Higher Education (IAGQA’2012), Gulf university, in 4-5’ April 2012, kingdom of Bahrain, p112. 
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  االعتماديةReliability : من وجهة الطلبة على تقديم  مؤسسة التعليم العالي يعبر عن قدرة
بالتزاماتها اتجاه المؤسسة وترضي طموحه بمعنى مدى وفاء  ،الخدمة في الوقت الذي يطلبها

 الطلبة.
  الملموسيةTangibility  التقنيات الحديثة ك: تمثل الجوانب الملموسة والمتعلقة بالخدمة

 هيالت الداخلية للتجهيزات الالزمة لتقديم الخدمة.والتس ،المستخدمة فيها
  االستجابيةResponsiveness  هي القدرة على التعامل الفعال مع كل متطلبات الطلبة :

واالستجابة الفورية لشكاواهم والعمل على حلها بسرعة، كما أنها تعبر عن المبادرة في تقديم 
 الخدمة من قبل العاملين.

  الموثوقيةAssurance :  االطمئنان من قبل الطالب بأن الخدمة المقدمة له تخلو من الخطأ أو
 الخطر.

  التعاطفEmpathy  شعاره بأهميته والرغبة في تقديم الخدمة حسب : الحرص على الطالب وا 
 احتياجاته.

 نستنتج بأن االهتمام برضاء العمالء والزبائن داخل مؤسسة التعليم العالي واالحتفاظ بهم يعد مما سبق
 من أهم مؤشرات األداء نجاحا.

( الحرف الثامن δستخدام )الالتاريخية  هاتعود جذور : التعليم العالي في (6δ)ستة سيجما .1
عشر من األبجدية اإلغريقية الذي يدل على االنحراف المعياري للقيم عن المتوسط الحسابي في 

كمعيار  ،سيجما ثالثة (Walter Shewhart)استخدم  4831عام  خالل ،المنحنى الطبيعي
.western Electricلقياس جودة المنتجات في شركة 

 1
ات في شركة موتورال على يد يالثمانين يف 

Mikel Hoy قبل اكتشافها  ،هو أول من استخدم إستراتيجية ستة سيجما لقياس عيوب المنتجات
حصول سنوات واستطاعت ال 01خالل  ،مليون دوالر 3.3توفير بالعميل حيث تمكنت من قبل 

وهكذا أصبح يتزايد عدد الشركات في استخدام  ،4866في  Malcolm Baldrigeعلى جائزة 
تنفيذ منهج قياس يركز على تحسين العمليات والحد من عملية  هافالهدف من منهجية ستة سيجما.

 سعى إلى تحسين تلك العمليات بتلبية احتياجات العميلتحدد كيفية أداء العملية و كما ت .النحرافا
 2 فهي سهلة التنفيذ وتستخدم لتقييم األداء والعمليات.

                                                           
1
 Brady J, Six Sigma and the university : teaching research, and Me so-analysis, Doctoral dissertation, the 

olio state university, UMI number 3161111, 2005, p11. 
 .340، ص 3008، دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طاإليزو في التعليمالمعطي،  أحمد حسين عبد 2
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" طريقة منظمة ومنهجية لعملية إستراتيجية وتحسين المنتجات والخدمات  بأنها عرفت ستة سيجما  
الجديدة التي تعتمد على التنمية اإلحصائية ذات األساليب والمنهج العلمي، إلى إجراء تخفيضات كبيرة 

 1عيوب".في معدالت األخطاء وال
"الطريقة األذكى التي توضع الزبائن في الترتيب األول وتعتمد على استخدام  أيضا يقصد بها  

المعلومات والحقائق من أجل الوصول إلى حلول أفضل من خالل تصميم ومراقبة وأنشطة األعمال 
وتحقيق  لمياليومية بحيث يتم تقليل الفاقد واستهالك المصادر في نفس الوقت تلبية احتياجات الع

 2القناعة لديه".
أما في ، 3وهي كذلك "المنهج المستخدم إلدارة وتصميم وتحسين العمليات التي تهتم بمتطلبات العمالء"

( من كل 1-2( من الدقة العيب أو الخطأ ال يتجاوز )%88.88885مجال اإلحصاء نشير إلى )
ت لتقليل األخطاء واالضطرار إلى لتعرف على اتخاذ اإلجراءال كما تسعى  مليون عملية أو منتج.
من التحسين المستمر بصورة كبيرة فيما يخص عملياتها  ؤسسةفهي تمكن الم ،إعادة العمل من جديد

، إذ ترتكز الفكرة األساسية لهذا المفهوم من خالل تصميم ومراقبة أنشطة األعمال ،األساسية وهيكلتها
فها أهدافا تسعى المنظمة لتحقيقها و من ثم األداء على قياس متطلبات الزبون األساسية الحاسمة بوص

،من هذا  4مقابل هذه األهداف أثناء التصنيع عوضا عن تحقيق تلك األهداف بعد صنع المنتج
 :5في تحقيق ما يلي "Six Sigma"تساهم هذه اآلليةالمنطلق 

 .تطوير المنتج على نحو أسرع و أكثر متانة 

 . عمليات تصنيع أكثر قدرة و كفاءة 

 . أداء العمليات األكثر دقة 

 . تنمية المهارات و المواهب العملية و التحليلية 

 . التناسب مع عمليات منظمات األعمال و مشكالتها 

                                                           
1
 Brady T, Theodore T, Allem, Six Sigma literature : a review and agenda for future research, the Ohio 

state university, 2005, cite le site web :www.Iwse.eg.ihino_stateedu/IS6FFaculty/Brady.pdf , p02 consulter  

le 25/06/2012. 
، جامعة المؤتمر العلمي إلدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، منهج حديث في مواجهة العيوب six sigmaمحمد عبد العال النعيمي،  2

 .02، ص 3001ن، نيسان الزيتونة، األرد
 .340أحمد حسين عبد المعطي، مرجع سابق، ص  3
4
تحسين العملية باستخدام طريقة ستة سيغما دراسة حالة في الشركة إيثار عبد الهادي الفيحان ،صالح عبد حمزة ،سعد فارس عباس ،  

 .21،ص3006،بغداد ، "مجلة العلوم االقتصادية و اإلدارية"،العامة لتجارة الحبوب فرع بابل

5
 .20-0المرجع نفسه،ص 

http://www.iwse.eg.ihino_stateedu/IS6FFaculty/Brady.pdf
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 . تحقيق التكامل بين عدة آالت ،أفكار و أفضل الممارسات 

وتحديد  ،من أجل تحسين الجودة ليةاآل هتسعى العديد من مؤسسات التعليم العالي في تطبيق هذ وعليه
 ذوتمتلك خريجي  كونهاالتعليم العالي  مؤسساتأحد البدائل في  باعتبارها ،1 الفرص المتاحة لها

 اأهدافها المعلنة وما يتوقعه أصحاب المصالح منها وفق خاللمهارات وقيم التي وعدت بها معارف و 
 :« DMAIC » معايير األداء العصرية فهي تستخدم كما يليل

  التعريفDefine : د األدوار يتحد مع يتضمن تحديد نواتج التعليم وهم الطلبة
هتم بوصف المعرفة الحالية حول عمليات تعلم الطلبة وت العملية من خاللوالمسؤوليات 

 وأدائهم.
  القياسMeasure  يشمل تطوير قياسات التعلم في عملية التعليم ويحدد المستويات الدنيا :

 مع البيانات "قياس وتحديد احتياجات العمالء".جمع لألداء ويطبق قياسات التقييم 
  التحليلAnalyze  يشمل تحليل البيانات المتعلقة بمجموعات التوقعات الدنيا لألداء :

 ويحدد فرص التحسين.
 التحسين Improve  تجري عملية التحسين عندما تنفذ الحلول المتفق عليها ووضعها :

ياس التغيرات العملية الرئيسية وتحدد حدود حيز التنفيذ فهي مرحلة تسعى إلى تحديد وق
مقبولة لتقليل عدد األخطاء في العملية وتنطوي على استخدام مجموعة من األدوات 

 واألساليب اإلحصائية لتحديد المشكالت.
 )المراقبة )الضبطContrôl   يتم وضع قياسات للتغيرات المطلوبة وتوثيق التحسينات :

 نظام التتبع األكاديمي لرصد ومراقبة الطالب .الجديدة بما تساعد على توفر 
 : 2( في مؤسسات التعليم العاليδ5ومن المبادئ التي تركز عليها )

 هم الطلبة الذين يشكلون أساس العملية التعليمية في القطاع. :التركيز على العمالء 
 لتكلفة ألن إنتاجية هذه المؤسسات تعرف بحساب ا :ارتباط السرعة والجودة وخفض التكلفة

لكل ساعة تعليمية لكل طالب وتخفيض الوقت لتحقيق أهداف المقررات التدريسية ولما 
تحقق المؤسسة تخريج الطلبة ذو جودة عالية فإنهم يحققون توقعات سوق العمل بأقل 

 تكلفة.
 46من مشاكل المؤسسة تعود إلى عملياتها، و%66حسب ديمنغ أن  :تحسين العمليات% 

من  %66تخصص  أن التعليم العالي على مؤسساتبها لذا يتوجب تعود إلى العاملين 
 للتطوير والتحسين المستمر الذي يؤدي إلى زيادة جودة التعليم العالي. وقتها

                                                           
 .340أحمد حسين عبد المعطي، مرجع سابق، ص   1

2
 Ho, sxie, M Goht, Adopting Six Sigma in Higher Education, some issues and challenges, international 

journal of six sigma and competitive advantage vol2, N°4, p335. 
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 تركز منهجية ستة سيجما على العمل  :العمل الجماعي للحصول على أعظم الفوائد
انسيابية حركة المعلومات الجماعي والتشارك في الواجبات والمسؤوليات لجميع العاملين، و 

 وانتشار ثقافة التعلم الجماعي وااللتزام بأعلى مستويات الجودة مما يجعلها أكثر فاعلية.
  استخدام البيانات لصناعة القرارات: تستخدم(6)  تعتبر البيانات كقوة محركة للعمل حيث

قلة توفر  نتيجةومات تعاني من تحديات إدارة المعل هاأن ،إالالحقائق والبيانات لدعم اآلراء
 البيانات الالزمة وضعف التدريب على جمعها وتحليلها.

عندما قام ،2020لها دالالت تاريخية تعود إلى العام  : Benchmarkingالمقارنة المرجعية .6
بدراسة و مقارنة أفضل األساليب المستخدمة في  (FRANCIS LAWELL)الصناعي اإلنكليزي 

لوصول إلى أكثرها نجاحا في هذا المجال. و قد جاء ل، معامل الطحين البريطانية
حيث قام هذا األخير  ،2025العام  ) HENRY) FORD الشهير الصناعي (LAWELL)بعد

من خالل قيامه بجوالت في مواقع ذبح األبقار في  ،بتطوير خط التجميع كأسلوب صناعي متميز
 والية شيكاغو األمريكية.

ق مفهوم المقارنة المرجعية كانت اليابان السباقة في تطبي ،العشرينفي بداية الخمسينات من القرن   
في محاولة منها للتعرف  ،ذلك إثر قيامها بإجراء العديد من الزيارات للكثير من المنظمات الغربيةو 

و انطالقا مما أسفرت عنه ، 1بحيث تكون مالئمة لظروف و طبيعة البيئة اليابانية هاعلى أساليب عمل
فقد انتهجت العديد من المنظمات العالمية نهجا في  ،يابانية في تطبيق المقارنات المرجعيةالتجربة ال

تطبيق هذا األسلوب و خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تعتبر شركة زيروكس أول من 
ساهم العديد من الباحثين في تقديم مفهوم للمقارنة المرجعية كل ، 20002طبق هذا األسلوب عام 

 :هاالفكرية. و لعل من أبرز  منطلقا تهحسب 

 3."المعيار الذي نستطيع بواسطته القياس أو الحكم على شيء ما"حسب قاموس ويبستير هي :   

 

                                                           
  ا القياس المقارن، المقارنة بمنافس نموذجي، القياس إلى نمطهناك من يسميه 

1
 .12، ص 3001، المكتبة العصرية، مداخل إدارية معاصرة لتحديث المنظماتأحمد محمد غنيم،   

2
 Mohamed zairi, Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness, Bradford university , 

management centre, Uk .2222  ,p1. 

3
  Metin Kozak, Destination benchmarking,Mugla University, Turkey Annals of Tourism Research, Vol. 

29, N° 2,2002 , p 498 
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عملية مستمرة "عتبر المقارنة المرجعية بأنها: ت APQCأما المركز األمريكي للجودة و اإلنتاجية    
 ؤسساتبما يقابلها من العمليات المماثلة في الم ،ؤسسةها الملقياس و مقارنة تلك العمليات التي تقوم ب

           1."القياسية ) الرائدة( بغية الحصول على معلومات تساعدها في تحديد و تنفيذ التحسينات الالزمة

عملية مستمرة في مقارنة األداء بالمنظمات الرائدة مع األخذ بعين "بأنها  يعرفها  VAZIRIأما    
  .2"الحاجات الحاسمة للزبائن و كذلك تحديد ما يجب تحسينه االعتبار

المؤسسات مع مؤسسات  أداءقياس وتقييم  بأنها العملية التي تهدف من ورائها مما سبق يمكن القول  
  من اجل الوصول إلى التحسين المستمر وتحقيق األهداف المخططة. رائدة ومماثلة

  الجودة قتحقي في الرئيسية الخطوات أولى لعاليا التعليم ساتمؤس في المرجعية  المقارنة تطبيق يمثل

 :يلي المحاور ما تلك أهم من

 والثقافي، والسلوكي العلمي التدريس؛ تأهيله هيئة عضو بتقييم أداء يقصد التدريس: هيئة عضو 

 العملية إثراء في يسهم الذي األمر العلمي، تأهيله مع بدورها تتكامل التي العلمية وخبراته

 .المجتمع يرسمها التي التعليمية الفلسفة وفق التعليمية

 :ونفسًيا، وثقافًيا وصحًيا علمًيا الجامعة قبل ما مراحل في تأهله مدىتقييم أدائه بب ويقصدالطالب 

 على القادرين الخريجين صفوة من الطالب هؤالء يكون وبذلك المعرفة استيعاب من يتمكن حتى

 .إلبداعوا االبتكار
 توضيح في أساسًيا دوًرا اووسائله التدريس استراتيجيات تلعب3ووسائله: التعليم جياتاستراتي 

 موضوع فهم تبسيط على تعمل الفاعلة فاإلستراتيجية، الطلبة حياة في تأثيرها وفاعلية الدروس
 عملية التعليم عملية يجعل مما ،ومعنوية مادية تسهيالت بمثابة باعتبارها عرضه المراد

 .والمادية منها البشرية عناصرها لجميع توظيفية استثمارية

  :التطوير مرتكزات أهم من والمحاضر الطالب من لكل العلمي البحث يعتبر 4البحث العلمي 
 المجتمعية المشكالتو  واألكاديمية التعليمية القضايا في البحثا، فمعً  والمجتمعي الجامعي

 ذروة مثليفهو المحيطة  والبيئة يةالجامع الحياة من لكل جديدة تطويرية تصورات طرحي

                                                           
1
 Metin Kozak, What is Best Practice ? benchmarking American, Productivity and Quality Center, p 

4986, document en ligne, http://www.apqc.org/ consulté le 12/28/2010. 
2
 Vaziri, K; Using Competitive Benchmarking to Set Goals, Quality Progress, October 1992 , p 82 

التربية في فلسطين و متغيرات حول تمر الوطني األول المؤ ، مؤشرات الجودة في التعليم الجامعيفوزي حرب أبو عودة، محمد أبو ملوح،   3
 .613، ص 31/44/3001-32، العصر، كلية التربية، الجامعة الفلسطينية

 .نفسهالمرجع   4

http://www.apqc.org/
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 أهم ومن، المجتمعات من مجتمع أي في ةالجامع و المجتمع بين المتبادلة التعاقدية العالقة
 يلي: ما البحثية العملية تفعيل متطلبات

 ؛والدولية الوطنية المشكالت وحل التنمية أهداف لخدمة العلمي البحث توجيه -
 ؛ودولية وطنية مجالت في لتعليم العاليمؤسسات ال العلمية المجالت توحيد -
 عالمًيا؛ المنشورة األبحاث على للترقية المقدم العلمي البحث اقتصارعدم  -
 ذات موائمة علمية بحوثا تنتج التي مؤسسات التعليم العاليل إعطاء الحوافز يجب -

 .رفيع مستوى
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 : ولاأل خالصة الفصل 
مهما ألنه أصبح في وقتنا الحاضر أحد المداخل  ،جودة التعليم العاليكان موضوع تحسين      

األساسية في أي عملية تعليمية، لما له من آثار بارزة في تحقيق أهداف المجتمع والرقي بها إلى أعلى 
بتكامل مؤسسات بصورة مستمرة و هذه الدرجات التميز، وعليه تطلب األمر إلى تحسين أداء جودة 

ساهم في تحقيق األهداف المعرفية للمجتمع وهذا ال ت هاألن ،عملية التعليمية وتحسينهاجميع محاور ال
إضافة العلوم ب ،تسير عليه العملية التعليميةتي ال ،يتحقق إال من خالل تأسيس المنهج الفكري

دة تجارب الجامعات الرائدة في تطبيق الجو ب لها أن تأخذكما يمكن  ،والمعارف التي تتلقاها عناصرها
تباع المعايير الالزمة لتحقيقها مستعينة بهيئات االعتماد األكاديمي. لقد أصبح للنظم الحديثة في  وا 

مما يسكبها قدرة تنافسية على مستوى مؤسسات  ةجودالالعملية التعليمية دعم ودور كبير في تحقيق 
 القطاع.

في تكوين الرأس المال البشري  من هذا المنطلق،باعتبار مؤسسات التعليم العالي الجهة المساهمة   
الذي يحتل مرتبة ريادية في تكوين تنافسية المؤسسة، فهو يمثل المعارف والمهارات والقدرات الذي 

 تجعل العنصر البشري قادرا على أداء واجباته بكل فعالية.
والمعرفة كما انه مكمل لرأس مال هيكلي الذي يمثل المعرفة الصريحة حسب مفهوم إدارة المعرفة،     

الضمنية التي يسعى إليها أعضاء هيئة التدريس إلى استغاللها ومشاركتها بينهم بأكبر عدد ممكن، 
 مساهمةفهي المعرفة التي يحتاج إلى إدارتها وتنظيمها، وهذا هو هدف الفصل الالحق في تفصيل 

 لتعليم العالي.مؤسسات ا علىإدارة المعرفة في تحسين جودة التعليم العالي مع إبراز تطبيقها 
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 :تمهيد
المعرفة من الموضوعات االساسية والمركزية في االدارة على  إدارة أصبحت، خالل العقود األخيرةإن    

مستوى اغلب دول العالم، وقد ساعد ذلك، ما افرزته العولمة وما نجم من التطور الكبير في تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت.

هذا ما يجعلها  ،لنجاح والمحافظة على نجاحها وبقائهاتعمل بصورة دائمة على تحقيق ا ؤسسةفالم   
تسعى باستمرار الى تطوير وتحسين وتعديل سياساتها، الى تطوير امكاناتها واستخدام ادوات ووسائل 

يستحدثها ويطورها العلماء االستفادة من المعارف والعلوم التي  إلىالحديثة  ؤسسةالم إدارةمتجددة ، تسعى 
 فرص جديدة، وتحقيق التقدم والتطور المستمر. إيجاد، وهذه الجهود تؤدي الى ستمراراالمعرفة بودوائر 

سنتعرض في هذا الفصل الى اهم المفاهيم المتعلقة بالمعرفة وخصائصها، مفهوم ادارة المعرفة    
ت ؤسساتطبيقها في م أهميتها،ثم تفسير  المؤسسة)توليد(، خزن المعرفة في إنتاجوعملياتها األساسية: 

   التعليم العالي.
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I – للمعرفة االسس النظرية: 
اإلنجازات الفكرية  فيه عصرا تدفقت فيه المعرفة اإلنسانية وتنوعتالتعليم العالي  ؤسساتمعيش ت   

محاكاة أفضل النماذج وتطبيقها، على النحو الذي يحقق لها تميزا من خالل إنتاج مما يتطلب والعلمية، 
مقاربة متعددة االختصاصات، تعالج المعرفة في كافة مراحلها،  إدارة المعرفةعد ، وتجودة عالية وذمعرفي 

 . وتطبيقها إلى نشرها بدءا من نشأتها، وتطورها، واستخدامها، وصوال
I -1- لمعرفة:ل اإلطار ألمفاهيمي 

 :المعرفة مفهوم .1
تي تميز الثروات التقليدية وباألخص الثروة تمتلك خصائص مختلفة عن تلك ال ،فكريةثروة  المعرفة إن   

بالكهانة   1حيث المعرفة اقترنت عند البابليين ،تعود الجذور الفكرية للمعرفة إلى التفكير الفلسفي ،الملموسة
والسحر والطب والعرافة والفلسفة، فانتقلت على أيديهم إلى ما يعرف بالمعرفة الفلسفية التي انصرفت إلى 

 اليونان الذين ، ولم تؤطر نظريا إال عندالحوادث والموضوعات ومعرفة كيفية فعل األشياءمعرفة األشياء و 
مفهوم المعرفة النظرية التي امتازت بالقدرات التحليلية وتمكنوا من تدوينها، وهو ما ميز بحضارتهم  واصاغ

 ،ة من عجائب الدنيا السبعاليونانيين عن البابليين والفراعنة الذين استخدموا معارفهم في بناءات خالدة عد
 لكنهم لم يدونوا هذه المعارف بنظريات يمكن خزنها والرجوع إليها كما فعل اليونانيين.

اإلسالمية األولى عندما حث اإلسالم على طلب العلم حيث ورد ذلك في أول أوامره اما في العصور   
﴿لقوله تعالى : 

 (.5 -1)سورة العلق، اآليات  ﴾
التجربة  إلخضاعهامع محاوالت جادة  األخرى ن في نقل معارف الحضاراتو برع العرب المسلم     

هموا أن عندما ف ،، ولم يقتصر دورهم على الترجمة والنسخ إنما تعدى إلى توليد معارف جديدةوالبرهان
عصر النهضة في أوروبا انتقلت ور ظه العلم انه معرفة نظرية تستهدف أغراضا علمية تطبيقية، وعند

التي تعتمد على أساليب  "المعرفة العلميةوظهر على يدهم ما يسمى بـ " ،الريادة عندهم في توليد المعرفة
وتكاملت المعرفة  .للتجربة والبرهان فكرية وعقلية جديدة تختلف عن أساليب الفلسفة النظرية وتخضع دائما

التي أسهمت  ،التنظيمية مع التطورات الفكرية الحديثة في اإلدارة خصوصا مع انتشار إدارة الجودة الشاملة
عادة وكان إل ،في تطور المعرفة(Iso) واإليز شهادة و  Benchmarkingأدواتها مثل المقارنة المرجعية 

تنامي ظاهرة نتيجة وتعاظم دور المعرفة  ،لق التراكم المعرفيفي خ امسهإ Reengineeringهندسة ال
المعرفة فوتبادلها، ها مما سهل انتشار  ،العولمة وانتشار نظم االتصال الحديثة واتساع شبكة المعلوماتية

                                                           
 .6-5 ، ص5005، بحوث ودراسات، القاهرة،   يةر ا، المنظمة العربية للتنمية اإلدإدارة المعرفةسي، صالح الكبي  1
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 ألن انتشارها يعتمد بالدرجة األولى ،مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
العالم  ةيؤدي إلى تسميمما كلما اتسعت وانتشرت تنتشر بالضرورة المعرفة وهذا ف ،على شبكة االتصاالت

    .مؤسساتوالتشكل ثروة حقيقية لكل من األفراد  ألنها تهاعالميبسبب ، 1قرية صغيرة
وات األخيرة، هو مصطلح قديم إال أنه بدأ يأخذ معنى جديد في السن (knowledge)إن مفهوم "المعرفة"    

 ،بشكل جيد تهعد سالحا فعاال يمكن ألي مؤسسة أو مجتمع أدار ي هالمعنى الجديد كون حيث هذا
أصبح التطور في مجال المعرفة أكثر ، حيث قدم تنافسي على المجتمعات األخرىيستخدمه لتحقيق تو 

م وتعريف المعرفة وكانت كل تأثيرا في الحياة بين العوامل األخرى المادية. لقد جرت محاوالت عديدة لتقدي
 محاوالت منها :عبارة عن من التعريفات 

   : اإلدراك الجزئي أو البسيط، في حين أن العلم يقال لإلدراك الكلي أو  يقصد بهالمعنى اللغوي للمعرفة
﴿في قوله تعالى  وجاء، لذلك اقترنت المعرفة في اللغة العربية بالعلم، 2المركب

﴿، في قوله تعالى3، أي علموا(سورة المائدة 8اآلية ) ﴾
 146اآلية ) ﴾

 .4، فأقام العلم مقام المعرفة(سورة البقرة
ئق يمتلكها الشخص في عقله عن شيء ما" وفي الفلسفة تدل على "أنها معلومات أو حقا علىعرفت ف   

 .5أنها "تصور مجرد واسع"
   الباحثون على النحو اآلتي تناولهاهناك اتجاهات ومداخل متعددة :  المعنى االصطالحي: 
"تفاعل بين المعرفة الضمنية وما تحويه من خبرات ومهارات وأفكار  بأنهاتعتبر  NONAKAحسب   

 .6الفرد بالمعرفة الظاهرة الناتجة عن التفاعل بين البيئة الخارجية"يكتسبها 
 

                                                           
ـــــدي مارشـــــال ماكلوهـــــان حســـــب   1 ـــــذي توصـــــل فـــــي الســـــتينات مـــــن «  1181-1110»عـــــالم االجتمـــــاع الكن ـــــرن الماضـــــيال إلـــــى نظريـــــة  الق

 .مستقبلية تتعلق بدور وسائل األعالم

 .55، ص 5006، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، المدخل إلى إدارة المعرفةقنديلجي، غسان العمري، عبد الستار العلي، عامر  2
 .11، ص 5008، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، اتجاهات معاصرة إلى إدارة المعرفةمحمد عواد الزيادات،  3
 .08، ص مرجع سابقصالح الدين الكبيسي،  4
داريةمجلة "، "دور الروافد الفكرية والجذور اإلدارية إلدارة المعرفة في بناء تكنولوجيا المعرفةسى إبراهيم العمري، غسان عي 5 ، أبحاث اقتصادية وا 

 .08، ص 5001العدد السادس، بسكرة، ديسمبر 
دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  ،األولى ، الطبعةاتجاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلوماتجمال يوسف بدير، محمد فؤاد عبد اهلل،  6

 .25، ص 5010األردن، 
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لفرد على تمكنه في بناء عالقات بيئة في التعامل مع التقنيات، لتمثل "البرامج األكاديمية التعليمية  كما   
 .1األنظمة، األدوات والوسائل، وقواعد البيانية التي أصبحت متاحة في إطار إنساني"

مفهوم المعرفة بوصفها معالجة  (Aaker et Day) ,(Northeraft et neal)اول كل من تن أيضا   
بالقدرة على ترجمة "فعرف المعرفة  « Peter Druker »، أما2ت وتصورات ذهنية من األفرادمعلوما

المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة مجددة أو إيجاد شيء محدد، وهذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي 
 3."العقول والمهارات الفكرية

من األصول التنظيمية والرئيسية التي تخلق قيمة مضافة للمنتجات وخدمات "على أنهاتعبر كذلك كما   
  4ة".ؤسسوتتكون من تلك األفكار والمفاهيم التي تعطى معنى للمعلومات والبيانات في الم ؤسسةالم
من خالل الفكر فة تتركز كونها أساس أنشطة إنتاج من خالل التعاريف يمكن أن نستنتج أن قيمة المعر  

تطبيق األفكار، والمعلومات والمفاهيم واستخدامها بغرض التحسين المستمر، وعليه أصبحت المعرفة 
 مصدر القوة والجودة ومن ثم التنافس للسيطرة عليها بين المؤسسات.

تبدأ باإلشارات وتندرج إلى البيانات  ،تشكل المعرفة أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملةكما    
إلى الحكمة التي تعد أساسا فاعال لالبتكار، وعليه اتضح أن  بعدهاثم إلى المعلومات ثم إلى المعرفة 

 . Haris Henderson 5حسب المعرفة الفاعلة والسليمة والكافية هي جوهر الحكمة واإلبداع
 :كما مبين فيما يلي، نها إلى المعرفةوم التركيز على البيانات والمعلومات بدأوعليه     

 هي "عبارة عن العبارات، واألرقام، الرموز غير المنظمة وغير المرتبطة بموضوع  : البيانات
واحد، والتي قد ال يستفاد منها في شكلها الحالي إال بعد تطويرها من خالل عمليات التحليل والشرح والتي 

 .6ها في إطار واضح ومفهوم للمتلقي"ع، ووضتإلى معلوما إذا ما صنفت وبوبت ونظمت فإنها تتحول
جراء المعالجة".      1كما يمكن تعريفها على "أنها العنصر األساسي للتفكير الكمي أو النوعي وا 

                                                           
1
المؤسســـــات " المعرفـــــة الركيـــــزة الجديـــــدة   الملتقـــــى الـــــدولي الثالـــــث حـــــول تســـــيير ، لمنتووووووع المعرفوووووة إنسوووووانينحوووووو توظيووووو  موســـــى رحمـــــاني،  

 01ص ،5005نوفمبر 12-15"، بسكرة، يوميوالتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات

2
 15، ص مرجع سابقحسيني ابتسام،   

 .المرجع نفسه 3
4 Edward Sallins, Gary Jones, knowledge management in education, enhancing learning of education, kogan 

page, London, 2002, p 8-9. 
5
 Judi Harris and A. Henderson, A Better mythology for system design, proceeding of “The 

SIGCHI conference on human factors in computing systems”, ACM press, New York, 1999, p88 

، ص 5004، دار الصـــــفاء للنشــــــر والتوزيــــــع ، األردن 1، الطبعــــــةنظووووووم المعلومووووووات اإلداريووووووةإيمـــــان فاضــــــل الســـــامرائي، هيــــــثم محمــــــد الزعبـــــي، 6
54. 
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 المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة، بحيث تعطى  البياناتمجموعة من هي :  المعلومات
فكار والمفاهيم، تمكن الفرد من االستفادة منها في الوصول إلى معنى خاص وتركيبة متجانسة من األ

 2المعرفة واكتشافها.
"عبارة عن كل إشارة قادرة على تحويل رأي أو تغيير ثبوت تنظيم أو بأنها  هايعرفف Danzingأما     

 3إطالق برنامج أو بإمكانها أن تسجل في الذاكرة".
محتوى واضح ومحدد وذلك إلمكانية استخدامها التخاذ  إطارلمعلومات هي بيانات توضع في بمعنى ا    

في أشكال متعددة ومنها الشكل الكتابي، صورة، أو محادثة مع طرف آخر، إذن  هاقرار، ويمكن تقديم
 4 فالمعلومات هي المخرجات األساسية للبيانات.

التي يستخرج منها المنتج انطالقا مما سبق نلخص أن البيانات هي المواد األولية، أو المادة الخام   
 :ييز بين المعلومات والبيانات همان للتمين أساسييعنصر  المتمثل فيالنهائي 
 )يتم التمييز بين البيانات والمعلومات وفق هذا المعيار اإلضافة المعرفية )الشخص المتلقي :

ية لدى باالعتماد على الشخص المتلقي )المستفيد(، فإذا ما أدت البيانات إلى إضافة معرف
أي إضافة معرفية فتبقى في إطار إلى الشخص المتلقي تحولت إلى معلومات، أما إذا لم تؤدي 

البيانات، وقد سمي هذا المعيار بمعيار الشخص المتلقي ألن ما يعد من البيانات بالنسبة لشخص 
 5 ما يمكن أن يكون معلومات بالنسبة لشخص آخر.

 : يجب أن تكون هذه البيانات مرتبطة بمشكلة معينة  علوماتإلى م بياناتالحتى تتحول  االرتباط
من قبل المتلقي، فالبيانات تعد معلومات إذا كانت تؤثر في  هاتخاذ قرار بشأن مأو حدث معين يت

القرار المتخذ، فهي إما أن تؤدي إلى القرار المتخذ سليم أو أن تؤدي إلى تغييره أو تعديله، لذلك 
، لذا كثيرا ما يطلق أخرىحظة معينة قد يتغير إلى معلومات في لحظة فإن ما يعتبر بيانات في ل

 6 على البيانات اسم المعلومات الكامنة.

                                                                                                                                                                                     
1 CIGREF, Organisation Regroupant des DSI, Directeurs de systèmes d’information de grandes entreprises 

françaises cité par Michel Jean, enjeux, concepts – clés et pratiques de la gestion des connaissance : le rôle 

des documentalistes dans la construction et la consolidation des savoir collectifs, disponible 

sur :http://Michel.Jean.fr/publi/JM347.hTML#21 consulté le 30/12/20011. 

 .26، ص 5005ر والتوزيع، األردن، دار المسيرة للنش ،1، طنظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتعامر قنديلجي، إبراهيم الجنابي،   2  
3 Jacque Melese, Approche systématiques des organisations, les éditions d’organisations, paris, 1992, p 16. 
4
 Christel and others, Information digital video library, communication of the ACM, vol38, N4, 1995, p57. 

 .15، ص 5004دار الثقافة، عمان،  ،1، طتحليل وتصميم نظام المعلومات المحاسبيةاق محمد القاسم، عبد الرز  5
 .12المرجع نفسه ، ص  6

http://michel.jean.fr/publi/JM347.hTML#21
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 كما أن االختالف بين المعلومة والمعرفة الضرورية البيانات والمعلومات تمثل مجموع: المعرفة ،
 1المعرفة موجودة في الذاكرة البشرية.و  الرسالة يكمن في أن

خر المعرفة هي المعلومات الجديدة التي نحصل عليها من خالل عملية الذكاء أو معنى آب    
 الممارسة.

 مجموعة من العمليات العقلية تمثل في اإلدراك، الذاكرة، التفكير المتشعب، التفكير  هو: الذكاء
 2 .ألتقييميالمركز ثم التفكير 

درة على بناء وتحسين المعرفة ونقلها الق معنىبالقدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة، "وهو أيضا   
معرفة احتمالية إلى المعرفة التي يمكن استخدامها في عملية اتخاذ القرار، والشخص الذكي من 

هو الذي يملك القدرة على التفكير وربط المسببات ببعضها، وبالمحصلة فإن عملية تحويل 
 .3"وجعلها معرفة صريحة المعرفة هي استجابة مباشرة للخبير الكفء في تطبيق المعرفة

  عليها لتحويلها إلى ات من البيانات التي يتم الحصول لقدرة على صنع معلوملنحتاج  :القدرات
معلومات يمكن استخدامها واالستفادة منها، إذ لم يتوافر لدى األفراد القدرات والكفاءات األساسية 

 4 لمعرفة مفقودة.لة لتعامل مع المعلومات يمكن القول بأن أحد المحاور األساسيل
 حيث  ،: باإلضافة للبيانات والمعلومات والقدرات فالمعرفة وثيقة الصلة باالتجاهات االتجاهات

لذا  ،تمثل االتجاهات أحد المحركات األساسية التي تدفع األفراد لرغبة التفكير والتحليل والتصرف
 يشكل عنصر االتجاهات أحد العناصر األساسية إلدارة المعرفة.

 وعليه توجد  ،هو مهارة مقترنة بالمعرفة تكتسب من خالل الدراسة والتجربة والعمل :لتعلم ا
عالقة مباشرة بين الذكاء والقدرة على التعلم وسرعة التعلم باستخدام الوسائل التقليدية وغير 

كونه أحد  . فأهميته تتبلور في5التقليدية للتعلم، فهو أداة فعالة في إيجاد وتطوير الميزة التنافسية
هذا ما جاء في  ،طرق نشر المعرفة في أي مكان وعلى مختلف المستويات ولمختلف القدرات
ديسمبر  15-10وثيقة إعالن المبادئ في القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بجنيف من 

                                                           
1
 Reix Robert, système d’information et management des organisations, Vuibert, paris, 2004, p76. 

2
 Dimitri Uzunidis, l’innovation et l’économie contemporaine, collection du service des études et de la 

statistique du ministère de la région wallonne, Bruxelles, 2004, p 158. 

3
 72، ص7002، عمان ،  دار كنوز المعرفة العلمية، إدارة المعرفة ،المفاهيم ، النظم ، التقنياتسعد غالب ياسين ،  

الملتقى الدولي الثالث حول تسيير  تكنولوجيا المعلومات واالتصال مدخل إستراتيجي في اقتصاد المعرفةعالوي محمد لحسن، عالوي عبد الفتاح،  4
 .211، ص 5005نوفمبر  12 -15، بسكرة، المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية

 .15حسيني ابتسام، مرجع سابق، ص  5
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نبغي وي ،"إن التعلم والمعرفة والمعلومات واالتصاالت هي بؤرة تقدم البشرية ورفاهيتها 5002
 1تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات في جميع مراحل التعلم والتدريب وتنمية الموارد".

  شمل الحكمة ت: هي تجسيد الذكاء، وفهم ما هو صحيح وخطأ وفهم القيمة الدائمة، كما الحكمة
 خدمستتهي ف القدرة على قبول التوجهات الجديدة التي يمكن أن يكون مرغوبا فيها ويمكن إدراكها.

2 المعرفة المعبر عنها في مبادئ للوصول إلى قرارات حكمية.
تمثل ذروة هرم المعرفة بمواجهة  

من أجل فتح آفاق معرفية  المعرفة إلى حكمة لتقطير ،أعقد العمليات التي يمارسها العقل البشري
 ،رداالستغالل األمثل للمواب اتوكسر القيود واقتناص الفرص التي تؤدي إلى أفضل اإلبداع

الشكل سلسلة المعرفة في مثل تت، و إلى أفضل النتائج بأقل التكاليف وأقل وقت ممكن وصوال
 :التالي

 المعرفة سلسلة( : 60الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 .28، ص 5008األردن،  ،، دار الصفاء للنشر والتوزيع 1الطبعة  ، إدارة المعرفة،عليان ربحي مصطفى: المصدر
من المراحل  على جملةمرورها بإنما تكونت  ،كن القول بأن المعرفة ال تحدث فجأةمن خالل الشكل يم   

ثم تتحول إلى معرفة عندما يتم تحليلها وربطها  ،التي بدأت بمرحلة البيانات التي أصبحت معلومات
 تدرج إلى الحكمة.تبمعلومات أخرى 

تسعى إلى إغنائه بإنشاء معرفة  بل ،من رصيد معرفي ؤسسةالمال يكتفي بما لدى  هاتسيير  كما أن   
عام  (SECI)المعروف بحلزونية المعرفة ونموذج  (NONAKA)، وهذا ما أكد عليه نموذج 3جديدة

                                                           
الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة ، دور التعليم االفتراضي في إنتاع وتنمية المعرفة البشريةإبراهيم بختي،  1

 .512، ص 5004مارس  10-01، جامعة ورقلة، والكفاءات البشرية
  .61، ص 5008، األردن ،، دار الصفاء للنشر والتوزيع 1الطبعة  ، إدارة المعرفة،عليان ربحي مصطفى2

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس القتصاد المعرفة والتنمية ، أهمية تسيير المعرفة بالمؤسسة االقتصاديةمحمد قويدر، سماللي يحضية،  3
 .01، ص 5005أفريل  51-55، جامعة الزيتونة األردنية أيام االقتصادية لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 

  DATAالبيانات  

 

 

 المعلومات

INFORMATION 

المعرفة 

Knowledge 

 Wisdom الحكمة 
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نشائها، 11181 هدف ب، بأن تسيير المعرفة هي العملية المنهجية المنظمة لالستخدام الجيد للمعرفة وا 
 يزة التنافسية.لمامصدر في األساس  هاإنشاء وخلق معرفة جديدة باعتبار 

، ؤسسةالمفرض نفسه بشكل من أشكال مفاجئة في واقع  تسيير المعرفةبأن  J.L. Ermine » 2 » رىيو   
تمثل الرأس المال الفكري ذو القيمة االقتصادية والمصدر اإلستراتيجي من أجل تحسين الميزة  ألنها

بيئة تتميز بالمنافسة الشديدة، حيث  فيؤسسة عامل من عوامل االستقرار واستمرارية الم هيف ،التنافسية
يصال المعلومات باستعمال التكنولوجيات الحديثة ووسائل االتصال كما أنه برنامج  ،يتم نقل ونشر وا 

طويل األمد المرتكز أساسا على التسيير اإلستراتيجي الذي يهتم ويعمل على تقييم المعرفة المتاحة 
 .ؤسسةبالم
 المعرفة بهدف :  )تراكم(سملة أو تثمينسمح بعملية ر تالمعرفة فإدارة  

عادة استعمالها )الدخول إليها ونشرها(. -  الحفاظ على المعرفة )تحصيلها، نمذجتها، وتشغيلها( وا 
 التكوين الفعال للمعرفة الفردية ودمجها في المستوى الجماعي. -
 : 3للمعرفة خصائصال يمكن استنتاج مجموعة من مما سبق
  الذاتيةSubjectivity : إن المعرفة هي نتاج تفاعل اإلنسان مع  القد تم التوضيح سابق

وبذلك فإنها تتأثر بعمق بخلفية الشخص الذي يتعاطى معها وكذلك بالسياق الذي يتم فيه  ،المعلومات
وتأويل هذه المكونات  ،ومن هنا فإن فهم المعرفة أو بتعبير أدق مكوناتها المعلوماتية ،هاتناول

سيخضع بالتأكيد للمؤثرات شخصية وبالتالي يمكن توليد/ ابتكار معرفة  ،معرفة" وتفسيرها الستنتاج "
ءة " راإن المعرفة المتولدة من "ق .وهكذا بل أكثر من ذلك ،جديدة لدى قراءتها من قبل شخص آخر

الشخص نفسه للمكونات المعلوماتية نفسها ربما تختلف من سياق آلخر تختلف فيه المؤثرات الفكرية 
 ية وغيرها.والنفس

  النتقال اقابليةTransferability :  في  –إن هذه الخاصية في المعرفة ظاهرة للعيان فالشخص
قد يجرب أسلوبا معينا في تنفيذ مهمة ما فإذا ما نجح في ذلك فإنه يفكر  –على سبيل المثال  هعمل

إذ  ،د تقوم بالشيء نفسهق تؤسساالمف ،تلقائيا في إمكانية نقل هذه المعرفة إلى مهمة أخرى وقد يفعل
 أقسامها.و فروعها و  قل المعرفة البناءة بين مواقعهاتحاول تعميم تجاربها الناجحة ون

                                                           

, vol 40 N3, spring 1998, California Management Review, The Concept of BA ,  ka and N KonnoIkujiro Nona 1

p40 

  .10محمد قويدر، وسماللي بحضية، مرجع سابق، ص 2
3
 Klugs, Jurgen, Stein,  wolfram, Light, Thomas, knowledge unplugged, pal grave, new York, 2001, p2. 
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  الطبيعة المضمرة / المخفيةEmbeddedness  أن المعرفة تتولد في عقول اإلنسان وليس على :
كنتيجة أو ثمرة لهذه ليس من السهل مالحظة أو متابعة المعرفة كعملية وال  ،الورق أو أي مكان آخر

إذ عندما تتم عملية المعرفة وتنتهي فإن الناتج المعرفي يختزن في العقل وقد ال يخرجه  .العملية
 صاحبه إطالقا أو يخرج جزءا منه أو يخرجه بشكل معين بعد فترة من الزمن.

  التعزيز الذاتيSelf-reinforcement شاركة فيها بأن الم ،: تتميز المعرفة عن غيرها من الثروات
ال تنقصها فالشخص الذي يمتلك المعرفة ويشارك بها غيره ستبقى معرفته لديه في حين أنه يضيف 

ا ستضيف قيمة جديدة لمعرفة مإن المشاركة المعرفية بينه ،والمتوقع أكثر من ذلك إلى معرفة غيره
 كل منها.

  الزواليةPeridrability  بل هي عرضة  ،مع الزمن: إن قيمة المعرفة وأهميتها ليست ثابتة
السيما في مجال األعمال التي تعمل وتنافس فيه بيئة مفتوحة  ،تقللتغيير والزوال مع مرور الو 

يمكن أن ينهي  ،والسياق بين المتنافسين في مجال امتالك التقنيات الجديدة واختراع تقنيات إضافية
 ية عالية وربحية كبيرة.قيمة ما تمتلكه منظمة األعمال وما تحقق من خالله ميزة تنافس

  اللحظية Spontaneityإذ ال أحد يستطيع التنبؤ  ،: من الصعوبة برمجة توليد المعرفة الجديدة
كما أنها  ،ال تعني أبدا العشوائيةلحظية إن هذه الخاصية  طبيعة المعرفةف ها،بالضبط حتى يتم توليد

ة إذ المطلوب هو تهيئة المناخ المناسب ال تعني أيضا عدم إمكانية إدارة المعرفة بسبب هذه الخاصي
 .هالتوليد

 لتتولد باإلبداع  ،: فالمعرفة تتراكم وتتفاعل مع معطيات معرفية جديدة التجديد واالستمرارية
معرفة جديدة وهذه بدورها تتفاعل مع المعطيات واألحداث وهذا ما يعطيها خاصية بواالبتكار 

 االستمرارية والتجدد.
 1 عطيات شخصية واجتماعية + إبداع وابتكار = معرفة مبتكرة.معرفة متراكمة + م

   أنواع المعرفة:  .2
تبعا الختالف مصادرها وآلية المشاركة فيها وتبادلها والغاية  ،يمكن التمييز بين عدة أنواع من المعرفة   

 من تطبيقها وأهدافها وعليه يمكن تقسيمها كاآلتي :
 لمقدمة التصنيف األقدم واألهم للمعرفة الذي قدمه في ا يرد: المعرفة الصريحة والضمنية

(Michel.Polony) ريحة والمعرفة الضمنية عندما قالحيث ميز بين المعرفة الص ،في الستينات :

                                                           
مكانية تطبيقها في الجامعات السعودية : دراسة تطبيقية على جامعة أم القرىر عبد اهلل، العتيبي، ياس 1 رسالة ماجستير غير )، إدارة المعرفة وا 

 .24ص ،5001المملكة العربية السعودية،ـى(منشورة، جامعة أم القر 
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أول من أعاد  NONAKAباهتمام أكثر، وكان  ى" لكنه لم يحظأننا نعر  أكثر مما يمكن أن نقول"
اعتبرت البداية الرسمية لالهتمام الواسع بإدارة المعرفة  حيث ،1111األهمية لهذا التمييز في أواخر 

 صنف المعرفة إلى نوعين هما األكثر استخداما :و 
يقصد بها  ،: كما يسميها البعض بالمعرفة المعلنة Explicite knowledgeالمعرفة الصريحة  -

ت، الكتب، وسائلها المادية مثل األرشيف، المخططاب، ةمعرفة التي تكون مخزنة في المؤسسال"
1 "ومن السهل الوصول إليها في أي وقت عن طريق ما توفره وسائل االتصال والمعلومات

. 
معلومات حول  وتشملفي شكل وثائق يمكن استخدامها،  تحويلقابلة للال"المعرفة  وعرفت بأنها   

حصها( من )جمعها، فمن خاللشكل آخر يمكن الحصول عليها ب.. الخ، و ، الزبائن، المشاريع.الموردين
 2 قبل نظام المعلومات.

البيانات الرسمية والنظامية  والصلبة التي تقرأ كميا، والطرق المرمزة والمبادئ بعرفها  " NONAKAأما   
 3العامة والتي تكون قابلة للنقل والتعلم".

يا وقابلة رسمية نظامية قياسية معبر عنها كم بأنها ،من التعاريف السابقة للمعرفة الصريحةنستخلص     
للنقل واالستيعاب والتعلم مثل براءات االختراع، التصاميم والخرائط الصناعية كما يعتقد البعض بأنها 
ليست البيانات التي تم جمعها ومعالجتها وتفسيرها لتكون معلومات متداولة، إنما هي كل ما يتعلق 

الوصول إليها  هان لألفراد داخلوالتي يمك ؤسسةالموالمعلومات الموجودة في أرشيف  ؤسسةبخبرات الم
 واستخدامها وتقاسمها.

هي "المعرفة غير الرسمية صعبة التحديد والقياس :Implicite knowledgeالمعرفة الضمنية   -
هذه ، 4والنقل والتحويل إلى خدمات معرفية محددة، موجودة في عقول األفراد، تكنولوجيا المعلومات "

 .5"ئهامؤسسة و األساس في قدرتها على إنشاخصوصية ال منحالتي ت"المعرفة هي 
عقول في وتظل حبيسة  االفراديتم تخزينها في عقول  بالمعرفة التي" عبر عنها  Polanyiبينما   

تاحتها لالستخدام".  6أصحابها وقد تموت بموتهم وقد يقوم بعضهم بنشرها وا 

                                                           
لثالث حول تسيير المؤسسات المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي الملتقى الدولي ا "،"المعرفة في البنوك الجزائريةبن وسعد زينة، مباركي سميرة،  1

 .261، ص 5005نوفمبر  12-15، بسكرة، التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات
2
 Balmisse Gilles, Gestion des connaissances : outils et application du knowledge management, Vuibert, 

paris, 2002, p12. 
 .261ة، مباركي سميرة، مرجع سابق، ص بن وسعد زين 3
 .51، ص 5005، قدرة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على االبتكار في بلدان مختارة من منطقة أالسكا ،األمم المتحدة 4
 .18، مرجع سابق، ص  عليان ربحي مصطفى 5
 .48جمال يوسف بدير، مرجع سابق، ص  6
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ل في النماذج العقلية و الخبرة الفنية في كما يمكن تعريفها على أنها " تشتمل على مكون المعرفة المتمث   
 1مجال المهارات التي يمكن تطبيقها على سياق محدد".

، لذلك فإن 2هي معرفة ضمنية ؤسسةتقريبا من المعرفة في الم %80إلى أن  « daft »حيث يشير   
دارتها بشكل جيد  هاعلى استكشاف ؤسسةقدرة الم  le savoir)تجسد في المهارات يوالحصول عليها وا 
faire)  والقدرات والكفاءات(compétence).لمعرفة الضمنية بعدين :لو 

 بحيث يتطلب الخبرة المكتسبة لمعرفة النظريات. ،: يتعلق بالمهارات والممارسات البعد التقني -
ل يتطلب المعرفة الالزمة عن العم حيث ،: يحتاج إلى نماذج ومفاهيم ومعتقدات البعد المعرفي -

يعتبر تحدي إلدارة المعرفة ونشر أدوات إذ  ،هداف وتشارك المعرفة الضمنيةعلى تحقيق األ
 3 العمل المشترك أو تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال )االنترنيت، العمل الجماعي(.

المعرفة الصريحة هي التي تكون ن أب (18) الجدول المعرفة من خالل Belmondo كما صنف    
بينما  المعارف الضمنية المشتركة،ى عل ةعتمدم ،معارف الضمنية الفرديةمشتركة ومجمعة من قبل ال

قابلة للتغيير، كما يمكن أن تعكس معارف ضمنية  فهي المعرفة الضمنية هي التي ال يمكن التعبير عنها
 جماعية معبرا عنها في صورة نزاعات وصراعات. 

 Belmondo حسب ( : تصني  المعرفة11جدول رقم )
 المعرفة الضمنية ريحةالمعرفة الص
 جماعيةمعرفة ضمنية  فرديةمعرفة ضمنية 

Source : Belmondo, Cécile : « les interactions entre outils de gestion et connaissances application à une 

cellule de ville concurrentielle », xi ème conférence de l’association internationale de management stratégique, 

13-15 juin 2001, paris, p8. 

  :(11)رقم  التي نوردها في الجدولخصائص المن خالل  ،إال انه يمكن التمييز بينهما
 المعرفة الصريحة والضمنية خصائص(: 11رقم) جدوللا

 المعرفة الضمنية المعرفة الصريحة الخصائص
 رموز،يمكن التعبير عنها بشكل كلمات،  التعبير

 رسومات
 ة نقلهامعالج أويصعب التعبير عنها 

 ألنها معقدة
 ذاتية التكوين ليس ذاتية في تكوينها التكوين

                                                           
1 Argote, L. Ingram, P, knowledge transfer : a basis competitive advantage in firms, organizational behavior 

and human decision process,vol82:N1;Colombia University: May 2000, p150. 

امس حول اقتصاد المعرفة المؤتمر العلمي الخ، مدى استعداد المؤسسات العامة في األردن لتطبيق إدارة المعرفةحسان عبد المفلح المومني،  2
 .16، ص 5005أفريل  52/55األردن،  والتنمية االقتصادية جامعة الزيتونة،

3
 Balmisse, G, OP, çit, p 16-17. 
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 ال تقبل التشارك والتقاسم والتخزين قابلة للتشارك التشارك
 
 التوفر

 يمكن تخزينها ونقلها الكترونيا
 وعليه تسعى المؤسسات في الحفاظ عليها

 ي كجزء من عملية التعليموزيادة مخزونها المعرف
 التنظيمي

هناك صعوبة في الوصول إليها وعليه تسعى 
المؤسسات في تحويل المعارف الضمنية إلى 
صريحة بعدة طرق كالتحفيز األفراد في إظهار 

 معارفهم لالستفادة منها
 طالبة: من إعداد الالمصدر

M.H. Zackكما قدم 
 ستويات هي :تصنيفا آخر للمعرفة إذ صنفها إلى ثالث م 1

والذي يكون مطلوبا  ،: هي النطاق البسيط من المعرفة core knowledgeالمعرفة الجوهرية    -
بقاء قابلية  ؤسسةال يؤمن للم منهامن أجل تشغيل الصناعة حسب معايير اقتصادية، هذا النوع 

ورها كقيمة دخول تمثل المعرفة األساسية الخاصة بالصناعة لتقوم بدها رغم أن ،تنافسية طويلة األمد
 إليها.

تتمتع بقابلية  ؤسسات: هي النوع الذي يجعل الم Adwanced knowledge المعرفة المتقدمة  -
تمتلك بشكل عام نفس المستوى من المعرفة التي يمتلكها المنافسون، إال  ؤسسةبقاء تنافسية، فأن الم

تسعى  هايدل على أن مما ،يةأنها تختلف عن المنافسين في قدرتها على التميز لكسب ميزة تنافس
 لتحقيق مركز تنافسي في السوق عموما أو التميز في شريحة سوقية.

أن  ؤسسة: هي المعرفة التي تمكن الم Innovation knowledgeالمعرفة اإلبداعية )االبتكارية(  -
حتى  بشكل كبير عن منافسيها، فهذا النوع من المعرفة يتوقف على االبتكار زهاتقود صناعتها وتمي

 بتغير قواعد العمل والمنافسة نفسها في مجال صناعتها.  ؤسسةيكون مصدر قوة، بطريقة تسمح للم
 : كاألتي 2حسب مصدرها المعرفةتصنيف يمكن كما 
التي يكونها الفرد بجهده الخاص اعتمادا على قدراته الفكرية وطاقاته الذهنية هي  المعرفة الذاتية :  -

 وتعامله مع المحيط الخارجي. وتجاربه وخبراته المختلفة،
هي التي تستهدفها المؤسسة من مصادر خارجية أي البيئة المحيطة بهذه  المعرفة الخارجية : -

تمثل النسبة األكبر من التدفق المعرفي، حيث تساهم التقنيات الحديثة لالتصاالت  التيالمعرفة و 
الجتماعي بين األفراد والمعلومات في تمكن الحصول عليها من خالل عمليات التفاعل ا

  واجتماعاتهم في مواقع العمل.
 

                                                           
 .82، مرجع سابق، ص ربحي مصطفى عليان 1

 .186، ص 5005، دار غريب، القاهرة، نماذع وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة :إدارة التميز علي السلمي، 2
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I -2- المعرفة: وأهمية مصادر 
 :مصادر المعرفة .1

بأنه ذلك المصدر الذي يحوي أو يجمع المعرفة، وأكد أن  1،مصدر المعرفة « Saffady »عرف     
 المعرفة هي : الذكاء والتعلم والخبرة أمور تحدد حدود المعرفة لألفراد وأشار إلى أن أهم مصادر

 الحصول على المعرفة ؤسسةهناك العديد من المصادر الخارجية التي تمكن الم: المصادر الخارجية، 
القطاع الذي  خاصة ،وشبكة المعلومات العالمية المشاركة في المؤتمرات والبحث في المجالت من بينها
وبراءات االختراع اإلنتاج المعرفي التي تعتبر من أهم مصادر مراكز البحث العلمي ك، ؤسسةالمتعمل فيه 
 : مثل 3مصادر أخرى فيه 2 األخرى. ؤسساتوالتعاون مع الم، الخارجية
مصدرا مهما للمعلومات وبالتالي يجب  ونيشكل مألنه ،: يعتبروا المصدر المتجدد للمعرفةالزبائن -

ن خالل خبراته م ؤسسةهو احد مصادر رأس المال الفكري الذي تمتلكه المفأخذه بعين االعتبار، 
لديهم قدرات ووسائل أفضل للوصول لكونهم السبب في ذلك يعود و  ،وتعامله مع منتجاته وخدماتها

 إلى معلومات
وذلك  ،هم المصدر األكثر تأثيرا ألنهم يسعون إلى جعل معرفتهم صعبة التقليد: المنافسون -

إلى إغراء  هاى العديد منالمنافسة، لذلك تسع ؤسساتبجعل معرفتهم متجذرة في بيئة وثقافة الم
منافسة وهو بمثابة  ؤسساتإلى م ها، ومن ثم تسرب أفرادؤسسةواستقطاب أفراد المعرفة في الم

 سلب لمواردها األكثر حيوية.
ؤسسة هم المصدر الذي يوفرون المعرفة بطريقة جاهزة وسريعة إلى ما تفتقد إليه الم :الشركاء -

بشكل ايجابي أي تحتاج  ؤسستينشارك والتحالف لمهذا يتم من خالل الت ،من معرفة وخبرات
 إنما في أصول المعرفة أيضا. ،إحداهما األخرى ليس فقط بالموارد المادية

 وتشتمل على  ،: تعتبر المعرفة الضمنية أحد المصادر الداخلية الكتساب المعرفة المصادر الداخلية
المعرفة صعب النقل الب يكون هذا النوع من خبرات األفراد، معتقداتهم، افتراضاتهم، ذاكرتهم، وفي الغ

حول مختلف الموضوعات )تراكم معرفي(  المتراكمة ؤسسةكما تتمثل في خبرات أفراد الم أو الشرح.
 . 4 ككل وعملياتها والتكنولوجيا المعتمدة ؤسساتوقدرتها على االستفادة من تعلم األفراد والم

                                                           
1
 William Saffady, « knowledge management » information management journal, vol43, Issue 3 (2000) p5. 

 .101، مرجع سابق، ص ربحي مصطفى عليان 2

3
 65-62، ص5001، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،إدارة المعرفةطالب عالء،   

 .46الزيادات، محمد عواد، مرجع سابق، ص  4
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 باإلضافة إلى هذه هناك مصادر أخرى:
: فالكثير من المعارف موجودة في الكتب والوثائق، والكثير جدا متاح الوثائق المدونةالكتب و  -

للجميع وهذا يشمل براءات االختراع وغيرها، إال انه باإلمكان أن تكون هذه الوثائق سرية ويمنع 
إضافة إلى وثائق مدونة يمكن الحصول عليها من مصادر أكثر حداثة  ،اآلخرين من االستفادة منها

 .1االنترنت واألقراص المضغوطةك
إيجاد معرفة جديدة يكون حيث تساهم في  ،المعرفة إلنتاج: تعتبر مصدرا مهما البحوث والدراسات -

 .ؤسساتلها دور فعال في تطوير أنشطة الم
: تعد األجهزة والمنتجات وسيلة لتجسيد وحفظ وخزن كمية هائلة من األجهزة واألدوات والمنتجات -

نضج في المعرفة، الوتدل هذه األجهزة واألدوات على  ،كن للفرد العامل االستفادة منهاالمعارف، كما يم
أن  ؤسسةكما يضمن توفيرها لآلخرين بمعارف وقدرات محدودة لالستفادة منها وعليه يمكن ألي م

 تحصل على المعارف التي تحتاجها.
كتساب المعرفة بل يجب استقطابها من ال يمكن االعتماد على مصدر واحد ال ،استنادا إلى ما تم ذكره    

باستخدام شتى الوسائل الممكنة والمتاحة سواء مصادر بشرية أو ذلك جميع الموجودات والمصادر، 
 لمعرفة.االتكنولوجية أو وثائق لتحقيق مساحة أكبر من 

 أهمية المعرفة : .2
 Peter.D هاواالتصاالت، كما اعتبر تبرز أهمية المعرفة  نتيجة ثورة المعرفة المرتبطة بثورة المعلومات    
يع والخدمات والمعلومات التصن ؤسساتاألساس الجديد للمنافسة في عصر ما بعد الرأسمالية، وأن مب

التي تدير المعرفة  ؤسسةكما أننا متوجهون نحو دخول "مجتمع المعرفة" فالم في المستقبل. يهاستقوم عل
ها ألنها يتاستمرار في  تكمن تهاواإلبداع والكفاءة، فميز مستوى جيد من الجودة  حققبنجاح تستطيع أن ت

تعطي عائدات ومزايا متزايدة، عكس الموجودات المالية التي تتناقص كلما تم استخدامها، فالموجودات 
 وتظهر أهميتها في: 2المعرفية تزداد مع االستعمال

                                                           
، جامعــــــــة ســــــــعد دحلــــــــب، غيــــــــر منشــــــــورة( رســــــــالة ماجســــــــتير)، إدارة المعرفووووووووة قمووووووووة التميووووووووز فووووووووي المؤسسووووووووة المعاصوووووووورةاقنينــــــــي عقيلــــــــة،  1

 61، ص5001البليدة،

، ص 5006دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،  ،1 ط، النظريات، العمليات اإلدارية، وظائ  المنظمة:مبادئ اإلدارة الحديثة حسين حريم،  2
260. 
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 مشكلة الندرة باعتبارها  ال تعاني منبمعنى  ،المورد الوحيد الذي ال يخضع لقانون تناقص الغلة
بل على العكس يمكن استخدامها في  ،المورد الوحيد الوافر الذي يبنى بالتراكم وال يتناقص باالستخدام

 .1أفكار جديدة بتكلفة أقل أو بدون تكلفة إضافية رتوليد وتطوي
 .تعد المعرفة البشرية المصدر األساسي للقيمة 
 .أصبحت األساس لخلق الميزة التنافسية 
 لتتكيف ؤسسةإلى مجتمعات معرفية تحدث التغيير الجذري في الم ؤسساتأسهمت في تحول الم ،

 .2مع التغيير المتسارع في بيئة األعمال لتواجه التعقيد المتزايد فيها
 في حد ذاته على حجم المعرفة المتاحة عن فرص االستثمار وظروف  ؤسسةميعتمد قرار إنشاء ال

 .3منتجاتها أو خدماتها، وطبيعة المنافسين وقدراتهمالسوق  وتوقعات الطلب على 
 التي توظف مواردها المتاحة، في  ؤسسةتحدد المعرفة القرار باختيار مجال النشاط الرئيسي للم

 ضوء التقنيات السائدة والمتوقعة.
 وفعالية وكفاءة ما تقوم به، كما ؤسسةتحدد نوعيات والمستويات التنظيمية واإلدارية المتاحة للم 

عادة الهندسة وغيرها من  تؤثر المعرفة المكتسبة من الخبرات والتجارب في قرارات إلعادة الهيكلة وا 
 محاوالت التطوير والتحسين في األداء.

 نتاج المنتجات من  ؤسساتتحتاج الم إلى المعرفة المتجددة في مباشرة عمليات اختيار وتصميم وا 
 ها.السلع والخدمات أو تطوير وتحسين الموجود من

II-  التحوالت التنظيمية والبيئيةإدارة المعرفة في ظل:  
 إلى ويعود السبب، مجاالتالمختلف  علىعالم اليوم جملة من التحوالت والتطورات التي تؤثر  عرف    

 ،إلى ضغوطات المتنامية من أجل زيادة تحسين نوعية المنتج أو الخدمة التي تقدمها ؤسساتمال تعرض
لتكلفة والمنافسة بجودة الخدمات والمنتجات ذات التقنية العالية، إضافة إلى التحوالت والعمل على خفض ا

 المفاجئة في األسواق والسياسات، واالختالالت االقتصادية الناجمة عن الكساد العالمي.
 knowledgeمن أجل مواجهة هذه التحديات وتحسين األداء، فإن تطبيق إدارة المعرفة      

Management من خالل القيام بعمليات إعادة  وهذااللجوء إليها،  ؤسساتد أحد السبل التي يمكن للميع
 وبناء قاعدة معرفية لديها. تعليم وتدريب القوى العاملة عليها

                                                           
 .08غسان عيسى، إبراهيم العمري، مرجع سابق، ص  1
 .50محمد عواد الزيادات، مرجع سابق، ص  2
3
 .181علي السلمي، مرجع سابق، ص   
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حيث تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت كمدخل جديد في دراسة وفهم    
ما تحولت إلى ممارسة علمية، أكثر مالئمة للتغيرات المتسارعة في عالم األعمال المنظمية، وسرعان 

دامتها يعتمد أساسا على الموجودات  كادر إقد تعاظم دورها بعد  ،األعمال أن بناء الميزة التنافسية وا 
 الفكرية. 

II -1- :عوامل بروز إدارة المعرفة 
غييرات اقتصادية وتكنولوجية وتنظيمية التي استجابة لعدة تو مفهوم جديد نحو  ؤسساتنتيجة تحول الم   

وعليه ارتأينا لمعالجة جملة من العوامل البيئية المتمثلة في العولمة والتطور  ،انبثقت في مطلع التسعينات
السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعوامل تنظيمية المتمثلة في المقاربة المبنية على الموارد 

 جديدة: تنظيمية أشكالوظهور 
مع تزايد المنافسة العالمية ضمن نطاق العولمة، تزايد تأثير العديد من العوامل  :العوامل التنظيمية .1

ولعل من أهم هذه العوامل ما يسمى بالعوامل التنظيمية التي رغم اتساعها )إدارة الموارد،  ؤسسةداخل الم
من جهة وتنظيمها الداخلي  ؤسسةالم يمكن حصرها في موارد ،القيادة، فرق العمل، الهيكل التنظيمي(

 من جهة أخرى. تهاالذي يميزها عن بقي
 طور  : القائمة على الموارد الكفاءاتWernerfelt B

تحاول اإلجابة على سؤال مفاده  كيف  1
: فإذا كان ن حيث أدائهاالتي تزاول أنشطة متماثلة في نفس البيئة أن تكون مختلفة م ؤسساتلمليمكن 

والمنظمات نفس الموارد فإنها ستطور وتخلق المنتوجات والخدمات، سيكون لها نفس لكل المؤسسات 
تعتبر كسلسلة كبيرة من الموارد  ؤسسة. والجواب هو أن الم2األداء، األرباح، االستثمارات والمشاكل

 لكنما النظرية في حد ذاتها ليست مجموعة متجانسة من المفاهيم المترابطة فيما ،التي تصنع تفردها
بينها، بل هي عبارة عن تيار فكري يجمع عدة أعمال تتميز أساسا بالتأكيد على الموارد الداخلية 

 3 .ؤسسةللم
هي "األصول المادية، القدرات، العمليات التنظيمية، المعلومات،  ؤسسةالموارد : موارد الم -

الذي يجمع  4،تيجياتهاالمتحكم فيها من قبلها والتي تمكنها من بناء وتجسيد إسترا ،المعرفة... الخ
 1 هذه الموارد في نظام واحد، هو شبكة من التفسيرات المشتركة وهي التي تدعم وتجدد هذه الموارد.

                                                           
1
 Wernerfelt B, A resource based view of the firm, strategic management journal, n°5, 1984, p 175. 

2
 Chauvet V, Les facteurs de l’émergence du knowledge management : changement environnementaux, 

technologiques et organisationnels, CE ROG-IAE, d’aix-en-provence, w.p.n°26, janvier 2002, p5 : 

http://www.cerog.org/fileadnin/files/cerog.wp/626.pdf  
3
 Mintzberg H, Alstrand B, et Laupel J, Safari en pays stratégie, l'exploration des grands courants de la 

pensée stratégique, village mondial, paris 1999, p 281. 
4
 Barney J, Firm resources and sustained competitive advantage, journal of management; vol 17, n°1, 1991, 

p99. 

http://www.cerog.org/fileadnin/files/cerog.wp/626.pdf
http://www.cerog.org/fileadnin/files/cerog.wp/626.pdf
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على تعزيز استخدام وتحويل الموارد تبعا ألهداف  ؤسسةالكفاءات : تشكل الكفاءات قدرة الم -
صعب شرح العالقة الحقيقية بين ، إنه لمن ال2محددة مسبقا، من أجل دعم وتحسين مكانتها التنافسية

الموارد والكفاءات، لكننا نجد توافقا عند عدة مؤلفين حول فكرة أن الكفاءات تنتج من الجمع بين عدة 
 موارد.

وخاصة طريقة الربط  ؤسسةالكفاءات المحورية : تنتج الكفاءات المحورية من التعلم الجماعي للم -
من  ؤسساتهناك عدة طرق تمكن الم3 كنولوجية متعددة.بين كفاءات إنتاجية مختلفة ودمج تيارات ت

يجب أن تكون الكفاءة المحورية  قابلة للتقييم،  Barneyفبالنسبة لـ   ،أن تحدد كفاءاتها المحورية
فهما ال يضعان  Thévenardcو  Puthod Dأما بالنسبة لـ  نادرة، غير قابلة للتقليد، وال بديل لها.

4 .يضيفان إلى الشروط الثالثة األخرى األهمية وعدم القابلية للتحويلقابلية التقييم كشرط ولكن 
 . 

 كمحفظة  ؤسسة: يرى النموذج الجديد في اإلستراتيجية، الم المعرفة والكفاءات كأصل إستراتيجي
يجب إدارته من  اأصل إستراتيجي هاوكفاءات هاللموارد والكفاءات بدال من محفظة النشاطات، تشكل موارد

تنافسية، فمن خالل مواجهة الموارد البشرية بالمعايير التي تحدد الكفاءات الميزة الق ودعم أجل تحقي
 المحورية، نالحظ أن الموارد البشرية تشكل أصل إستراتيجي فهي أساس المعرفة والكفاءات.

  : تغير موازي على كلؤسسةنجم عن تغير البيئة التي تعمل فيها الماألشكال التنظيمية الجديدة ، 
وال يتم ذلك  **،والكفاءة *وتجنب االنحراف عن أهدافها وزيادة الفعالية المستويات وذلك لمراقبة عمالها

إال من خالل األخذ بعين االعتبار لمجموعة من العوامل المتعلقة بالبيئة، حجم بنيتها، ثقافتها، وكذا 
يمية الجديدة المتميزة بالمرونة، إستراتيجياتها، ولتحقيق ذلك فقد تم تطوير العديد من األشكال التنظ

ولهذه األشكال خصائص بحيث يبدو أن النظرية القائمة على الموارد والكفاءات قد  والشبكية. والالمركزية
المبنية على  5منطق التحليل اإلستراتيجي السائد إلى غاية بداية التسعينيات في مقاربة بورتر تقبلت

  ."ورية للنجاح "التكلفة والتنويعالتحليل القطاعي وتحديد العوامل المح
                                                                                                                                                                                     
1
 Mintzberg H, Alstrand B, et Laupel J, op.cit., p282. 

2
 Chanvet V, op.cit, p5. 

3
 Prahalad CK, et Hamel G, The core competence of the corporation, Harvard business review ;May-June 

1990, p79. 
4
 Puthod D et Thévenard C,L’avantage concurrentiel fondé sur les ressources, Une illustration avec le groupe 

Salomon, gestion 2000, Vol. 16. N3, Mai-Juin 1999, p135. 
 : استغالل الموارد المتاحة في تحقيق األهداف المحددة، أي أنها تختص ببلوغ النتائج. effectiveness:  الفعالية *

: الكفاءة ترتبط بالطريقة التي اتبعت في الوصول إلى النتائج، فهي أحسن استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة وهي ترتبط  efficiency فاءةالك **
 .بالدرجة األولى بعنصر التكلفة والعالقة بين المدخالت والمخرجات

5
 Porter M ;Choix stratégique et concurrence : technique d’analyse des secteurs et de la 

concurrences dans l’industrie ; Economica ; paris ;1982 ;titre original : Compétitive strategy : 

Techniques for Analysing Industries and Competitors ;The free press ; new Yourk ;1980 
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 وسنركز هنا على الميزات التي لها عالقة بالتحكم في  1الميزات اإلستراتيجية للهياكل الشبكية :
 المعرفة والكفاءات وهي:

عطاء تخصص وتراكم الكفاءات - : التخصص في كفاءات معينة وتخريج أخرى يضمن اكتساب وا 
زيد من حجم القاعدة نيا، بالتخصص في نشاطات معينة قيمة الكفاءات التي احتفظنا بها داخل

وبالتالي تضاعف من سرعة تراكم القواعد التجريبية  ،المعرفية الخاصة بكفاءات دعمتها من الداخل
التي تهمها "الممارسات البسيطة، والسريعة، قواعد تسهل البحث وتحليل الحاالت، قواعد هدفها حل 

خاصة بمجال معين" وتراكم هذه المعرفة يؤدي إلى تسارع تنمية المشكالت واتخاذ القرار، قواعد 
 منحى الخبرة الذي يترجم بانخفاض تكاليف اإلنتاج وتحسين النوعية.

هيكل تنظيمي مثال ، ياعالية على اإلبداع : يتطلب تطوير اإلبداع خاصة إذا كان جذر القدرة ال -
 د فيه قيود الكفاءة بشدة، وهو ما توفره الهياكل الشبكية.تقل فيه القيود القانونية وقيود الميزانية، لكن تتزاي

 :العوامل البيئية  .2
 تهاأو أغلبي هاتؤثر تأثيرا غير مباشر على كل ،من عوامل بيئية عديدة ؤسساتللمتتكون البيئة العامة     

نظيمي، أو في أي مجتمع، ويأخذ هذا التأثير أشكاال مختلفة سواء في الكيفية التي تؤسس بها هيكلها الت
التي تتخذ بها قراراتها وتتكون من النظام االقتصادي، الحالة االقتصادية للمجتمع، النظام السياسي 
للمجتمع، التركيبة السكانية للمجتمع، هذا باإلضافة إلى مجموعة القيم والعادات السائدة واللغة والدين، لكن 

عاملين األساسيين اللذان ساهما في بروز وتبلور المعلومات واالتصاالت ال تكنولوجياتعد العولمة وتطور 
 : إدارة المعرفة

  لعل ظاهرة العولمة من أكثر الظواهر إثارة للجدل ومحاولة للفهم على كل المستويات  : العولمة
 إال يمكن القول ،هااالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، رغم عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم

ارة عن عملية غير خطية لتوحيد عمليات اإلنتاج واالستهالك والتوزيع وجعلها متجانسة ومتاحة "عب بأنها
يمكن استخالص من مفهوم العولمة أنها تشير إلى تزايد سهولة ،  2للجميع وذلك على مستوى كوني"

وتتميز ، لميانتقال األفراد والسلع والخدمات والمعلومات ورؤوس األموال عبر الحدود وعلى النطاق العا
 : 3بالعديد من المميزات

                                                           
1
 Hamadache Karim ; Op.cit. ;p26 

2
 Boudjema R, La mondialisation : concept et réalité, les cahiers du CREAD, Alger, n°61, 3

ème
 trimestre 2002, 

p46-49. 
3
 Hamadache Karim, Le Knowledge management(KM) : fondement et gestion de projet, 

contribution a l’élaboration d’un projet KM au centre de recherché et de développement du groupe 

SAIDAL, mémoire de Master en management, l’institut supérieur de gestion et de planification, 

Alger,2006,p10-11 
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: هي التحول من األسواق الدولية والفضاءات اإلقليمية المنفصلة إلى سوق لسوق العالميةا -
تحكمه ، لخوصصة في كل الميادينلعالمي موحد، يتميز بالحرية ونقص التشريعات وتوحيدها وكذا موجه 

 نفس قواعد االقتصاد الحر.
لعدد المرتفع للمنتوجات وأقسام السوق والتكنولوجيات وقنوات التوزيع : نراه من خالل االتعقيد  -

واالتصال، كما أنها عالقة معقدة بين العناصر ومن بين نتائجها تؤدي إلى التقليص في دورة حياة المنتوج 
 مع دخول سريع لمنتوجات جديدة.

يئة وكذا بنتائج نشاطات : يقصد بها استحالة التنبؤ بالتغييرات التي تحدث في البعدم التأكيد  -
 وكثيرا ما يتعلق بعدم التأكد بالمدى القصير. ةنظمالم
 قد  ،بما أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أصبحت عالمة مميزة من عالمات العولمة وتتقدم بصورة مستمرة لتبلغ مستويات جديدة من التطور 
تعد الوسيلة األكثر أهمية لنقل  في عصرنا الحالي، ؤسساتد، كما أنها أصبحت مرتبطة بتطور الموالتعقي
إلى عصر العولمة أو ما يسمى باقتصاد المعرفة، فهي تساهم بطريقة مباشرة في بناء اقتصاد  ؤسساتالم

 اج والتعليم.جديد يعتمد على خدمات معلوماتية إلكترونية ذات صلة مباشرة بخدمات االتصال واإلنت
على المعرفة ويجعل من  عتمدتي تال ؤسسةالعوامل التي كنا بصدد تحليلها إلى عرض جديد للم تؤكد     

الضروري إيجاد طريقة إلدارتها، بدون شك فإن السوق العالمية والتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات 
العالمية  ؤسساتع تقاطع عدد من المتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ملسمح برؤية واضحة  ،واالتصاالت

هو "إدارة المعرفة" إضافة إلى عوامل و على الشبكة، هذه العوامل أدت إلى بروز المفهوم اإلداري الجديد 
 : منها 1أخرى ساعدت على بروزها

 تعقيدات السلع والخدمات. -
دة والتغييرات وسرعة ازدياد االبتكارات واالكتشافات الجدي ؤسساتزيادة حدة المنافسة بين الم -

 المتسارعة في شتى المجاالت.
 الية.عمعظم األعمال والنشاطات تستند إلى قواعد بيانات ومعلومات البد من إدارتها بف -
 :إدارة المعرفة تطور فكرة  .3
ومن بينهم على وجه الخصوص بيتر دراكر، بول  في نشأة وتطوير إدارة المعرفة نو الباحثلقد أسهم     

على األهمية المتزايدة للمعلومة والمعرفة  وأكدوافي الواليات المتحدة األمريكية  ،سنجاستراسمان، وبيتر 

                                                           
طاع بحث ميداني على ق –عالقة إدارة المعرفة وتقنيات المعلومات والميزة التنافسية في المنظمة الساعد رشاد محمدي حريم حسين محمود، " 1

 .82، ص 5004، 14، المجموعة  1، العدد 8، مجلد "مجلة دورية أردنية"، الصناعات"
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كبعد ثقافي في إدارة تعتبر المنظمة المتعلمة  أن على Sengeالصريحة كموارد تنظيمية، كما ركز 
 1 المعرفة.
يرهم في وغ Leonard Dorathy, Christopher Bartlett & Chris Argyriesقد درس كل من      

 إلى تهاتعود بداي إنما. 2أن إدارة المعرفة في الواقع ليست ظاهرة جديدة ،لمدرسة هارفارد لألعما
 « Don Marchand »، رن الماضي باعتبارها المرحلة النهائية من قبداية الثمانينات من ال خالل

النموذجي سيكون قائما العمل  " بأنDrukerتنبأ "دراكر و  ،الفرضيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات
، يوجهون أداءهم « knowledge workers »ستكون من عمال المعرفة  ؤسساتعلى المعرفة وبأن الم

 .3من خالل التغذية العكسية لزمالئهم ومن الزبائن
 األولى األمريكية « Hewlett Packard »، عندما قامت شركة 1185إلى عام  يرجعوالبعض      

أكبر  « wall street »تأثيرها على األعمال، حتى أن بذه الفترة لم يقتنع الكثيرون بتطبيقها، ولكن في ه
  .رفي بادئ األم هاسوق مالي في العالم تجاهل

بروز أول مشاريع إدارة  J.F. Ballayويقول  ،في الحقيقة يرجع تاريخ إدارة المعرفة إلى بداية التسعينات   
تستخدم تكنولوجيا التي إدارة المعلومات  إال انه نجد قبلها المعرفة كانت في الشركات األمريكية.

وحلت  عرفةإذا لم تكن هذه إدارة الم ،وكان تساؤل كبير هارفض كبير لمفهوم هناك ،المعلومات واالتصال
يقولون أنه "ليس هناك تمييز  Donald. A. Marchand,Thomas.h.Davenport كل من نجد ،محلها

ا نظريا، يمكن أن تكون المعلومات معرفة عامة التي يحملها األفراد م، لكن4عرفة"كبير بين المعلومات والم
ن يشيران ا، هذين المؤلفومة سلسلة متصلة بتزايد القيمةفي عقولهم بينما إدارة المعرفة تحتل المعرفة والمعل

نحن بحاجة ف ،تحتوي على جزء كبير من إدارة المعلوماتالتي إلى عدد كبير من مشاريع إدارة المعرفة 
 إلى تقاسم المعارف وتحويلها إلى شكل معلومات.

في أوروبا والتي  تهافي منتصف التسعينات ازدهرت إدارة المعرفة بفضل االنترنيت، حيث بدأت شبك    
بين الشركات األوروبية على شبكة االنترنيت  هافي نشر نتائج عن استفتاء حول ،1181أنشئت في عام 

من  النصف األخيرخالل  .الفترةهذه  خاللايدت الندوات المؤتمرات التي عقدت كما تز  ،(1114)عام 
                                                           

لمؤتمر الدولي حول تسيير المعرفة ا"، مدخل لتحقيق تراكم مقومات األداء المتميز –إدارة المعرفة في منظمات األعمال زايدي عبد السالم، "1
  .2، ص 5008نوفمبر  56 – 55دية، جامعة باتنة، يومي والفعالية االقتصا

2
 Bouthillier France, La gestion des connaissance : concepts intéressant pour les spécialistes en information 

documentaire ou Jargon délirant ? In : "Documentation et Bibliothèque" ,vol 45 N°2, 1 avril – juin 1999, p 49. 
3
 Turban E, Aronson J.A, Décision support systèmes and Intelligent systèmes , prentice Hall : New Jersey, 

USA, 2001, p341. 
4
Blondel Frédérique ,Quelle articulation entre intelligence économique et knowledge management au sein 

de l'entreprise ? disponible sur :http://www.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise-2007-1-page-

158.htm consulté le 20/05/2011.p40 
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، أصبح موضوع إدارة المعرفة من مواضيع الساعة واألكثر ديناميكية في اإلنتاج الفكري في التسعينيات
 1111في عام  ،مفهومهذا المجال اإلدارة كما أخذ االهتمام به يتزايد بعد أن تبنت العديد من المنظمات 

1 من الميزانية لتطوير أنظمة إدارة المعرفة. %4خصص البنك الدولي نسبة 
 

II -2-  :ماهية ادارة المعرفة 
بحاجة إلى تطبيق مفهوم إدارة  ؤسساتالمإلى أن إدارة  ،تشير األدبيات في الفكر اإلداري المعاصر       

لقرار، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات والسعي إلى تطبيق المعرفة من خالل تحليل ودعم صنع ا ،المعرفة
 . لهاتسمح بممارسات مبدعة لألفراد والجماعات في إطار البنية االجتماعية 

دارة بفعل التدفق المستمر في المعلومات هذه اإلزيادة االهتمام ب ىقد ساعد التطور التكنولوجي عل    
كمحاولة للتغلب على مشكلة انفجار  هاب، األمر الذي نتج عنه االهتمام هاوالنمو الهائل في مصادر 

المعرفة اليوم مصدرا من مصادر الثروة  باعتبارالمعلومات واالستفادة من المعرفة المتزايدة بشكل فعال، 
 ي تضاف إلى عوامل اإلنتاج التقليدية.تواالقتصاد وأحد عوامل اإلنتاج ال ؤسسةللم

 إدارة المعرفة:مفهوم   .1

رفة بتباين مداخل المفهوم وخلفيات الباحثين في هذا المجال، كما يرجع إلى تباين تعريف إدارة المع    
 .لتغيرات السريعة التي تدخل عليهاو  اتساع ميدان المفهوم وديناميكيته

 2 ."تطبيقها بفاعليةو  تهامن مشارك فادةستالل وخزنهاعمليات تراكم المعرفة  عرفت بأنها"
وتطبيق  تجميع، تخزين تشتمل علىالمنظمة  ليات تطور فيعبارة عن مجموعة من عم"أيضا  ويقصد بها
 3 ."المنظمةفي المعرفة 

 4"بأنها عملية التدوين، وجمع ونشر أصول معرفة المنظمة".  Prusakكما عرفها  
ستخدام الخالق واألمثل الهي "العملية المنهجية والمنظمة والهادفة لف Takenchiو   Nonaka بالنسبة لـ أما

 5كوينها".للمعرفة وت

                                                           
دارتها"نعيمة حسن جبر،  1 ، العدد 10المجلد رقم  ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، "الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة وا 
 .111، ص 5004، الرياض، سبتمبر 5

2
 Turbane E, Melean E, wetherbe J, Information technology management , John Wiley, sons, INC, 1999, p12. 

3
 Landan K, Landan C, JP, Management information systems- managing the digital firm .person, prentice 

hall, Paris; 2004, p 316. 
4
 Goria Stéphane, L’expression du problème dans la recherche d’information : application à un contexte 

d’intermédiation territoriale .  Thése de Doctorat, Université de Nancy2, 2006, p50. 
5
 Nonaka I, Takenci H, The knowledge creating company , oxford university press, 1995, p98. 



 

- 93 - 

 

" مجموعة من األساليب والتقنيات لجمع وتحديد وتحليل وتنظيم وتخزين، وتبادل المعارف  عرفت أيضاو 
بين أعضاء المنظمة، والمعرفة خلقت من المنظمة نفسها )مثل التسويق، البحث والتطوير( أو تم 

 1 ( لتحقيق الهدف."الحصول عليها من الخارج )مثل الذكاء االقتصادي
للمساهمين،  –المهارات  –والكفاءات  –على "أنها تنتهج منهج إدارة النظمية للمعارف  Gillesى وير    

     2الموردين، والزبائن والمشاركين في تحقيق أهداف المنظمة".
 : 3هذا التعريف نجد أكثر من نقاط مهمة وهي فمن خالل
المعرفة من حين آلخر وبصفة  : بمعنى ال يمكن تسييرميةإدارة المعرفة هي منهج اإلدارة النظ -

 تدريجية، فالمنظمة عليها أن تلتزم نهائيا بسعيها نحو اإلدارة النظمية.
: عليها أن تركز على تعزيز المعرفتين الكفاءات –المهارات  –بالمعارف  إدارة المعرفة مهتمة -

 الصريحة والضمنية من أجل معالجة وتخزين المعارف.
: بأنها ال تؤثر على المنظمة ن والمشاركين والموردين والزبائناونيإدارة المعرفة تركز على المتع -

نما تقوم بتعبئة معرفة  داخليا لكنها تندمج معها في ذلك المجال فهي ال تركز على معارفهم وا 
 كل من الموردين والزبائن والمساهمين من أجل امتالكها لمعرفة المنظمة والمحيط.

تحقيق وزيادة أهدافها وتظل قادرة  من خالل: زيادة األهدافتساعد المنظمة على إدارة المعرفة  -
 على المنافسة.

، ركز بعض الخبراء على أن إدارة المعرفة هي "رأس المال الفكري" فهو المصدر مقاربة أخرى ففي   
أنها العملية التي من خاللها  « Edvinsson. L, Malon M »، حسب ةنظماألساسي لخلق القيمة في الم

على توليد قيمة من أصولها الفكرية القائمة على المعرفة، كما يمكن أن تكون مشتركة  اتنظممتقوم ال
من أجل تقديم أفضل  ،أخرى ؤساتى مع محت ؤسسةلتوليد قيمة هذه األصول بين اإلدارة وموظفي الم

معرفة" بـ "إدارة ال (OCDE)في نفس المقاربة تعتبر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، 4الممارسات"

                                                           
1
 Zemouri M, Benziane I, « Concepts de base du management de la connaissance et l’entreprise 

économique » colloque internationale sur : Le management de la connaissance et l’efficacité économique, 

organisé par la faculté des sciences économique, Batna, le 25 – 26 novembre 2008, p07. 
2
 Gilla Baluisse, Guide des outils du knowledge management panorama, choix et mise en œuvre . Vuibert 

,paris ;2005 ; p04-5. 
3
 Ibidem 

4
 Goria, Stéphane, op, cit, p50. 
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يتكون من رأس مال بشري ورأس المال التنظيمي  هذا األخير أنإال ، 1"إدارة رأس المال الفكري"
 )الهيكلي(.

 سواء كانوا من مبدعين أو  ةنظمالم: هو كل المعرفة الموجودة في عقول عاملي أس المال البشرير
2 إمكانياته ب معحيث أنه لكل منهج مساحة من المعرفة الضمنية تتناس ،أفراد عاديين

 هكما يعتبر  .
من المعرفة والمهارات  يشمل كل ،اقتصاد المعرفةظل العاملة في  ؤسساتمحرك اإلبداع في الم

 ة.نظمالموالخبرة التطبيقية التي يمتلكها العاملون في 
 ؤسسة: عبارة عن معرفة صريحة وضمنية مخفية ومجسدة في روتين المرأس المال الهيكلي 

ويتضمن عمليات اإلبداع والملكية الفكرية والبنية التحتية الداعمة  هانطاقه في حدود وأن ،وعملياتها
 3 للعاملين.

عمل على تعزيز يمنهج متكامل  إدارة المعرفة تعتبر نأب  ،لسابقةاالتعاريف  مكن استنتاج منيوعليه   
ن الملفات، قاعدة بيانات الموجودة التي تتضم سسةؤ التقاط واسترجاع وتبادل معرفي لتقييم معلومات الم

 حتوي على عدة تكامالت :وت العمليات الداخلية والخبرات واألعمال الفردية
 استخدام المعرفة كمصدر خارجي. -
 الخدمية. –اإلنتاجية  –تضمن المعرفة العمليات التجارية  -
 .ؤسسةتعزز النمو المعرفي والثقافي للم -
 .مؤسسةالفي تمثل المعرفة قاعدة للبيانات للنقل والتبادل  -

 : 4وعليه يمكن استخالص أن إدارة المعرفة 
 ، ومنه إلى الكفاءات.الضمنية بل تتعدى أيضا إلى المعرفة الصريحة تختص فقط بالمعرفة ال -
 .ؤسسةللم اإلستراتيجيةتعتبر نظاما هادفا يستجيب لألهداف  -
 ة معينة.تعد نظام تسييريا يرتكز على معطيات مجسدة في شكل رأس مال فكري ذو قيم -
 يولد هذا النظام المعرفة الجماعية. -
 :1ان اهمية ادارة المعرفة تكمن في ابعادها االربعة التالية  M .GRUNDSTEINاعتبر 

                                                           
1
 Bensedira Hassina, La gestion des connaissances dans la recherche agronomique en Algérie, évaluation 

des besoins ; thèse de magistère en ingénierie des systèmes d’information et de document électronique (ISIDE), 

l’école nationale supérieur d’information, Alger, 2008, p21. 
دارة المعرفة : العالقة واألثررأس المال الف"محمد لطيف عبد الرضا عطية،  2 ، 2، العدد 10المجلد  جلة القادسية،ممجلة دورية علمية : ، "كري وا 

 .141، ص 5008بغداد، 
 .150المرجع نفسه، ص  3
 .115سماللي يحضية، مرجع سابق، ص  4
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: نتيجة البيئة التنافسية الناجمة عن عولمة األسواق وتحرير البعد االقتصادي واإلستراتيجي -
ى إدخال معايير التنمية المستدامة الحاجة إل تتشكلؤسسات سلطات الم والكشف عن ،االقتصاد

 غير المادي.الالتي تؤدي إلى زيادة قيمة رأس المال 
والمعايير االقتصادية والمالية والكفاءات  ؤسسة: الذي يهدف إلى قيم وهيكل المالبعد التنظيمي -

 وتعزيز عمليات التراكم المعرفي واألنشطة التنظيمية والتطويرية. ،وعمليات القيم المضافة
: الذي يهدف إلى سلوكات األفراد والجماعات الفاعلة في التراكم بعد االجتماعي والثقافيال -

 مسؤولياتهم ومهاراتهم وأشكال األجور وثقافتهم–من خالل احتياجاتهم ،ؤسسةالمعرفي داخل الم
 . العالقات ةالمهنية واألخالق والقيم وقدرتها على إقام

 .لمعارف والتقنيات ووسائل دعم ومسار رسملة المعرفةالذي يحوي مجموعة ا: البعد التكنولوجي -
 الشكل التالي:يمكن أن نترجم هذه األبعاد من خالل 

 ( : أبعاد إدارة المعرفة 60الشكل رقم )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : R. Dieng ;O. Corby ; F. Gandon ; A. Giboin ; J Golebiowska ; N. Matta; M. Ribière, Knowledge 

Management méthodes et outils pour la gestion des connaissances, 3
ème

 Ed ;Édition Dunod, Paris,2005,p49 

 

 نماذع واستراتيجيات ادارة المعرفة:  .2
  :نماذع ادارة المعرفة 

ثم مناقشتها على نطاق  ،تمثل هذه النماذج نظرة شمولية إلدارة المعرفة )العمال، المنظمة، التكنولوجية(   
   اسع من قبل اكاديميون وباحثون على حد سواء بما يجعلها تتمتع بالثقة والصالحية.و 

                                                                                                                                                                                     
1
 Michel GRUNDSTEIN; De la capitalization des connaissances au management des connaissances dans 

l’entreprise; les fondamentaux au Knowledge management ; INT- Entreprise 3 jours pour faire le point sur le 

Knowledge Management; avril 2003; p 12 

 البعد االقتصادي واإلسرتاتيجي

 البعد التكنولوجي

 البعد التنظياي جتااييالبعد الثقايف واال
KM 
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  :نموذع أوالTakeuch NoNaka : 
انه ال يرتبط بالمعالجة  إلىوتوصال  ،اإلبداعدرس الباحثان كيفية نجاح الشركات اليابانية في    

فراد من خالل استغاللهم الجيد لقدراتهم الميكانيكية للمعرفة الموضوعية، بل يعود لإلبداع التنظيمي لأل
 المعرفية.
يبدأ انتاج المعرفة بالفرد دائما، على سبيل المثال، فالحدس والرؤية التي  : المعرفة إنتاععملية   -

يتمتع بها قد يؤدي في النهاية للحصول على براءة االختراع، او حدس المدير حول اتجاهات 
ج الجديد، وتجربة العامل في المؤسسة مهما كان مستواه السوق قد تصبح المحفز لتصور المنت

قد تكون مصدر لإلبداع يوفر ماليين الدوالرات، في كل هذه السيناريوهات المعرفة الخاصة 
 للفرد تفيد المؤسسة.

 طبقا لهذا النموذج توجد اربعة انماط لتحويل المعرفة:
 )من اجل خلق معارف  ،إلى معرفة ضمنية هو عملية تتضمن تحويل المعرفة الضمنية: )االشتراكية

وتبادالت  وحلقات التوعيةلألفراد الحاملين لها  لعصف الذهنيامن خالل اجتماعات جديدة، تتم 
مباشرة مع اآلخرين بدون استخدام اللغة وفي سياق  ها، ويمكن للفرد أن يكتسبالمعارف بين الخبراء

 كعنصر أساسي في اكتسابها، الخبرة تتمثلحيث العمل،  األعمال يطبق التدريب العملي على أداء 
من خالل الممارسة والتقليد وهذه العملية بشكل واضح ال يمكن جعلها متاحة  1تنتقل المعرفة الضمنية

وعليه يمكن القول فهي من بين األشكال األسهل لتبادل المعرفة ألنها تنقل بصورة  بصورة مباشرة.
ألنها تبقى في عقول المشاركين فيها ومن الصعب  ،مليهاعفوية عند كل موضع في العمل بين حا

 .Chatتوثيقها، نستعمل التقنيات التكنولوجية لنقلها كتقنيات الفيديو وأنظمة
  (التوضيحية) :نماذج، فرضيات، مفاهيمتأخذ شكل  ،إلى معرفة صريحة لمعرفة الضمنيةيتم تحويل ا ،

بمعنى شخص يحاول شرح خبرته في تحويلها  ،ةتصبح ظاهر لكي معرفة جوهرية  فهي محاولة إليجاد
وتسهل نقلها واالشتراك فيها، نستخدم تقنيات البريد االلكتروني،  إلى معرفة صريحة يمكن للجميع فهمها

 الخ.القوائم البريدية، التعليم االلكتروني..
 ()ميع وتنظيم تج من خالل ،هو تحويل المعرفة الصريحة إلى معرفة صريحة: التركيبية أو التجميعية

يمكن الوصول إليها أو  ،)إعادة بنائها(وتصنيف المعرفة الموجودة ووضعها في شكل قواعد معلومات
الفرد العناصر المختلفة للمعرفة الصريحة حيث يجمع كعملية منتظمة يمكن تخزينها وفهرستها،  هانشر 

                                                           
1
 Gilles Balmisse ; Gestion des Connaissances:Outils et Applications du Knowledge 

Management ;Vuibert ;paris.2002 . ;p50  
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 Dataنقيب البيانات، نستعمل قواعد البيانات، الموسوعات، تلتشكيل معرفة صريحة جديدة أيضا

mining
. 
 (االستبطان)من  هاحيث يتم اكتساب ،: تتم من خالل تحويل المعرفة الصريحة إلى المعرفة الضمنية

مما يعمل  ،ةيبحيث تصبح ثقافة وقيم داخل ،خالل استيعابها لتكون جزءا من سلوك وعادات األفراد
اكرة الفرد، لكي تصبح المعرفة الصريحة على تكامل المعرفة والخبرات السابقة واالحتفاظ بها في ذ

لكي  أو وصفها باأللفاظ أو تمثيلها بيانيا في صورة وثائق أو أدلة هاضمنية يكون من المفيد التعبير عن
 .تصبح مستوعبة

 وفق الشكل األتي:  Takauchi Nonakaويمكن ترجمة نموذج 

 Takauchi Nonaka المعرفة عندإدارة (: نموذع 61الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nonaka I, Takeuchi H, The Knowledge Management creating company: How Japanese 

companies create the dynamic of Innovation, Oxford University press, New Yourk,1995, p62. 

اميكي بين المعرفة بل يعتمد على تفاعل مستمر ودين ،ان انتاج المعرفة ليست عملية متسلسلة    
فلولب المعرفة يبين كيفية الحصول وتنظيم المعرفة  األربع،الصريحة والضمنية في كافة اجزاء الدائرة 

الضمنية الفردية، فهو نشاط مستمر من تدفق المعرفة وتقاسمها وتحويلها بين االفراد والمؤسسة نفسها، 
الن في تغيير نوع المعرفة، ويتعلق االمر حيث ان المرحلتين االكثر صعوبة في لولب المعرفة تتمث

 التي تحول المعرفة الضمنية الى المعرفة الواضحة)الصريحة(، واالستبطان Externalization بالتوضيحية

                                                           

Data mining
 في حيث تساعد .سيرورة الستخراج أو اكتشاف معرفة مفيدة قابلة لالستغالل من خالل مجموعة كبيرة من البيانات عبارة عن 

حل استكشاف المعرفة في البيانات مرحلة من مرا فيتعد عملية التنقيب  ة.كبير  بياناتقواعد جديدة موجودة في قواعد  واستكشاف المعرفة المخفّية 
الهدف منها هو تثمين واستخراج المعلومات والمعرفة من عدد كبير من ف (Knowledge Discovery in Databases/ KDD)قواعد البيانات

 .البيانات

 المعرفة الصريحة                      إلى                           المعرفة الضمنية              

 

 المعرفة  الضمنية                                                                                                                   

                                                                                                                    

 من                                                                                                                          

 

 صريحةالمعرفة ال                                                                                                                    

                                                                                                             

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ضيحية                                                      االشتراكيةالتو       

 

 

 الترابطية                                                      االستبطان      
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Internalization  الذي يحول المعرفة الواضحة )الصريحة( الى المعرفة الضمنية، هاتان الخطوتان
   نها نماذج فكرية واعتقادات وقيم شخصية.تتطلبان درجة عالية من االلتزام لتضم

 : لولب المعرفة(61الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source : Nonaka I, Takeuchi H, The Knowledge Management creating company: How Japanese 

companies create the dynamic of Innovation, Oxford University press, New Yourk,1995,p71. 
بما في ذلك األفراد  ،ثالثة مستويات وفقالمعرفة يتم  بناءف .Takeuchi Hو  Nonakaوفقا لـ و   

في حد ذاتها بال مبادرة من األفراد والتفاعل في إطار  بنائهاوالمجموعة والتنظيم، كما أفاد أيضا ال يمكن 
من خالل تبادل الحوار والنقاش يمكن أن تتسع دائرة المعرفة وتتبلور على مستوى المجموعة  ؤسسة،الم

 . 1وتبادل الخبرات والمراقبة"
( المتعلقة بتحويل المعرفة الى وجود بعدين لتوليد المعرفة Nonaka & Takeuchiكما اشارت دراسة لـ) 

، والبعد الوجودي Epistemology المتصلين بنظرية المعرفة وعلم الوجود) البعد النظري المعرفي
Ontological)2 : 

حيث تطرح  ،: نعتمد فيها على تميز بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحةبعد النظري المعرفيال -
 أهمية المعرفة الضمنية وكيفية اكتسابها من قبل األفراد من خالل خلقها وتنظيم الفاعلية لخبراتهم.

ن تخلق المعرفة : إن المعرفة يتم خلقها بواسطة األفراد فقط، فالمؤسسة ال تستطيع أالبعد الوجودي -
بدونهم، كما أنها تساعد األفراد المبدعين آو توفر لهم سياقات لكي يخلقوا المعرفة، لذا ينبغي أن تفهم 

                                                           
1
 Nonaka I, Takeuchi H, Ingham, M, la connaissance créatique : la dynamique de l’entreprise apprenante, 

Bruxelles, de Boeck université, 1997, cité par METZER, Jean Paul, partage du savoir : logique, contraintes et 

crises – l’harmattan, 2004, p44. 
 122-125ص ،5008، مركز الخبرات المهنية، اإلدارة بميك، القاهرة،اإلدارة بالمعرفةعبد الرحمن توفيق،   2

                                                       االتصال                                                                          

  

 

مجال البناء                                                                                                                            

                    

 

          

التعلم بالممارسة   

 

 التوضيحية                                          االشتراكية

 

 الترابطية                                                االستبطان     
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عملية خلق المعرفة على أنها عملية يتم فيها تضخيم المعرفة بواسطة األفراد وتبلورها كجزء من الشبكة 
 المعرفية للمؤسسة.

توليد المعرفة نتيجة التفاعل بشكل ديناميكي بين المعرفة الضمنية ضمن هذين البعدين يحدث لولب     
، انطالقا من مستوى البعد الوجودي األدنى إلى مستوى البعد النظري العرفي صعودا ،والمعرفة الصريحة

 التالي: موضح في الشكل كما هو
 المعرفة )إنتاع(لولب توليد (:16الشكل )

 
  Source : Ikujiro Nonaka ; A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation; 

Informs ;Organization science, Vol5 ;N1 ; Feb1994 ;p20 

ال يحدث داخل المؤسسة الواحدة فقط بل انه يمكن أن  ،لولب توليد المعرفة (11)الشكل رقم نيبي    
ائمة بينهم، لذا تعتبر المعرفة من خالل شبكة العالقات الق ،يحدث أيضا بين مجموعة من المؤسسات

  والقدرة على توليدها واستخدامها من المصادر األكثر أهمية على مستوى المؤسسة.
وتظهر احد ايجابياته في بساطته وسهولة  ،ةفيعتبر هذا النموذج من االسهامات الرئيسة في حقل المعر   

على تحول المعرفة بين ز ركفهو ي، المعرفة إدارةلكن من عيوبه انه ال يفسر كامل مراحل  ،تطبيقه
  الصريحة الى الضمنية ال يفسر كيفية اتخاذ القرار في كل شكل من اشكال هذه المعرفة.

  :نموذع سلسلة القيمة المعرفيةثانيا : 
أن أفضل السبل إلدارة المعرفة وتقديمها يتم من خالل  Bruijinوبروجيه  Botsيرى كل من بوتس     

فية التي تتم فيها تقييم الفاعلية في كل خطوة للعملية المعرفية حيث تعتبر فعالة وناجحة سلسلة القيم المعر 
إذا تم أداء هذه األنشطة المختلفة بصورة جيدة، ويعتمد النموذج على تناول إدارة المعرفة من منظور 
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تقويم المعرفة فني/تحليلي أو نموذج المستخدم وتعتبر هذه المنظومة متصاعدة ومتناقضة، وتحدث عملية 
 1 عن طريق تحديد كيفية مواكبة إدارة المعرفة لكل منظور في جميع المراحل.

 ( : نموذع سلسلة القيم المعرفية11الشكل )
 
 
 
 
 

 .142المصدر : حسن البيالوي، حسين عبد العظيم سالمة، مرجع سابق، ص 
 
 
 
 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1، طعرفة في التعليمإدارة المحسن حسين البيالوي، سالمة عبد العظيم حسن، المصدر: 
 142،ص5008

  :نموذع ثالثاJason Gupta :  قدم كل منJason & Gupta انطالقا 2نموذجا إلدارة المعرفة ،
من رؤيتهما أن إدارة المعرفة عملية إستراتيجية تتضمن تحقيق هدف التميز، ويفترض هذا النموذج 

 مكونات أساسية إلنتاج إدارة معرفة فعالة : وجود خمسة
أو اكتسابها من الخارج  ؤسسة: وجوب الحصول على المعرفة من داخل المHarvesting  الحصاد -

 ألن مثل هذا النشاط يؤدي إلى توليد التميز.
، ؤسسة: يدل على وجوب أو تحديد المعلومات والمعرفة ذات الفائدة بالنسبة للمFilteringية صفالت -

 وأن تبتعد عن تجميع وترميز المعرفة التي حصلت عليها  ؤسسةمن ثم تنقيتها كما يجب على المو 
 وأهدافها ورسالتها. ؤسسةتتم هذه العملية بالتوافق مع رؤيا الم

: بعد الفحص من نظام المعرفة المحدد لإلستراتيجية المتوخاة منه، تكون Configuration  الترتيب -
 3 حلة االستفادة من تطوير آليات تهدف إلى خزن هذه المعرفة وتنميتها.قد وصلت إلى مر  ؤسسةالم

                                                           
 .142حسين عبد العظيم سالمة، مرجع سابق، ص حسين البيالوي،  1

2
 Gupta, Atul and Mc Daniel, Jason Geating, Creating Competitive Advantage By Effectively Managing 

Knowledge : A firm work for knowledge management, Octobers 2002, journal of knowledge management 

practice, http://www.tlainc.com/articl39.htm;25 Avail 2012. 
 .22-25ربحي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص  3

 
 
 

 الرؤية
 العودة                  التطورات اخلارجية
 التطورات الداخلية

 إدارة املعرفة وتقومي العالية

حتديد اإلسرتاتيجية 
 والسياسية

بناء استقصاء 
حيدد املعرفة 

 املطلوبة

مشاركة 
 املعرفة

تطبيق 
 املعرفة
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: تعتبر عملية تسهيل االتصال وعملية تطوير الثقافة المنظمية والعاملين  Dissemination النشر -
 األساسيين الذين يؤثران بشكل جيد في عملية نشر المعرفة على نحو مناسب.

التي تطبق إدارة المعرفة  ؤسساتدف يكون من نصيب الم: إن تحقيق اله Applicationالتطبيق  -
 بأفضل صورة مما يؤدي إلى تحقيق التميز.

  :نموذع رابعاMarquardt :  افترضMarquardt  نموذجا مدخال نظاميا شوليا إلدارة المعرفة
ويتألف هذا النموذج من ست مراحل تغطي عملية نقل المعرفة إلى المستخدم من  ؤسسةفي الم
 : 1لخطوات التاليةخالل ا
 التطبيق والمصادقة.و  النقل والنشر،  استخراج المعلومات وتحليلها، الخزن،  التوليد،  االكتساب

وتفاعلها  ةوكفاية حالة نمو هذه العمليات الست ،ويوضح هذا النموذج أن المنظمات تتعلم بفاعلية     
ومات يجب أن توزع من خالل قنوات متعددة وبالتالي، فإن هذه العمليات غير مستقلة عن بعضها، فالمعل

يجب أن تخضع إدارة المعرفة بشكل مستمر لعمليات مراجعة وتنقيح  ،وكل قناة لها أطر زمنية مختلفة
وتقع إدارة المعرفة في قلب بناء المنظمة المتعلمة التي تقود المعرفة خالل كل مرحلة من هذه المراحل 

 .ةالست
 Marquardtلوالمعرفة ( : نموذع إدارة 12الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Source ; Michel J ;Marquardts, Building the learning organization, Davis- publishing, USA, 2002,p27 

 

 

 

 

 

                                                           
 .05، ص5005، دار األهلية للنشر والتوزيع، األردن، 1ط إدارة المعرفة مدخل نظري"،هيثم علي حجازي،  1
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  :نموذعخامسا Wiig Keal  : قدمwiig karl 1نموذجا إلدارة المعرفة  : 
ء المعرفة واالحتفاظ بها وتجميعها : بنارئيسية هي أهداف أربعةاخر يحقق  نموذجا Wiigقدم     

وفي هذا النموذج يتم تصوير نشاطات الفرد ووظائفه على انها خطوات متسلسلة، بمعنى  واستخدامها
انها عملية تسهل بناء المعرفة واستخدامها، باعتبار انه يمكننا تنفيذ بعض الوظائف والنشاطات  آخر،

كما  مختلفتين وتأكيدتنفيذها في وقت سابق ولكن بتفصيل  بالتوازي، وتكرار الوظائف والنشاطات التي تم
، في  في الكتب األفراد ،فاالهتمام يتركز ايضا حول االحتفاظ بالمعرفة في عقول  النموذج ،يتبين من 

 يأخذقواعد المعرفة المحسوبة، وفي اي شكل اخر له عالقة بالموضوع، اما تجميع المعرفة فيمكن ان 
من الحوارات غير الرسمية الى شبكات الخبرة وفرق العمل، و على نحو مماثل، فانه  بدءا،  اشكاال عديدة

، ويالحظ هذا النموذج انه تم  اعتمادا على المواقف وذلكيمكن استخدام المعرفة من خالل اشكال عديدة، 
لدى  دمج وتوحيد الوظائف االساسية والنشاطات التفصيلية في مختلف مجاالت بناء واستخدام المعرفة

، فان هذه الوظائف يمكن ان تكون متشابهة، لكنها على  ، وعلى الصعيد النظريواألفراد المنظمات 
الصعيد العملي تكون مختلفة تماما، ويركز هذا النموذج على تحديد وربط الوظائف والنشاطات التي تهتم 

 المنتجات والخدمات. إلنتاج واألفرادبها المنظمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دنية دراسة تحليلية بين القطاعين العام والخاص باتجاه المعرفة في توظيفها لدى المنظمات األر  إدارة إدراكقياس اثر " هيثم علي حجازي ،    1

 نقال عن : 8-6، ص5005، افريل  المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس القتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية،  "بناء نموذع لتوظي  المعرفة
Karl M,WIIG, Knowledge Management Foundation ; THinking about how people and Organizations 

create, represent, and use Knowledge, SHema Press, U.S.A ; 1993 ;p53 
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 wiig – k( : نموذع إدارة المعرفة عند 13الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source ; Wiig, K, Comprehensive knowledge management, working paper, knowledge research institute 

(1999), (http://www.krii.com/articals , visited on 16/04/2012) p03 

  :نموذع سادساJ . Y. BUCK :  حسبJEAN . YVES. BUCK    تبدأ االدارة الفعالة للمعرفة
من الخبرات المتراكمة الناتجة عن سنوات العمل في المؤسسة، والتي يمكن ترميزها ونشرها بطريقة 

اعدة في اتخاذ تجعلها قابلة لالستخدام سواء عن طريق توثيقها، او من خالل التدريب او نظام المس
القرار، ثم تأتي مرحلة التطبيق من خالل نظام المعلومات، وعلى ضوئها تتحدد قيمتها الفعلية في 
المؤسسة )استغالل قيمتها، اضافة معارف جديدة لها او تحسينها، وهذا ما ينعكس ايجابيا على 

 عرفيةمرصيد الموارد ال
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التعلم من اخلربات الشخصية 
الكتب، التعليم، وسائل االتصال، 

 التدريب الرمسي

اكتساب ، ختزين واالحتفاظ 
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 المعرفة في ادارة J . Y. BUCKذع نمو (:14الشكل رقم )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source ;Jean Yves Buck, Le management des connaissances et des compétences en pratiques, éd 

organisation, 2éme éd, Paris, 2003,p18 

 

  :نموذع سابعاDuffy :   بدوره يرىDuffy والنشاط  المنظمة تحصل على المعلومات والطاقة ان
من البيئة الخارجية ، ومن خالل مشاركة االستراتيجية واألفراد والعمليات التقنية تتحول المعلومات 
الى معرفة وعمليات وهياكل تنتج السلع والخدمات، والتي تساهم في زيادة ثروة المنظمة، فإدارة 

د االعمال وتوليد المعرفة تتضمن الحصول على كل من المعرفة الصريحة والضمنية، ودعم اسنا
العوائد والتأكيد على العنصر البشري، لكونه الجانب الجوهري فيها، وتثمين التجارب المستنبطة من 

 فان عمليات ادارة المعرفة تكون كآالتي:  Duffyخالل تكرار واستعمال المعرفة، وبموجب نموذج 
 الحصول على المعرفة تشمل: االسس والشراء والتوليد -
 تشمل: التصنيف والتبويب والرسم عملية التنظيم -

 

 

 قاعدة الوثائق والخبرات التكوين                                                      

 نظام المساعدة على اتخاذ القرار                                                      

 

 

 

 التحسين                                                                                                    نظام المعلومات
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 عملية االسترجاع تشمل: البحث والوصول -
 عملية التوزيع تشمل: المشاركة والنقل -
 عملية االدامة تشمل: التنقيح والنمو والتغذية -

 إلدارة المعرفة Duffy( : نموذع 11الشكل )
 
 
 

 .51المصدر : جمال يوسف بدير، مرجع سابق، ص 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source ; Jean DUFFY, Knowledge Management to Be or Not to Be ?, Information Management journal, vol 

34, N1 ,Janury,2000,p65 
على ان المعرفة تدعم جهود االستفادة  "تكونادارة المعرفة تكون او ال المعنونة "  Duffyكما اكدت دراسة 

 كأساسا تشجع االبداع وتروج للمعرفة القائمة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة، حيث انه
 الجديدة ولدورها  في صنع القرارات. لألفكار

بمالحظة النماذج السابق ذكرها، نستنتج انها مختلفة من حيث التصور، لكنها اجمعت على معالجة    
مراحل متعددة موضوع ادارة المعرفة برؤية مشتركة تشمل التوافق في العمليات الجوهرية، فهي عملية من 

تتكامل مع سير االعمال في المؤسسة، ويتطلب التغيير في هياكلها وأنظمتها الداخلية، وخلق قوة عاملة 
 متعددة المهارات وتوليد الثقافة التي تقييم وتكافئ تعلم االفراد المستمر ونشر ثقافة المشاركة.

  :استراتيجيات ادارة المعرفة 
 ما قدمه حسب المعرفة التمييز بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية من المعروف في أدبيات إدارةف   
 NONAKA  1توظف إستراتيجيتين  ؤسساتبأن الم 1111عام: 

                                                           
 .115، ص 5008دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن،  ،1، طإستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالحسين عجالن حسن،  1
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  إستراتيجية الترميز(codification strategy) :   هي تلك التي تعتمد على المعرفة الصريحة
والنقل والتقاسم ويمكن تحويلها بسهولة  بوصفها معرفة قياسية، رسمية قابلة للوصف والتحديد والقياس

على جميع العاملين  ؤسسةإلى قواعد بيانات وقاعدة معرفة قياسية يمكن تعميمها من خالل شبكة الم
المختلفة، فهي تعتمد على درجة أساسية على  هامن أجل اإلطالع عليها واستيعابها وتوظيفها في أعمال

وكذلك باالعتماد على نوعية األفراد  ،ل التي تقدمها للزبائنفي خدمة زبائنها واألعما ؤسسةطريقة الم
تعمل على تجميع المعرفة الداخلية   "مستودع المعرفة"التي تستخدمهم فيها، كما تسمى أيضا بنموذج 

جعله متاحا للعاملين في عملية تبادل للمعرفة بخطوتين تتمثل بنقل توالخارجية في نظام توثيق و 
التي  ؤسساتالمستودع، وفيما بعد من المستودع إلى الفرد، وأن بعض الم المعرفة من الفرد إلى

عادة استخدام المعرفة، وبالتالي فإن هذه  اعتمدت هذه اإلستراتيجية قامت بتطوير طرق لترميز وخزن وا 
ألن المعرفة المرمزة يعاد  ،اإلستراتيجية هي بمثابة األسلوب الذي يحقق اقتصاديات الحجم في المعرفة

خدامها مرة بمرة بما يحسن من رافعة المعرفة كل مرة تستخدم فيها كما تسمى أيضا بإستراتيجية است
 .1التعقيد" –"التقنين 

  إستراتيجية الشخصنة« Personalization strategy »:  تركز على المعرفة الضمنية وهي
لية في عالقات األفراد وجها ألنها تكون حوارية تفاع ،قابلة للترميز القياسي غير الرسمية رالمعرفة غي

لوجه، غير قابلة للوصف والنقل والتعليم والتدريب، إنما قابلة للتعلم بالمالحظة المباشرة والمعايشة 
ال تحاول أن ترمز أو  "شبكة المعرفة"أيضا بنموذج المشتركة والتشارك في العمل والخبرة، وتسمى 

فراد الذين يمتلكونها يتقاسمونها فيما بينهم أثناء تستخرج المعرفة من األفراد وبدال من ذلك فإن األ
 االستشارية ؤسساتكثيفة المعرفة كالم المؤسساتهذه اإلستراتيجية تناسب  اتصاالتهم وتفاعالتهم.

 .التعليم العالي ؤسساتوم
 :والجدول التالي يلخص أوجه  االختالف بين الترميز والشخصنة

 جيات إدارة المعرفة( : مقارنة بين إستراتي26الجدول رقم )
 الترميز أوجه االختال  ةنالشخص

توثيق وتنسيق المعارف الحالية  المعرفة الصريحة نوع المعرفة توليد المعرفة الضمنية وتطبيقاتها
 لألفراد

 ثقافة الترميز والتوثيق الثقافة نوع ثقافة تشاركية
 )األشخاص إلى األشخاص(

يم تطوير الشبكة البشرية مما يوافق تقس-
 )األشخاص إلى الوثائق( إستراتيجية إدارة المعرفة

-يخزن-تطوير النظام اإللكتروني للتوثيق يرمز-

                                                           
دارة المعرفةاالقتصاد العربعبد الوهاب بوفجي، عبد اهلل إبراهيمي،  1 لملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات "المعرفة ا ي أمام تحدي اقتصاد وا 

 .440، بسكرة، ص 5005نوفمبر  15/12، يومي الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات
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 وينشر ويسمح بإعادة استعمال المعارف المعارف الضمنية
استثمار معتدل في تقنية المعلومات بقصد 

 تسهيل الحوار وتبادل المعارف الضمنية
قنية بقصد ربط األشخاص االستثمار المكثف للت- مصادر المعلومات

 بالمعرفة المرمزة وتحويلها
 ميزة قصيرة األمد المدة ميزة طويلة األمد

مكافأة األفراد مباشرة لمشاركتهم في -
 المعرفة.

تدريب األفراد عن طريق تقديم المشورة من -
 آخر آلخر

 مكافأة األفراد الذين يثرون قاعدة المعرفة.- الموارد البشرية
 المجموعات والتعلم عن بعد.تدريب أفراد -

تسيير المؤسسات حول الثالث الملتقى الدولي ، تحدي اقتصاد المعرفة أماماالقتصاد العربي ، إبراهيميعبد الوهاب بوفجي، عبد اهلل : المصدر
 .441، ص5005نوفمبر12-15، بسكرة في المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصاديات

الجدول يمكن أن نستخلص أهم نقاط االختالف بين االستراتيجيين وذلك حسب اعتماد نوع  لخالمن    
ومصادر الحصول عليها، كما يوضح أيضا كيفية مشاركة األفراد في إنتاج  ،المعرفة في كل إستراتيجية

 لك بتطوير نظام االلكتروني بينهم.المعرفة وذ
III- لتعليم العاليفي مؤسسات ا ورسملتها إدارة المعرفة 

التعليم العالي في بيئة ال تستطيع التحكم فيها، فإن نجاحها يتوقف على  ؤسساتمعظم متعمل    
ساهمت إدارة  حيثاستجابتها الفعالة للعديد من القوى والتغيرات في مقدمتها العولمة والمنافسة العالمية، 

 –: معالجة المعلومات التنظيمية ي مثلالتعليم العال ؤسساتلمالمعرفة في تحسين العمليات الداخلية 
  التطوير التنظيمي .

حتاج إلى ما هو أهم من رأس المال، نا نتعليم عالي صالحة وناجحة فإن ؤسساتن إدارات وميتكو ل    
إدارة تعتبر ، هاحتاج إلى إدارة مبدعة وذات استعمال ذكي للتكنولوجيا التي تكون العامل الحاسم فين

تعاظم دورها يو  مؤسسات تصنع المعرفةفي نجاح هذه المؤسسات بتحويلها إلى  رئيسيالمدخل الالمعرفة 
 بعدما تبين أن الميزة التنافسية تعتمد أساسا على الموجودات الفكرية وتحديدا على األصول المعرفية.

 فكرية، النتيجة التطورات والتحوالت االقتصاديةالتعليم العالي  ؤسساتلقد تغير التفكير في مف      
، فأصبح إدارتهاوالتكنولوجية التي صاحبت نهاية القرن العشرين والتي أدت إلى تغيير أساسي في فلسفة 

لها التميز في منها بما يحقق  ضافةواستخالص قيمة موتوظيفها محاولة إنتاج المعرفة  فيهاالتفكير السائد 
 .في سوق العمل و مالئمتهاالمحافظة عليها و  منتوجاتها

III-1- اإلطار ألمفاهيمي إلدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي 
 :إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العاليتطبيق  .1

كون التعليم  ،بتعدد وجهات نظر الباحثين تطبيق إدارة المعرفة في التعليم العالي قد تعددت مفاهيم   
التعليمية  ؤسسةن األفراد العاملين في المتطبيق إدارة المعرفة على "أنها طريقة أو إطار تمكلمجال جديد 
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من تطوير مجموعة من الممارسات لجمع المعلومات ومشاركة ما يعرفونه، مما ينتج عنه سلوكيات أو 
يتضح أن إدارة المعرفة و . 1التعليمية" ؤسسةتصرفات يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الم

من استثمار  ؤسسةالتقنيات لتمكين المو العمليات و األفراد  هي ةلى الربط بين ثالثة موارد أساسيتعمل ع
 ومشاركة المعلومات والمعرفة المتوفرة لديها بطريقة أكثر فعالية.

 ؤسسات"العمليات النظامية التي تساعد الم التعليم العالي بأنها ؤسساتيقصد بإدارة المعرفة في م  
يجا تاحتها لجميع منسوبي المادها وتنظيمهالتعليمية على اكتساب المعرفة وتوليدها وا   ؤسسة، نشرها، وا 

 2والمستفيدين من خارجها".
"جميع األنشطة والممارسات اإلنسانية والتقنية الهادفة إلى الربط بين األفراد من مختلف  ويقصد بها  

نشأ بينها التعليمية، في شكل فرق أو جماعات عمل ي ؤسسةالمستويات التنظيمية واإلدارات واألقسام بالم
بشكل تلقائي مشاركة وتبادل بما يمتلكه هؤالء األفراد من موارد ذاتية )معلومات، و عالقات متبادلة، 

معارف، مهارات، خبرات، قدرات( مما يدعم عملية التعلم الجماعي والفردي، ومن ثم تحسين وتطوير 
 3األداء الفردي والتنظيمي".

عليم العالي عملية ديناميكية تستند على ما هو موجود في ذهن قول بأن إدارة المعرفة في التنوعليه    
إضافة إلى الموجودات  ،االبتكارتهم في معارف إضافية من أجل تشجيع ااألفراد ومدى رغبتهم وقدر 

يصالها وتبادلها مع األفراد وفقا الحتياجاتهم حتى يتمكن  الفكرية مخزنها المعرفي واستخالص معارف وا 
 :4من خاللية مضافة إيجاد قيمة فكر  من

 لتصبح ملبية لمتطلبات االستعمال  هاجديدة والوصول إلى مخازن ارفدعم االبتكار بتوليد مع
 المحلي.

 اإلسهام في تكوين رأس مال بشري بتدريب القوى العاملة المؤهلة قابلة للتكيف 
 :5يجب فمن أجل إدارة المعرفة وممارستها بشكل جيد ومثمر

                                                           
1
P. etrides Lisa A, Nodime Thad R, knowledge management in Education : Defining the Iandscape, the 

institute of knowledge management in education, USA, 2003, p10. 
مكانية تطبيقها في الجامعات السعوديةياسر عبد اهلل العتيبي،  2 ، السعودية، جامعة أم دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى :إدارة المعرفة وا 

 .51، ص 5008القرى، 

 4-1، أيام المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية، تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي : أفكار وممارسات إيمان سعود أبو خضر، 3
 .14-12، السعودية، ص 5001نوفمبر 

 .نفسهالمرجع   4

  54ياسر عبد اهلل العتيبي، مرجع سابق، ص  5



 

- 109 - 

 

 لعالي على تكوين رصيد معرفي جديد، نتيجة التفاعل بين المعرفة الكامنة التعليم ا ؤسساتقدرة م
 من خبراتها وتعامالتها وسياساتها. هالدى العاملين والمعرفة الصريحة التي تمثل رصيد

  نشر المعرفة بين العاملين لتكون األساس في توجيه األنشطة المعرفية ومن ثم العمل اإلنتاجي
 المنظم فيها.

  المعرفة في جميع العمليات واألنشطة والخدمات والبرامج التي تقدمها.تجسيد هذه 
من خالل عملية البحث العلمي  التعليم العالي لها القدرة على رسملة المعرفة ؤسساتفي حين تعتبر م  

النظر في المعارف المستعملة والمنتجة من برسملة المعرفة تعني  حيث ،والتراكم المعرفي الذي ينجم عنه
يتم استخراج ، بمعنى أخر لتحقيق الهدف تهالفائدة التي تساعد على زيادة قيمواستخالص ا ؤسسة،الم قبل

 : 1البد من تحليل أربعة جوانب من خاللوتوظيفها وتراكمها وتطورها. المعرفة الصريحة
 :  المشكلة تتعلق بتحديد "المعرفة الحاسمة" بمعنى المعرفة الصريحة االكتشا Le savoir 

عرفة الضمنية فهما ضروريتان في عملية اتخاذ القرار وتقديم العمليات التي تشكل األنشطة والم
 .ؤسسةاألساسية للم

   اكتسابهاالبد من   : تتعلق بكيفية المحافظة على المعرفة، بما أن المعارف الصريحةالمحافظة 
حة البد من وحصولها من أصحابها ونمذجتها والحفاظ عليها، بينما المعارف ليست الصري

 .صريحة ارفتشجيعها وتحويلها إلى مع
  قة مع حفظ بعض القواعد المتعل ؤسسةداخل الم ها: تتعلق بكيفية تنمية المعارف وتطوير التنمية

: نشر، تقاسم، استغالل وجمع وخلق معارف جديدة وترتبط مشكلة بالسرية، مما يجعلها متاحة من
نشاء آل ملةرس  يات تنظيمية افتراضية بين األفراد.المعرفة بمجالي االبتكار وا 

 ها "حداثة المعرفة" ويمكن قياسها من قبل ث: ترتبط بتفعيل المعرفة، يجب تقييمها وتحدي التفعيل
 .الجديدة تكون مرتبطة بالذكاء االقتصادي ارف، فخلق المعالخبراء

ارة المعرفة في تحقيق السريع وما نتج عنه من عوامل كثيرة، سبب في تعزيز أهمية إد التحولعتبر ا   
تغير وجه المنافسة، وتشابك قنوات و  ونوعية التعليمنتيجة العولمة وزيادة تعقيد مستوى  ؤسساتالية المعف

 ارتفاع قيمة المعرفة كعامل نتيجة زيادة سيطرة تكنولوجيا المعلومات و سرعة انتقال المعلومات  مع التوزيع
  .2من عوامل اإلنتاج

                                                           
1
 R. Dieng ; O. Corby ; F. Gandon ; A. Giboin ; J. Golebiowska ; N. Matta; M. Ribière, Op.cit. , p40. 

 .05، ص 1111، مكتبة عين الشمس، مصر، 21منهج تطوير الشركات والمؤسسات للعبور إلى القرن  21منظمة القرن سيد الهواري،  2
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مقارنة  لهالتطبيق مفهوم إدارة المعرفة واألكثر احتياجا  االتعليم العالي مناسب قطاع عتبري إذ     
التعليم العالي  ؤسساتم ساعدتاألخرى، ألن الباحث دائما يبحث عن األساليب والنماذج التي  قطاعاتبال

 : 1في التعليم العالي هاتطبيق دواعيلعل من ف والمعارف ونشرها،ضمان المعلومات على 
  بنية أساسية معرفية قوية تتمثل في العناصر البشرية والتقنية.التعليم العالي  ؤسساتمتمتلك 
  بكل المستجدات في الحياة المعلوماتية. درايةالتعليم العالي على 
 حتى يتمكن أعضاء الهيئة التدريسية من  ؤسساتإدارة المعرفة مهمة جدا بالنسبة لمثل هذه الم

 رين.تبادل آرائهم ومعارفهم مع اآلخ
 .مهمة الكتساب المعارف من منابعها بصورة سريعة 
 .التطور المتزايد في التعلم المرتبط بالعمل 
 .نمو مفهوم التعلم المستمر 
  التفجر المعرفي وثورة االتصال والتكنولوجيا المتمركزة حول التقنيات الحديثة في ممارسات العملية

 التعليمية.
 2ةلبنية تحتية معلوماتية حديث هاامتالك. 
 .إن مشاركة المعرفة مع اآلخرين يعد أمرا طبيعيا جدا بين عناصر العملية التعليمية 
  إن أحد المتطلبات الطبيعية التي يسعى الطالب للوصول إليها من خالل التحاقهم بالجامعة هو

 الحصول على المعرفة .
  قطاع األعمال في العصر  ؤسساتمالتعليم العالي الحديثة و  ؤسساتمفي ظل التشابه الكبير بين

نحو تقديم العديد من األنشطة والخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية لقاء  هاتوجه وهالحالي، 
لذا فإن أي أسلوب أو طريقة قد تمنح لهذه  « Education Market »مقابل مادي تحت مسمى 

 .هاميزة تنافسية قد تكون اهتمام ل ؤسسةالم
  المستمرة بين أعداد الطلبة ومعدالت التخرج.المحافظة على الزيادة 
 .المحافظة على القوى العاملة في مجال التقنية 
 .التوسع في تقديم خدمات التعليم اإللكتروني 
 .المنافسة على جميع المستويات من أجل تلبية احتياجات الطلبة في أي وقت وفي أي مكان 

 
                                                           

1
، ص 5008والنشر، اإلسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة 1، طإدارة المعرفة في التعليمحسن حسين البيالوي، سالمة عبد العظيم حسن،  

552. 
 15-14إيمان سعود أبو خضير، المرجع السابق، ص   2
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  :التعليم العاليمؤسسات إدارة المعرفة في  .أهمية2
 ،المعرفة ونشرها البحث عنبتكار و اال وم علىقت هاكون ،التعليم العالي ؤسساتمفي  ة المعرفةتنبع أهمي   
ي ظل المتغيرات ف، فهافي حين يعتبر التدريس وسيلة لنشر  هايمثل البحث العلمي أداة فعالة إليجاد أين

بب نقص اإلمكانيات وعدم مواكبة بس التعليم العالي يتراجع ؤسساتموالتطورات التكنولوجية أصبح دور 
لذا ينبغي أن تسعى لمواكبة التغيرات في المجتمع الموجه بالمعرفة كما أن هذا القطاع،  ؤسساتمالتغيير ل

الفرد القادر قائم على  المجتمعات مستقبل النلمواجهة حياة العمل،  باستمرار وذلكتزايد تحاجات الطلبة 
1 على استثمارها بشكل جيد هيملك المهارات الضرورية التي تساعدعلى اكتساب وتطبيق المعرفة والذي 

 ، 
 : 2كاألتيالتعليم العالي  ؤسساتمفي  تهاأهمي ظهروت

 .تسهيل العالقة بين التعلم والعمل 
 .تساعد الطلبة في تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل 
 ة.ف الجديدة والحاليار تساهم في إحداث توافق بين المع 
 .تدعم الربط بين التعليم والخبرة العلمية 
  هبناء القدرة على التعلم الذاتي لدى المتعلم وتكوينتساعد في  
  سوق العمل تحقيقا و تأسيس برامج التعليم العالي والتعاوني من خالل المزج بين الدراسة تساهم في 

 التعليم العالي وقطاعات اإلنتاج. ؤسساتملمبدأ الشراكة بين 
 إدارة فعالة مبدعة وهذا يتطلب إصالح اإلدارة الجامعية. توفير 
  أعضاء الهيئة التدريسية   –تنمية روح العمل الجماعي بين عناصر العملية التعليمية )الطالب

 داخل الجامعة والعمل على تحقيق التميز األكاديمي.
  ات األخرى.التعليم العالي على المجتمع ؤسساتملاالنفتاح الفكري والمعرفي تساهم في 
  معرفة الجامعية.التوليد وابتكار من خالل  تشجيع البحث العلميتساهم في 

 : 3اآلتيك ة ادارة المعرفة في التعليم العاليإدراج أهميكما يمكن 
  لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اإليرادات  التعليمية ؤسساتتعد فرصة كبيرة للم

 الجديدة.
  المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها. ةنظمامية تكاملية لتنسيق أنشطة المتعد عملية نظ 

                                                           
1
 Center of Education Research and Innovation, knowledge management in the learning society, organization 

for economic, Operation and Development, OECD, 2000, p20-21. 

2
 Tuomi Ilkka, The Future of knowledge Management, lifelong learning in Europe, vol VII, Issue 2, 2002, 

p40-47. 
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   لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة.التعليم العالي  ؤسساتمتعزيز قدرة 
   وتشجيع القدرات اإلبداعية التعليم العالي  ؤسساتمتعد أداة الستثمار رأسمال الفكري لتحفيز

 .جديدةية لخلق معرفة لمواردها البشر 
  1تصبح مركز معرفي حتىوأهدافها  يةالتعليم ؤسساتمالادة النظر في رسالة عإ. 
 ات التعليم إلى منظمات تعلم.نظمتحويل م 
 .تطوير المناهج وطرق التدريس وأساليب التقويم 
  والمعلومات في التعليم. االتصالتطبيق تقنيات 

عادة الهيكلية التي تساعد في  تكمن في كونها مؤشرا أهميتهاوعليه فإن  تطوير والتعبير الفي إزالة القيود وا 
 لمواكبة متطلبات البيئة االقتصادية.

 

III-2- النشاطات األساسية إلدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي 
أدرك قد تعاظم دورها بعد أن و  ها،التعليم العالي أهمية واضحة في نجاحمؤسسات اكتسبت المعرفة في 

أساسا على الموجودات الفكرية، وتحديدا األصول  أدائها يعتمدأن بناء الميزة التنافسية و  يوناألكاديم
 االستثمار فيها بما يعزز اإلبداع المستمر سواء على  صعيد المنتوج أو على صعيد العمليةالمعرفية و 
 تعاظم الميزةاإلبداع و التي تساعد على  ؤسساتمما أنجم عنه اتجاهات معاصرة لهذه الم ،التعليمية

القطاعات األخرى في االندماج آو التحالف مع بعضهم لتحقيق تنمية  ؤسساتالتنافسية لها وتشجيع م
 .مستدامة

على مختلف المستويات، له  اوتطبيقه المعرفة نحو إنتاج التعليم العالي ؤسساتلقد كان تحول م   
تحمل معها أفاق نظرية وممكنات تطبيقية لمدخل  تأثيرات واضحة لعل عمليات إدارة المعرفة ونماذجها

 العالي وفق متطلباتها. التعليم ؤسساتميوفر امتياز المهام إلعادة هندسة 
 في مؤسسات التعليم العالي: المعرفة إدارةعمليات  تطبيق -1
ترتيب تعدد النماذج المقدمة لوصف و  إلىالمعرفة  إدارةيشير استقراء الدراسات السابقة في مجال     

رغم اختالف  ،وصفية لمكونات ومراحل حياة المعرفة نماذجان و عناصرها وعملياتها. كما قدم الباحث
المعرفة تدور في  إدارةمراحل  أنمسميات عملياتها ومكوناتها، وتباين ترتيب مراحلها من دراسة ألخرى إال 

 :  أساسيةمعظمها حول خمسة نشاطات 
ى وضع سياسات وبرامج العمليات األخرى، ألن من نتائج عملية : هي التي تشير إلتشخيص المعرفة - أ

في مؤسسة التعليم العالي وما هو متوفر من المعارف عند  التشخيص معرفة ما نوع المعرفة المتوافرة
                                                           

، جامعة اإلمارات 51، العددمجلة كلية التربية، "األدوار الجديدة لمؤسسات التعليم في الوطن العربي في ظل مجتمع المعرفة"عبد اللطيف حيدر،  1
 .52، ص 5004العربية المتحدة، 
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ألن في مؤسسة التعليم العالي  ضروريةعملية فهي  ،مقارنتها بما هو مطلوبو  أعضاء هيئة التدريس
 كما الحاملين لها، )أعضاء هيئة التدريس(األفراد، وتحديد ؤسسةمعرفة المالهدف منها هو اكتشاف 

أن تحدد  يجبمن رصد قدراتها المعرفية  ؤسسة، ولكي تتمكن الم1في القواعد المعرفية هاتحدد مكان
 ؤسساتمالتواجه  العملياتتعد عملية التشخيص من أهم إذ ، للمعرفة الخارجية و المصادر الداخلية 

 يتوقف على دقة التشخيص. هاألن نجاح
بداع ابتكار في تتمثل بعد التشخيص التوليد : تأتي عمليةالمعرفة توليد - ب نتاج وا   قد، أفكار جديدة وا 

التي يتم من خاللها استخالص المعرفة الضمنية  2مصادر داخلية الحصول عليهامصادر تكون 
الرقمية والمادية"، وفي كلتا  طئوالصريحة"المعرفة الموجودة في الوسا ، "الخبراء دالموجودة عن"

وال المعرفة الصريحة من  ،الحالتين ال يمكن استخالص المعرفة الضمنية من مصادرها اإلنسانية
نتيجة منها استحالة تمثيل كل المعرفة  ،مصادرها الرمزية بصورة كاملة وبصفة مؤكدة ألسباب كثيرة

من  3معارف جديدةلتوليد  ؤسساتمكن للميلكن وجود قيود تعيق تنفيذ عملية استخالص المعرفة، 
خالل مشاركة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا 

يجاد الحلول لها بصورة ابتكارية ومستمرة من أجل  ،وممارسات جديدة تساهم في تعريف المشكالت وا 
عملية كمن خالل عدة وسائط  توليدهام التعليم العالي يت ؤسساتففي م .تدعيم مكانتها التنافسية

البحث العلمي والدراسات التجريبية التي يقومون بها أعضاء هيئة التدريس والطالب باعتبارهم 
متد تعلى أقسام البحث والتطوير فقط، بل يجب أن  قتصرتال  حيث ،عناصر العملية التعليمية فيها

 (Takauchi Nonaka)وهذا ما يؤكده  هال عنفالكل مسؤو  ؤسسةكل مجاالت العمل والخبرة بالم ىإل
لذلك  همال تستطيع توليد المعرفة بدون ؤسسةإن األفراد فقط هم الذين يولدون المعرفة، أي أن الم

من خالل هذا  بها ونالتي يقوم هموتدعم نشاطات هميجب عليها توفير البيئة المناسبة التي تحفز 
 التي تعرف بحلزونية المعرفة. 4مصفوفته

                                                           
 .15محمد عواد الزيادات، مرجع سابق، ص  1
 .41العلي وآخرون، مرجع سابق، ص عبد الستار  2

3
Kenneth Laudon, Laudon Jane, Eric Fibel, Management des systèmes d’information, 9

e
 édition, Pearson 

éducation, paris : 2006, p430. 
4
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: تعود عملية تخزين المعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية وهي عملية تشمل االحتفاظ زين المعرفةتخ  - ج
تواجه خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها  ؤسسات التعليم العاليوم، 1والبحث واالسترجاع للمعرفة المخزنة
خر، فهؤالء الذين يغادرونها لسبب أو آل أعضاء هيئة التدريسللكثير من المعرفة التي يحملها 
ؤسسة في مأما المعرفة الموثقة فتبقى مخزنة لدى ال ،غير الموثقةاليأخذون معهم معرفتهم الضمنية 

ومن هنا بات االحتفاظ بها مهما جدا  .شكل رسائل علمية وأطروحات دكتوراه ومقاالت علمية منشورة
عتمد على التوظيف بصيغة تعاني من معدالت عالية لدوران العمل، والتي ت ألنها هاخاصة بالنسبة ل

إزاء ما تعرضت له من مواقف أو ضياع ما  ؤسسةيعني ضياع خبرات الم هاألن إهمال ،عقود مؤقتة
دورا مهما في تحسين   نظم إدارة المعرفةو يسمى بذاكرتها التنظيمية، إذ تلعب تكنولوجيا المعلومات 

. 2رفة المخزنة من التكنولوجيا المستخدمةواسترجاع المعلومات والمع للجامعة توسيع الذاكرة التنظيمية
وتطبيقاتها في إلدارة المعرفة تعد نظم إدارة المعرفة بعدا أساسيا ووجها مهما من األوجه الملموسة و 

تكنولوجيا المبنية على قواعد المعرفة لتعني بأنها "النظم المصممة  حيث ،3أنشطة األعمال المختلفة
لوجيا المعلومات من أجل تجميع وتخزين جميع أنواع المعارف والتي تستخدم أساليب حديثة لتكنو 

والخبرات والحكمة والذكاء البشري في أوعية إلكترونية ومعالجتها بحيث يتم تبويبها وتصنيفها 
وتحليلها وربطها بحاالت محددة ومخصصة من القرارات التي تحتاج إلى تفكير ذهني معقد والرجوع 

 .4 توفر نظم قواعد المعرفة والوسائل التفاعلية بين النظام والمستخدمب وذلك إلى الخبرات السابقة،
وتتمكن  ،5 ؤسسةلكي تنجح الم وذلك في منتهى األهمية ية نقل المعرفة: تعتبر عملالمعرفة نقل - د

من السهل توزيع المعرفة الصريحة من خالل استخدام األدوات اإللكترونية )االنترنيت، ف من تطبيقها،
المعرفة الضمنية الموجودة في عقول قل نمازالت تتطلع إلى  اتسسؤ المف ،الكسترانات(، ااالنترانت

تستخدم قنوات  مؤسسات التعليم العالي، حيث أن 6األفراد وهو ما يشكل التحدي األكبر إلدارة المعرفة
توزيع للمعرفة، بعضها رسمي مثل جلسات التدريب واالتصال الشخصي، والبعض اآلخر غير رسمي 

حلقات الدراسة والمؤتمرات لكن األخيرة ال تعطي ضمانة أكيدة على انتقال المعرفة إلى كل  مثل
 األعضاء.

                                                           
1
 Martinis K, Heisig P, Vorbeck J, knowledge management, best practices in Europe, London; Springer, 

2001, p4. 
 .42الستار العلي وآخرون، مرجع سابق، ص عبد  2
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من قبل أعضاء المنتجة والمخزنة التعليم العالي يتم نقل وتوزيع المعرفة  ؤسساتبينما على مستوى م
كتروني، التعليم شكل"محاضرات، تطبيقات، التعليم االل فيهيئة التدريس عن طريق عملية التدريس 
 عن بعد وغيره" وحجم المنشورات العلمية.

خاصة في مؤسسات التعليم  عمليات إدارة المعرفة في: تعتبر عملية التطبيق مهمة  تطبيق المعرفة - ه
إلى تحسين األداء التنظيمي مثلما ما تقوم به  النقل، ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين و العالي

لمعرفة، وخاصة في العملية اإلستراتيجية في تحقيق الجودة العالية للمنتجات عمليات التطبيق الفعال ل
بأن المعرفة تخلق قيمة عند  Robert Reix هكدأ. وهذا ما  1 والخدمات، لذلك للمعرفة قوة إذا طبقت

 .من أنشطة وقرارات سسةؤ ؤدي إلى تحسين أداء المت نهاألتطبيقها، 
ال تعد كافية،  عمليات نقلهالمعرفة، فالحصول عليها وخزنها و عني استثمار اي يتطبيق المعرففال  

الإلى التنفيذ  هاتحويلهو فالهدف  في برامج إدارة المعرفة   ؤسسةتعد مجرد كلفة، ونجاح أي مس وا 
أهم معايير  منوما نفذته يعد  ؤسسةفالفجوة بين ما تعرفه الم طبقةيتوقف على حجم المعرفة الم

التعليم العالي في براءات االختراع وعدد األبحاث  ؤسساتيق المعرفة داخل محيث يتمثل تطب التقييم.
وعدد الباحثين وعدد المنشورات العلمية  قنيتالعلمية القابلة للتنفيذ خاصة في المجال التكنولوجي وال

 .في المجاالت الدولية والمحلية
تج النهائي اجودة الن التعليم العالي تساعد على تحسين ؤسساتفكل هذه العمليات داخل م  

( العصر والتنمية...الخ ةواكبم، براءات اختراع،أبحاث علمية المتمثل)خريجها، توظيف معارف جديدة
 الوصول إلىوعليه يمكن سسات كما يجعلها في تطوير مستمر مما يحقق تكامل وتميز لهذه المؤ 

 يم العالي:( الذي يوضح عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات التعل51رقم ) الجدول
 إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي عمليات( 21الجدول رقم)

 على مستوى مؤسسات التعليم العالي  العمليات 
 البحث العلمي - توليد المعرفة

 الدراسات التجريبية العلمية -
 التربصات العلمية ومقاالت -

 كل مؤسسة جامعيةيتم خزنها على مستوى الوزارة الوصية أو في  - تراكم)خزن( المعرفة
 شكل وثائق ورقية آو خلفيات رقمية الكترونية -

 الشكل الكالسيكي في التعليم )التدريس( - نقل المعرفة وتوزيعها
 شكل تربصات علمية  -
 العمل بالفرق والتعليم االلكتروني  -
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 مؤتمرات وندوات علمية عالمية ووطنية -
 خاصة في التكنولوجيات والتقنيات الحديثة  نسبة األبحاث العلمية والقابلة للتطبيق - تطبيق المعرفة

 الحصول على ناتج جامعي متميز ذو كفاءة عالية وفعالية في سوق العمل -
 .تمكين من براءات االختراع الحديثة  -

 طالبةإعداد ال المصدر:

التعليم العالي تعتمد على أربع عمليات للحصول  ؤسساتمن خالل الجدول أعاله نستخلص بان م   
دارتهاعلى الم إلنتاج المعرفي( وصوال إلى هذا بعد عملية تشخيص المعرفة ثم عملية التوليد)ا ،عرفة وا 
بعد أشكال ومستويات ألنها تتألف من مجموعة ممارسات ومناهج تركز على إنشاء)توليد(  ،تطبيقها

نهائي)الطالب، من اجل تحسين جودة الناتج ال ؤسساتالمعرفة وتوزيعها واستعمالها وتحويلها داخل هذه الم
 المعرفة الجديدة(.

 : في التعليم العالي نظم إدارة المعرفة ووظائفها .2
بعد منتصف التسعينات من خالل إشارة بعض الباحثين إلى مفاهيمها  ،ظهر االهتمام بنظم إدارة المعرفة   

نما في مشارك بيقاتها خاصة تلك تكاملها وتط ةومبادئها، لكن التحدي األكبر للمعرفة لم يكن في تكوينها وا 
دامة الميزة  ؤسسةالمعرفة المتخصصة ذات القيمة المضافة والتي تعزز من بناء مقدرات الم للتكوين وا 

 التنافسية.
كان تقليديا عملية تكوين المعرفة ونقلها من خالل وسائل متنوعة مثل المقابلة وجها لوجه وما ينتج عنها    

نحو  ؤسساتلكن مع توجه األسواق والم 1 المورد البشري. من تفاعل مخطط له، مما يساهم في تنمية
العالمية جعلها تتحرك نحو األشكال االفتراضية لكون الوسائل التقليدية بطيئة وفاعليتها قليلة لذلك اقتضت 

  الضرورة إلى استخدام الوسائل بالطرق اإللكترونية.
المعرفة واإلدارة الفعلية للمعرفة"  تنظيم: "نم إدارة المعرفة من خالل عمليتينظ P.H. Christensenعرف   

دارة المعرفة تتضمن دمج هذه العمليات من  حيث تتضمن تنظيم المعرفة، خلق، إدارة واستخدام المعارف وا 
  2أجل تحقيق أهداف المنظمة".

ة "تلك النظم التي تعمل على استكشاف القيمة من المعرفة، أي تحويل المعرف يمكن أن نستخلص بأنها  
ويمكن تحديد ثالثة مناهج رئيسية لتحديد نظم إدارة المعرفة من  الصريحة إلى أنساق رقمية وتخزينها".

 :3خالل

                                                           
 .52/54عبد الستار العلي وآخرون، مرجع سابق، ص  1

2
 Michel Ferrary, Yvon Pesqueux, management de la connaissance: knowledge management, apprentissage 

organisationnel et société de la connaissance », éd : économica , paris, 2006, p46.  
3
 Ibid. ;p47. 
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 "تركز على ضرورة الجانب التكنولوجي لتنفيذ ي:  المنهج التكنولوجي للمعلومات "نظام المعلومات
 منظورين :  من خاللعمليات إدارة المعرفة 

 لنظم المعلومات ةي مجموعة أدوات تكنولوجية شاملهKMS : المنظور التكنولوجي -
: يركز على الجوانب التنظيمية والثقافية إلدارة المعرفة من أجل تحقيق األهداف المنظور التكتيكي -

 اإلستراتيجية.
 يدرس نظم إدارة المعرفة في محيط شامل ويحاول تقسيم النظام إلى أنظمة فرعية المنهج النظمي :

 واضحا. لكل منها تعلب دورا
 هو األكثر شيوعا حيث يتضمن تطوير مستودعات المعرفة والحفاظ  منهج من حيث الرسملة :

االسترجاع من  –التخزين  –عليها من الزوال، وتنفيذ عمليات إدارة المعرفة من خالل االكتساب 
يتم تخزين واسترجاع ، أجل تشكيل هذه المستودعات الستخراج الوثائق المطلوبة عند الحاجة

مكانية البحث عن المعلومة.  المعرفة بفضل تكنولوجيا المعلومات وهذا حسب قدرة التخزين وا 
 : 1لنظام إدارة المعرفة ثالثة وظائف تمثلت في و  

إنشائها التي تم  : التركيز على التكنولوجيا المعتمدة، من خالل المعارف الصريحة  وظيفة التكامل -
عادة استخدام هاوتخزين  تمد على )المعرفة الصريحة(.، فهي تع هاوا 

والمشاركين في التعاون ؤسسة : تدعم إستراتيجيات التخصيص التي تجمع أفراد الم وظيفة التفاعل -
وتنظيم المعارف فهي تسهل عمليات التواصل االجتماعي من خالل عدد الوظائف المصنفة، كما 

 فة بين الخبراء.أنها تركز على المميزات المتطورة في تقاسم وتعاون وتبادل المعر 
: تهدف إلى تقليص الفجوة بين وظيفة التفاعل ووظيفة التكامل وربط بين منتجي  وظيفة االرتباط -

،  ويكون 2بين عملية اكتساب وتوليد المعرفة وعملية استرجاعها جسراتعتبر  ،المعرفة ومستهلكيها
ليب تصنيف وتخزين التخزين في أوساط مالئمة تعتمد على أسس تكنولوجية، وكذلك بطرق وأسا

حديثة يمكن من خاللها تنظيم المعرفة تحت تصنيفات مالءمة من أجل تسهيل عملية االسترجاع، 
 3 حيث تخزين المعرفة يتطلب إنشاء )خلق( قاعدة البيانات.

 
 
 

                                                           
1
 R. Maier, State of practice of knowledge managment systems, results of an empirical study, European 

online magazine of IT professional, vol3, N°1, February 2002, p112. 
 .111ربحي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص  2

3
 Landon K, Landon y, Ecri. F, Management des systèmes d’information ;2006 ;op.cit., p430. 
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IV -  المعرفة في التعليم العالي إدارةممارسات تطبيق النماذع الحديثة و: 
IV -1- إدارة المعرفة تطبيق ت التعليم العالي في ظللمؤسسا النماذع الحديثة : 
التكنولوجية التي تشهدها الثورات المعرفية و  ناتجة عنا عالم اليوم عرفهالتطورات التي إن التغيرات و    

ها في تتحديد مكانمن اجل  ،الدول النامية خاصةأمام دول العالم فرضت تحديات عدة  حيث ،المجتمعات
الذي ال يتأتى إال بإعادة النظر في منظومتها التسييرية  القائم الصراع ظلفي  ثبات وجودهاإلالمنافسة 

من موارد بشرية ذات كفاءة  هاضمان مخرجاتفي تلعبه  اكبير  العالي دورا التعليم  ؤسساتمللمؤسساتها، 
استحداث إلى ة الدول المتقدم منطلب المتزايد فقد بادرت العديد الستجابة ، القادرة على قيادة التنميةعالية 

 .برامج وفروع جديدة للتعليم الجامعي
 إطار جديد للتعامل في مؤسسات التعليم العالي:  اإللكترونيالتعليم  -1

تطورات وتغيرات على المستوى التكنولوجي لها رغم  ،األلفية الثالثة في بدايةالجامعية  ؤسساتواجهت الم
بثورة تكنولوجية واتصالية معاصرة مما فرض عليها اإلمكانيات الضعيفة، خاصة أن الساحة الدولية تمر 

مليار دينار أين شكلت 15-10إعادة النظر في منظوماتها التعليمية، حيث قدر سوق المعلوماتية بحوالي
منه والنسبة الباقية موجهة للجانب البحثي وبلغت نسبة االتصال بالوسائل العصرية  %11نسبة األجهزة بـ

 .1( فقط% 5-% 1بين)

يقصد بالتعليم االلكتروني "عملية التعلم وتلقي المعلومات تتم عن طريق استخدام أجهزة إلكترونية، ف     
ومستحدثات تكنولوجيا الوسائط المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان، حيث يتم االتصال بين 

ا فيها، وتتم عملية الدارسين والمدرسين عبر وسائل اتصال عديدة، وتلعب تكنولوجيا االتصال دورا كبير 
 .2التعليم وفقا لظروف المتعلم واستعداداته وقدراته، وتقع مسؤولية التعلم بصفة أساسية على عاتقه"

يعرف بأنه "نظام تعليمي ينقل فيه التعليم إلى الطالب من موقع إقامته أو عمله، بدال من انتقال و    
الوسائط المتعددة والمتنوعة المرئية والمسموعة أو  الطالب إلى مؤسسة التعليم ذاتها عبر واحد أو أكثر من

 3المقروءة أو المحوسبة"

                                                           
والعالم  إفريقياالتكوين والتعليم في  إشكاليةالملتقى الدولي حول ، الثالثة األلفيةفي ظل  التعليم العالي أفاقبوخاوة، فوزي عبد الرزاق،  إسماعيل  1

 154ص ،5004سطيف،  ، جامعة فرحات عباس،العربي

2
مجلــــة كليـــة التربيــــة  "توظيوووو  تكنولوجيووووا الوووتعلم االلكترونووووي ضووورورة حتميووووة لتحقيووووق جوووودة التعلوووويم العوووام"الشـــحات ســــعد محمـــد عثمـــان،    

 566-551، ص  5001مصر، ،51العدد ،بدمياط

 215، ص  5001عبد  الستار العلي وآخرون، مرجع سابق،  3
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يقصد به أيضا" طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب، وشبكاته، ووسائطه     
المتعددة من صوت وصورة ورسومات واليات بحث ومكتبات الكترونية، وكذلك بوابات االنترنت سواء كان 

عد أو في البيئة التعليمية من خالل استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم عن ب
 1بأقصر وقت واقل جهد واكبر فائدة"

على  اأسلوب من أساليب إيصال المعلومة للمتعلم اعتماد من خالل التعاريف السابقة يمكن القول بأنهف 
ة للمعلومات ووسائطهما المتعددة )كاألقراص المدمجة، التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العالمي

 والبرمجيات التعليمية، والبريد االلكتروني وساحات الحوار والنقاش(. 

تعتمد على توظيف  ،لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم غير المباشر   
وشبكة  ا استخدام الكمبيوتر ومستحدثاته،ب، ومنهتلك المستحدثات التكنولوجية لتحقيق التعلم المطلو 

بواسطة  وذلك الذي يناسبه المعلومات الدولية بغرض إتاحة التعلم على مدار اليوم لمن يريده في المكان
بأعلى كفاءة وبأقل مجهود في أقل وقت  ،أساليب تدعمها تكنولوجيا الوسائل المتعددة بمكوناتها المختلفة

 ، من بين أنواعه ما يلي: التعليم ما يحقق جودة

 عني أسلوب وتقنيات التعليم المتعددة على االنترنت لتوصيل البحوث ي: التعليم االلكتروني المباشر
والمحاضرات بين المعلم والمتعلم، والتعليم االلكتروني تدخل فيه الكثير من التقنيات واألساليب، فقد 

لكن عبيها كان واضحا هو افتقارها  ،للتعليم (CD)شهد في عقد الثمانيات اعتماد األقراص المدمجة 
المتلقي، وذلك لمحاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية، ويجب أن و  التعليميةلميزة التفاعل بين المادة 

 .2نفرق بين تقنيات التعليم واالتصال بالبريد االلكتروني
 روني المعتمد على الحاسب : الزال التعليم االلكتالتعليم االلكتروني المعتمد على الحاسب

Computer Based Training (CBT) ويمكن اعتماده  ،أسلوب مرادف للتعليم األساسي التقليدي
عتمد على مجموعة من األساليب ي ،بصورة مكملة ألساليب عديدة ضمن خطة تعليم وتدريب شاملة

ال مانع من تقديمه على والتقنيات فمثال إذا كان من الصعب بث الفيديو التعليمي على االنترنت ف
ويتطلب  ،أقرص مدمجة أو أشرطة فيديو، طالما ذلك يساهم في رفع جودة ومستوى التدريب والتعليم

                                                           
1
المجلـــة "، هيئوووة التووودريس الجوووامعي مووون تطبيوووق مهاراتوووه أعضووواءالتعلووويم االلكترونوووي ودرجوووة تمكووون محمـــود عبـــد الســـالم محمـــد الحـــافظ،"   

 01ص ،5012، اليمن،14، المجلد السادس، العددالعربية لضمان جودة التعليم الجامعي

 .481ص  ،5005. دار الفكر للطباعة والنشر، األردن،استخدام الحاسوب في التعليمالقار إبراهيم عبد الوكيل،    2



 

- 120 - 

 

هي الرؤية النافذة لاللتزام به على ف ،التعليم اإللكتروني ناحية أساسية تبرر اعتماده واالستثمار فيه
 ومات ومقاومة نفور المتعلمين منه.المدى البعيد وذلك لتجنب عقبات ومصاعب في تقنية المعل

   (Synchronous)أما أنواع التعليم االلكتروني من حيث التقسيم الزمني فهي نوعين، هما المتزامن    
 Chat وهو تعليم الكتروني يجتمع فيه المعلم مع المتعلمون في آن واحد ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص

هو دعم تبادل المعلومات وتفاعل األفراد عبر  (Asynchronous) وغير المتزامن ،أو الصوت أو الفيديو
، وقوائم  Bulletin Boards لوحات اإلعالنات  e-mail وسائط اتصال متعددة مثل البريد االلكتروني

 وهي وسائل التعليم االلكتروني على حسب االحتياجات. Listserv النقاش

 :منهامن بين دوافع االهتمام بالتعليم اإللكتروني و 

 زيادة الطلب على الجامعات وعدم قدرتها على االستيعاب. -
 زيادة الطلب على التعليم والتدريب المستمر والتعلم مدى الحياة. -
 زيادة الطلب على العمالة المعرفية في المجتمع المعرفي. -
 الحاجة للتجديد والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. -
 يقدمها.والميزات التي  تهزيادة الوعي بأهمي -
، وهذه الفئة الطلبة وأعضاء هيئة التدريسهم  العاليتغير مستهلكي التعليم إذ أن زبائن التعليم  -

 تبحث عن برامج تعليمية أكثر مرونة وذاتية.
 من خالل:تغير النظرة إلى التعليم  -

 الفرد م عملية مستمرة وليس مرحلة ثابتة، ففي الوقت الحاضر يجب أن يتعلميأصبح التعل 
 ن نفسه باستمرار .ويكو 

 استثمار له عائد ربحي  التعليم 
 (:51االيجابيات والسلبيات يمكن طرحها في الجدول)يتميز التعليم االلكتروني بمجموعة من 

 (: ايجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني22الجدول رقم)

 سلبيات التعليم االلكتروني ايجابيات التعليم االلكتروني

 المكان.المرونة في الوقت و  -
سرعة تطوير البرامج ومحتوى المناهج عبر  -

 االنترنت.
انخفاض الكلف المادية مقارنة مع الكلف  -

 المترتبة على التعليم التقليدي.

انخفاض التفاعل والتعايش االجتماعي بين  -
 الطالب والمدرس.

صعوبة التعرف إلى الجوانب اإلنسانية المتعلقة  -
 بخبرة المعلم وسلوكياته. 

ذ بموجبه يوصف التعليم االلكتروني بأنه ممل إ -
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إعطاء للتعليم صبغة عالمية والخروج من  -
 الصبغة المخلية.

 سرعة الوصول إلى المعلومات وتنوع أشكالها. -
ن خالل استمرارية التواصل بين الكلية وخريجها م -

 إشاعة ثقافة التعلم المستمر. 
تنويع وسائل التعليم مثل المشاركات التفاعلية  -

 والنقاش الجماعي. 
 

يتعامل المتعلم مع الحاسوب والبرنامج المعد 
 لهذه الغاية.

بموجبه  إذيزيد من كلف التعليم على الطالب  -
سيدفع الطالب مبالغ إضافية على ما يدفعه 

 للنظام القديم.
 

 طالبة: من إعداد الالمصدر

حديثا من اجل تحسين جودة فاالهتمام بالتعليم االلكتروني على مستوى مؤسسات التعليم العالي أصبح    
 :1ونوعية مخرجاتها ودخولها إلى عالم المعرفة واإلبداع وهذا يقتضي بتوفير الموارد التالية

  نتاج المعارف للطالب، حتى تكون هذه المعار : تلعب مؤسسة التعليم العالي دورا بارزا في توفير وا 
العلمية والتقنية المتوفرة في المحيط األخيرة فعالة يجب أن تتجدد باستمرار وتتماشى مع المعارف 

الخارجي واآلتية من مختلف المصادر المتاحة في بنوك المعلومات، التي تقوم بجمع وتحليلها في 
مختلف الميادين، فينبغي التركيز على توسيع دائرة المعارف التطبيقية خاصة عن طريق البرامج 

يع وتشجيع مراكز البحوث العلمية والعمل على التكوينية، بحيث تسعى إلى توسيع حيز معارفها بتوس
تحسين جودتها، من اجل ضمان نوعية مخرجاتها، كما فرض التطور التكنولوجي نوعا جديدا للمورد 
البشري من خالل استعماله التقنيات الحديثة المتوفرة، مما اجبره بالتوجه نحو االستثمار في الميدان 

نتاج الكفاءات والخبرات المطلوبة، وهذا  من خالل التطوير في  البحثي من اجل تطوير المعارف وا 
 اإلمكانيات البشرية الالزمة.

 الوسائل المادية  تحكم في: يتطلب توفير المعارف ونقلها إلى الالوسائل المادية والتكنولوجية
التي تعمل على جمع وتنظيم  ،االتصاالتو والتكنولوجيات الحديثة المعتمدة في مجال المعلومات 

توليد وخزن ونقل المعارف  على هاتساعد ،لمعلومات وتحليلها ومعالجتها باستخدام برمجيات متطورةا
مؤسسات التعليم العالي هي األخرى مطالبة لوتطبيقها وتوسيع نطاقها في الميدان العلمي، حيث كان 

خالل اعتماد  من توفير المعارف الالزمةو بتطبيق التكنولوجيات الحديثة من اجل الرفع من نوعيتها 
من بين المستحدثات التكنولوجية التي أصبح  الذي يعد ،معظم الجامعات على التعليم االلكتروني

                                                           
، م العربيوالعال إفريقياالتكوين والتعليم في  إشكاليةالدولي حول ، على المناهج والتكنولوجيا وتأثيرهاالمتغيرات البيئية العالمية وسيلة حمداوي،   1

 142ص ،5004جامعة فرحات عباس، سطيف،
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وقد ظهر في  .توظيفها في العملية التعليمية ضرورة ملحة لالستفادة منها في رفع كفاءة التعليم
سع لتكنولوجيا نتيجة لالنتشار الوا (E–Learning)منتصف التسعينات، وأصبح يختصر مصطلحه 

المعلومات واالتصال وتوظيفها في العملية التعليمية، بحيث تمكنت الجامعات والمؤسسات التعليمية 
 األخرى من إطالق برامجها التعليمية والتدريبية إلكترونيا عبر االنترنيت.

ضرورية بشتى بحيث يوفر المعلومات ال ،احد أهم وسائل التعليم االلكتروني -يعد استخدم االنترنتكما  
وهو من المعايير  ،أنواعها للمتعلم والمعلم، ويعتبر احد التقنيات الحديثة في منظومة التعليم العالي

الن تطبيقه يؤدي بشكل عام إلى إكساب المتعلمين مجموعة من المهارات  ته،األساسية لقياس ضمان جود
الذي لمتعلم لليم العالي من خالل تحفيزه يعزز جودة التع فهوالتقنية التي تطلبها حياة عصر المعلومات، 

في  هوقد أدى استخداميكسبه المهارات األساسية" البحث، المشاركة، التأليف، التواصل، العرض، التقديم". 
من كونه مصدر  ،في العملية التعليمية لعضو هيئة التدريسإلى تغيير الدور التقليدي  عاليالتعليم ال

. وهذا أدى إلى ة إلى كونه متعلما في الوقت نفسهمرشد وموجه لهم إضاف المعلومات الوحيد للطلبة إلى
لحصول على بيئة االمختلفة وكيفية  هطلبته حول آليات وأساليب استخدامبين و ه زيادة وتعزيز التعاون بين
 وعليه يؤثر التعليم االلكتروني على التعليم العالي من خالل: ، تعليمية فعالة وتفاعلية

 ت وبرامج التعليم العالي من خالل الطالب الذي يمثل المحور للعملية التعليمية، تطوير سياسا
على عكس من ذلك في المفهوم التقليدي األستاذ هو القائم بعملية التعليم، وبالتالي يتيح الفرصة 

 للنمو وتطور الطلبة على المستوى الشخصي واألكاديمي.
 الحديثة في دراستهم. يوفر للطالب التقنيات واألجهزة االلكترونية 
  تصبح جميع مؤسسات التعليم العالي مرتبطة بالتقنيات واألجهزة الضرورية التي تمكنها من

 مسايرة تقنيات العصر.
  يساعد في حفظ المعلومات وسهولة تحديثها وتوفيرها في زمن قصير من خالل الكتب الكترونية

 والمكتبات االلكترونية.
 كبير كما انه يحرر قيود التعليم من قيود الزمان والمكان. يقلل من نفقات التعليم بشكل 

وتلبية حاجات وعدم فعاليتها ومقدرتها على مواكبة  ،ونتيجة لما تم تسجيله من عجز في النظم التعليمية   
، تأتي بالضرورة مواجهة التحديات بتطوير نظام تعليمي عالي الجودة لتعزيز التنمية المجتمعات المعاصرة

ادية القائمة على المعرفة التي تزدهر في ظل التعليم، والتنسيق من اجل بناء برامج ذات توجه االقتص
استراتيجي لتوظيف أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية بتطبيق منظومة 
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خالل ما ثقافات، من من خالل تبادل المعلومات والمعرفة وانفتاحها على جميع ال ،التعليم االلكتروني
  1:يلي

خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة مع التنوع في مصادر المعلومات  -
 والخبرات.

دعم عملية التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل تبادل الخبرات واآلراء  -
 ال المختلفة.والمناقشات والحوارات الهادفة باستخدام وسائل وقنوات االتص

 إكساب أعضاء هيئة التدريس المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة. -
دارة عمل المؤسسات. -  خلق شبكات تعليمية لتنظيم وا 
 سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب. -
 الحصول على المعلومات بطريقة سهلة وسريعة. -
وق تحقيق جودة التعليم وتقديم البرامج والخطط دراسة الكثير من المشكالت التعليمية التي تع -

 للتغلب عليها.
 توظيف التكنولوجيا الجيدة بشكل فعال في العملية التعليمية. -
إعداد دراسات وأبحاث يتم من خاللها التوصل إلى أساليب تعليمية جديدة ونظريات وممارسات  -

 تؤدي إلى تحقيق جودة التعليم عند تطبيقها.
 :المعرفة إدارةفي ظل  لمؤسسات التعليم العالي الحديثة .النماذع2

هو إحداث شراكة وانفتاح  تهافحاج ،العديد من الدول بعدم التجانس من حيث الهوية واألهداف تمتاز    
تبادل الطلبة  بغية ،طرح برامج عالمية فعالةب مؤسسات التعليم العاليمع المجتمع الدولي من خالل قيام 

البحوث التعاونية ومشاريع التنمية المشتركة والمناهج والبرامج المشتركة، وعليه و  وأعضاء هيئة التدريس
 : 2يتفرع العديد من الصور المختلفة التي تمثل أنماط مقترحة للتعليم العالي

  الجامعة العالميةThe world university تضم هذه الجامعة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من :
قادرة على إبراز التنوع العالمي من خالل طلبتها وبرامجها األكاديمية هي فجميع أنحاء العالم، 

وكلياتها حيث يكون تمويلها عالميا أكثر من كونه محليا، يمكن اعتبار الواليات المتحدة األمريكية 

                                                           
1
المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم "، ضمان جودة التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، نعيمة يحياوي،" نجوى حرنان  

 11-10ص  ، الجامعة الخليجية، المملكة البحرينية،5015افريل5-4، يومي العالي

2
 James J, Duderstadt, A choice of Transformations for the 21st Century University, the chronicle of Higher 

Education, vol 42, Issuse, 22,February 4, 2000, p 01-03. 
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هي األكثر دول العالم التي بدأت بانتهاج هذا النوع من الجامعات كما أنها تستقطب العديد من 
 التدريس من جميع أنحاء العالم.أعضاء هيئة 

  الجامعة المتنوعةThe Diverse University قدم الخدمة للمجتمعات ي: هذا النوع من الجامعات
في  والثقافيةذات األعراق واألجناس واألديان المختلفة حيث يعطي التنوع الموجود القوة الفكرية 

على االنفتاح للعديد من  تهايث تقوم فلسفكما أنه يساهم في خلق بيئة فريدة من نوعها ح ،الجامعة
 ومؤسسات جامعة وليست مفرقة. واآلراءاألفكار والمناهج 

  الجامعة المبدعةThe Creative University تسعى إلى االنتقال من حفظ المعرفة ونقلها إلى :
ر الصفوف التركيز على أساليب التدريس والمهارات اإلبداعية واستبدال دو مع وابتكارها، ها إنتاج

إلى ورش، ودور عضو هيئة التدريس من دور الملقن إلى دور قائد الفريق اإلبداعي مع إتباع مبدأ 
نتاج برامج عالمية مشتركة.  التحالفات اإلستراتيجية وا 

  1الجامعة المتكاملة
The Divisionless University : تكون أكثر تكامال هي الجامعة التي

 (Virtual)ك شبكة من الهياكل بعضها حقيقي والبعض افتراضي وشمولية وأقل تخصصا حيث تمتل
مؤسسات المتخصصة في األدوية قد تلجأ إلى إجراء البحوث األساسية في البيولوجيا والجينات الف

، وقد تلجأ كليات الحقوق إلى إجراء بحوث مشتركة مع كليات في المخابر التابعة للجامعة الوراثية
 حيح.االقتصاد وغيرها والعكس ص

  الجامعة المستمرة مدى الحياةThe Longlife University في هذا النوع يحدث إبرام تعاقدات :
بين مؤسسات التعليم العالي والطلبة لتستمر مدى الحياة فالهدف من ربط هذه المؤسسات مع 

علمي  المجتمع والمؤسسات الصناعية والعالم الخارجي هو أن يقدموا الطلبة ما يطرأ عليهم من تقدم
سوق العمل بمساهمة لوتكنولوجي بعد تخرجهم ودخولهم سوق العمل، كما يتعهد الطلبة بعد دخولهم 

 تصميم برامجهم التطبيقية، وتقديم خبراتهم وتجاربهم الذين مازالوا يزاولون الدراسة.
  الجامعة المنتشرةThe Ubiquitous University هي عبارة عن سلسلة مترابطة من النظم :

ؤسسات الثقافية واالجتماعية كالمكتبات والمؤسسات اإلنتاجية، حيث تزود هذه المؤسسات والم
 التعلم الجديدة وشبكات المعلومات ومراكز التعلم المنتشرة في كل مكان وزمان. صالطلبة بفر 

  الجامعة المختبرThe Laboratory Universityإنتاجية كبرى  مؤسسات من : تنبع هذه الجامعة
تتحول الجامعة إلى حيث إلجراء البحوث التطبيقية من أجل زيادة اإلنتاجية واألرباح وتوظفها 

 مختبر تجارب لتطوير النماذج الجديدة والصناعات المستقبلية.

                                                           
1
 Ibidem 
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  )الجامعات االفتراضية )اإللكترونيةVirtual University: االتصاالت لقد أدت ثورة المعلومات و
تراوح ذلك من التعليم بالمراسلة إلى استخدام  حيثمسافات، عبر الو إلى ثورة في التعليم عن بعد 

 ،الرقمية، البصريةئل السمعية و النظم اإللكترونية التي أصبحت سائدة بواسطة استخدام الوسا
شهدت السنوات األخيرة ثورة  ،تبث في الغالب من األقمار الصناعية ألنها المنقولة عبر المسافات

ظهرت مجموعة كبيرة من المصطلحات التعليمية الجديدة المتداولة  ينأ التدريسالتعليم و في طريقة 
غير ذلك و التعليم  ،التعليم مدى الحياة ،التعليم عن بعد ،التعليم على الخط ،منها التعليم اإللكتروني

دون أن يكون حواجز  1العملية التعليمية جميع عناصربين  فيها تفاعليتم  ألنها .من المصطلحات
 2تحقق مبدأ التعليم الذاتي مدى الحياة".وعليه نية، جغرافية وزم

 )طموح الجامعات بال حدود في أي مجتمع كان، وعليه يجب إيجاد الجامعات االستثمارية )المنتجة :
لدعم الحكومي مساعدة الجامعات بلوغ أهدافها وتنفيذ مشاريعها وكان لمصادر أخرى يمكن أن تضيف 
أسلوب متبع في عدد من جامعات الدول المتقدمة  هو عة المنتجة"من أبرز البدائل المتاحة "الجام

تقنيا، يعني أن تعمل الجامعة على زيادة مواردها من الخدمات التي تقدمها لآلخرين مع الحفاظ على 
  .التزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع

ءا ال يتجزأ من آليات السوق ومؤسسة يعتبر نموذج الجامعة المنتجة نموذجا مرنا يحقق التوازن، فهو جز    
، وعقد صفقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع هإلنتاج وتسويق المعارف والبرامج واألبحاث المرتبطة ب

" تلك الجامعة التي تحقق وظائف التعليم، البحث العلمي والخدمة العامة وتتكامل فيها  بهااألخرى ويقصد 
ية لتطوير بعض نشاطاتها وخدماتها التعليمية، فضال عن تعزيز المرونة الكاف منحهاتلك الوظائف كي ت

التعليم كموازنتها عن طريق تحقيق بعض الموارد المالية اإلضافية للجامعة من خالل وسائل متعددة منها 
 3البحوث التعاقدية واألنشطة التجارية وغيرها". ،االستشارات ر،التعليم المستم ،الممول ذاتيا

                                                           
1
لعربــــي الثــــاني حــــول "تقـــــويم األداء المــــؤتمر ا، نظووووم الجووووودة واالعتمووووواد األكوووواديمي فووووي الجامعووووات االفتراضووووويةيــــس عبــــد الـــــرحمن قنــــديل،   

 .151، ص 5001، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة، مايو الجامعي وتحسين الجودة"

، 2، العددمجلة دراسات المعلومات ،إدارة المعرفة والمعلومات في مؤسسات التعليم العالي: تجارب عالمية""عادل سالم موسى معايعة،  2
 .108ص  ،، األردن5008سبتمبر

 .01، ص 5001، المملكة العربية السعودية، ديسمبر 111، العدد مجلة المعرفة، طرق جديدة لزيادة موارد الجامعاتنقال عن فهمي الشربيني،  3
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 الجامعة الصناعية (University of Industry) )بدأت فكرة الجامعة الصناعية  :)التجربة البريطانية
توفير التدريب والتعليم  مع تشبه فكرة الجامعة المفتوحة هذا من أجل تقديم المهارات 1118عام 

 : 1جامعة بسببهذا النوع من الالالزمين لكل عامل في كل مجاالته وقد اشتدت الحاجة إلى 
قامة سوق تنافسي. إيجاد الفرص -  أمام األفراد للعمل وتطوير اتجاهاتهم نحو المهنة، وا 
 تمثل عامل مهم في قضية التعليم في سوق العمل لدى الحياة. -
 رفع كفاية القوى العاملة وتوفير فرص التدريب أثناء العمل. -
 الزيادة على التنافس الدولي وتوفير االتصال السريع. -

 : 2إلى الجامعات يعود من أسباب ظهور هذا النوع منف
التغير االجتماعي واالقتصادي في طبيعة العمل والتعلم والتغير في سوق العمل وضعف العالقة  -

 بين العامل وصاحب العمل وبروز العاطلين عن العمل.
الحاجة إلى مهارات عالية واستمرارية التعلم والتدريب لكي تحافظ على مكانة العمل والمساهمة في  -

 كلي.االقتصاد ال
عدم رضا أصحاب العمل عن المهارات العامة والخاصة للعاملين في مجاالت اإلدارة العلمية  -

 الحديثة وتقنية االتصاالت والمعلومات.
حيث تخضع هذه الجامعات إلى تبعية وتمويل شراكة القطاعين العام والخاص، ولها نظام يحدد الشراكة  

 لكن أغلبية مدرسيها من مصادر خارجية.
دارة المعرفة في لو    تطوير التعليم العالي في ظل التطورات العلمية والمعرفية التي توظف التكنولوجيا وا 

 :3يجب مؤسسات التعليم العالي
 إعادة النظر في هياكل مع ، ومنهاجا برنامجا، األخذ بمرونة في التعليم العالي بنية وأهدافا

تعليم المرن المواكب الحتياجات التنمية بالتعاون المؤسسات التعليم العالي القائمة والتحول إلى نمط 
بين تنويع تطبيق إستراتيجية المع مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني عن طريق 

 مؤسسات وبرامج التعليم العالي.
 .بناء القدرة على التعلم الذاتي لدى المتعلم 

                                                           
والفنون، القاهرة، ، المنظمة العربية للثقافة 55، العدد المجلة العربية للتربية، الجامعة والمجتمع في القرن الحادي والعشرينمحمد نبيل نوفل،  1

 .182، ص 5005
2
 111، مرجع سابق، صعادل سالم موسى معايعة  

3
 110، مرجع سابق، صمحمد نبيل نوفل  
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  هاامة لضمان النوعية فيإقامة نظم االعتماد لبرامج التعليم العالي وتطبيقها بصر  
  مؤسسات  تعاونمع تأسيس برامج التعليم العالي التعاوني القائمة على المزج بين الدراسة والعمل

مختلف قطاعات وبين  هاتحقيق مبدأ الشراكة بينلاإلنتاج، والربط القوي بين التعليم وسوق العمل 
 اإلنتاج.

  اإلبداع وهذا يتطلب إصالح  توفر مستمرتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات تعليم
 اإلدارة الجامعية والتأكيد على استقالليتها في ظل وجود معايير مالئمة.

  توفير المرونة لمواجهة حاجات السوق والمجتمع المتجددة للعمالة واالهتمام بتنوع التعليم مثل التعليم
 .االلكترونيالتعليم  –عن بعد 

IV-2-   دارة المعرفة في التعليم العاليإت التطبيق وصعوبا ممارسةمجاالت:  
 : مجاالت ممارسة تطبيق إدارة المعرفة في التعليم العالي .1

وهذا من أجل  ،وثقافتها التنظيمية ؤسسةجميع أجزاء الم يشمل من الضروري تطبيق إدارة المعرفة   
 :لهاالت تطبيقا أنسب المجاف ،امحيطهتحسين سبل أدائها وتأقلمها مع التصورات الحاصلة في 

 عملية تسجيل الطلبة عن بعد باستخدام الشبكة العالمية العنكبوتية )االنترنيت(. -
دعم عملية تهيئة الطلبة الجدد عبر موقع الجامعة اإللكتروني وذلك من خالل توفير معلومات  -

 هاب عن الجامعة وأقسامها ولوائحها وسياساتها وغيرها من المعلومات المفيدة للطالب الملتحق
 حديثا.

دعم عملية تعلم الطلبة وهذا من خالل توفير كل ما يحتاجه الطالب من معلومات ومعارف ذات  -
 عالقة ببرنامجه األكاديمي، إضافة إلى توفير األنشطة واألساليب التقويم وغيرها.

م التعلي ؤسساتمفقد حددوا خمسة مجاالت لتطبيق إدارة المعرفة في  Jillinda, othersأما عن   
ات م"البحث العلمي، تطوير المناهج والبرامج التعليمية، الخدمات واألنشطة الطالبية، وخدالعالي

 : هاكما توجد عدة إجراءات لتطبيق، 1الخريجين، الخدمات اإلدارية، التخطيط اإلستراتيجي"
 لهم. توفير المعلومات والمعارف بصورة تزود الطلبة بالقدرة على تشكيل جدولة الموارد المتاحة -
تدعيم عملية مشاركة الطلبة في الخبرات والتدريبات الجامعية ومشاركتهم في الموارد العملية  -

 المتاحة.
 تدعيم عملية المذاكرة الجماعية للطلبة عن طريق التوزيع الجيد للوقت الزمني. -
 تقديم طرق وأدوات تسهل وتساعد تبادل المعرفة بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. -

                                                           
1 Jillinda J, Kidwell, Karen M, Vander Linde and Sandra L Johnson, Applying Corporate Knowledge 

Management Practices in Higher Education, Reduces Quarterly, November 2000, n°04 , p31. 
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خدمة  –البحث العلمي  –تشمل "التدريس بل ال يقتصر على مجال محدد من المجاالت  فتطبيقها   
خدمات اإلرشاد  –الشؤون والخدمات الطالبية  –الخدمات اإلدارية  –التخطيط اإلستراتيجي  -المجتمع

يئة شؤون أعضاء ه –خدمات المكتبات ومصادر المعلومات  –أعمال القبول والتسجيل  –األكاديمي 
تطوير المناهج والبرامج  -تطوير أعضاء هيئة التدريس –التدريس، قياس وتقويم األداء المؤسسي 

 :2ثالثة مجاالت مؤسسات الجامعيةالتناول إدارة المعرفة في تحيث  1وغيرها".
 هماا ينبغي أن يكون توازن بين كال منم: يهدف إلى نشر المعرفة وليس المعلومات فقط لكنالتعليم ،

جعل الطلبة يستخدمون الطرق الفعالة لمواكبة ومواجهة تفي مجتمع المعرفة  لههمة الرئيسية فالم
، ألن لى عملية التعلم أكثر من التدريبوعليه يجب التركيز ع ،المعرفة من المتزايدو النمو السريع 

مكان، حدث في أي زمان و تالتدريب يعتبر نشاط وقتي أما التعلم هو عملية غير متناهية يمكن أن 
ألنها توفر  ة التعليم العالينظملعملية التعليمية داخل مفي اوعليه يصبح المتعلم الهدف الرئيسي 

يقتصر على التدريس ال التعليم الجامعي الن ، التي تساعدهم على التعلم بفاعليةجميع الطرق 
ا في مساهمة جودة يعتبر نشر المعرفة جزءا رئيسي تنمية المهارات والقدرات. هدفهالمهني فقط إنما 

 التعليم العالي من خالل تبني بعض المداخل :
: تقييم سمات المحاضرين والهيئة التدريسية وطريقة التقييم الذاتي للجامعة والطلبة عملية -

 أدائهم.
 .ةالمتخصص لمؤسساتالتي تتم عن طريق بعض اجودة الرقابة الخارجية  -

 ذا التعليم  عملية رئيسية في: يعتبر البحث البحث إدارة المعرفة يمكن أن نطلق ب ربطناهالعالي، وا 
يهتم بإنتاج معرف جديدة قد تساهم في حل المشكالت وتحسين جودة عليه توليد المعرفة، ألنه 

البحث وتوليد المعرفة  عملية نظرا لكون .ات التعليمية والمراكز البحثية خاصةنظمخدمات الم
تقليدية فالبحث األكاديمي يهدف إلى زيادة الرصيد  عمليات معقدة، فإنه ال يمكن إدارتهم بطرق

 المعرفي الذي يتميز خاصة بـ :
 .يتم إجراءه في بيئة تدعم الحرية األكاديمية للباحثين 
 .يتضمن مخاطرات عملية واقتصادية واحتمالية فشل هذه البحوث 
 إلدارة  المهارات واالتجاهات والدافعية التي تخص هذه المدخالت تعتبر أسبابا رئيسية

 على النماذج الرياضية. اقتصارهاالجودة ال يمكن 

                                                           
 .11إيمان سعود أبو خضير، مرجع سابق، ص  1
 .565 – 551حسن حسين البيالوي، سالمة عبد العظيم حسين، مرجع سابق، ص  2
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  يتضمن مجموعة من المهام المتداخلة بدءا من البحوث العلمية انتقاال إلى الفوائد خدمة المجتمع :
وأخيرا إلى الوظائف المتاحة ألفراد المجتمع، كما يمكن التعلم مدى الحياة خدمة  هاالعلمية من نتائج

رفة اإلنسانية تتناقص وتتغير في مجتمع المعرفة فما يتعلمه الطالب اليوم غدا يصبح ألن المع للمجتمع،
ات التعليم العالي مقررات علمية جديدة تساعد نظمدون جدوى ولمنع هذه المشكلة يجب أن تقدم م

 .العملية التي يشهدها عالم اليوم الطالب الخريجين على مواجهة التطورات
 :التعليم العالي فيفوائد وصعوبات التطبيق  .2

موضوعا مهما وجديدا في طرحه لكنه ال يخلو  ات التعليم العالينظممباعتبار تطبيق إدارة المعرفة في    
 & Jillindaلقد حدد كل من  .هافي دخلتبني هذا الملمن فوائد وسمات وال يوجد نموذج موحد وواضح 

Johonson 1الجامعي وفق المحاور التالية في التعليم هاالفوائد المستفادة من عملية تطبيق: 
 : الفوائد المتحققة في مجال البحث العلمي - أ

 زيادة المنافسة واالستجابة للمنح البحثية. -
 هولة الوصول إلى مصادر المعلوماتتوفير الوقت الضائع المستغرق في عملية البحث نتيجة لس -

 وسهولة جمعها وتوفيرها بأسرع وقت ممكن.
 ث.تخفيض تكلفة مصاريف البح -
 تسهيل عملية البحث المشتركة بين التخصصات المتنوعة والمتداخلة. -
 تخفيض التكاليف اإلدارية للبحث العلمي. -

 الفوائد المتحققة في مجال تطوير المناهج : - ب
 تدعيم مستوى جودة المناهج والبرامج التعليمية المقدمة عن طريق تحديد أفضل الممارسات. -
 المناهج. تحسين جهود مراجعة وتطوير وتحديث -
 تدعيم جهود أعضاء هيئة التدريس خاصة حديثي الخدمة. -
 تحسين الخدمات اإلدارية والتعليم باستخدام التقنية. -
سهولة تصميم وتطوير المناهج والبرامج المشتركة بين أكثر من تخصص أو برنامج نتيجة لما  -

 توفره إدارة المعرفة من أساليب وممارسات الربط بين األفراد.
 : الخريجينالمتحققة في الخدمات الطالبية وخدمات  الفوائد - ج

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة : خدمات المكتبات، المعلومات التي يوفرها نظام المعرفة  -
 للطلبة.

                                                           
1
 Jillinda J, others, op cit, p32-33. 
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تحسين كفاءة وفعالية جهود اإلشراف الطالبي من خالل تجميع وتوحيد الجهود الموزعة والمجزئة  -
 يس والموظفون الذين يقومون خدمات مساندة للطالب.حاليا بين أعضاء هيئة التدر 

تحسين مستوى الخدمات الطالبية وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يؤدي بالضرورة إلى تحسين  -
 جودة الخريجين ورفع مستواهم.

 الفوائد المتحققة في مجال الخدمات اإلدارية : - د
 ن والتطوير في الخدمات.على تحديد جهود التحسي التعليم العالي منظمةزيادة قدرة  -
، وذلك لما ينتج ة التعليم العالينظممتحسين مستوى كفاءة وفعالية الخدمات اإلدارية المقدمة في  -

عن تطبيق إدارة المعرفة من تحسينات في مجال العمل اإلداري كاالتجاه نحو الالمركزية في 
سسة التعليمية في عملية العمل، وتطوير السياسات واإلجراءات اإلدارية، وتحسين قدرة المؤ 

 االتصاالت.
 الفوائد المتحققة من التخطيط اإلستراتيجي :  - ه

 والتخطيط اإلستراتيجي وصنع القرار. الالمركزيةتحسين القدرة على دعم االتجاه نحو  -
 تحسين تبادل المعلومات الداخلية والخارجية. -
 مل.تعزيز القدرة على وضع خطة إستراتيجية ملبية الحتياجات سوق الع -
الي ات التعليم العنظمتبادل المعرفة المجمعة من عدة مصادر متعددة داخليا وخارجيا، يساعد م -

وهي تلك المنظمة القادرة على التكيف السريع مع اتجاهات  في التحويل إلى منظمة متعلمة
 السوق.

 :هيتطبيق الأما من ناحية عوامل النجاح التي تساعد على 
خبراء في  –البرامج  –قواعد المعلومات  –كاملة، تتضمن الشبكات توفير بنية تحتية تقنية مت -

 أنظمة إدارة المعرفة.
 ثقافة تنظيمية تساعد على تدعيم التعلم والمشاركة في المعرفة واستخدامها. -
 بناء معرفي واضح ومعروف وسهل الفهم واالستخدام على مستوى التنظيم ككل. -
 د الالزمة والقيادة الفاعلة للنظام وتوفير التدريب.دعم اإلدارة العليا وذلك بتوفير الموار  -
 كونها منظمة متعلمة. ة التعليم العالينظمماتصاف  -
 أهداف وأغراض واضحة لنظام إدارة المعرفة.إيجاد  -
 نظام لحماية وأمن المعرفة.إيجاد  -
لى سهولة الحصول عفي إن وظائف البحث واالسترجاع التي يقوم بها نظام إدارة المعرفة تدعم  -

 المعرفة واستخدامها.
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 هاصعوبات تطبيق : 
على عناصر التنظيم التعليمي وفق المجاالت المذكورة يساهم في  هايمكن أن نستنتج من أن تطبيق  

  1:كاألتي هامن أهم الصعوبات التي يمكن أن تواجهلكن  .ات التعليم العالينظممتعزيز قدرات 
 معرفة.العاملين ليس لديهم الوقت الكافي إلدارة ال -
 الثقافة الحالية ال تشجع مشاركة وتبادل المعرفة. -
 نقص الوعي والفهم للفوائد والعوائد المتحققة من جراء تطبيق إدارة المعرفة. -
 نقص المهارات المرتبطة بتقنيات إدارة المعرفة. -
 نقص التمويل لمشاريع إدارة المعرفة. -
 نقص الحوافز والمكافآت للمشاركة في المعرفة. -
 عم وااللتزام من قبل اإلدارة العليا.نقص الد -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Milan, Jhobn H, knowledge management : for higher education, Eric Digest, curry school of education, 

university of Virginia, 2002, p04. 
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 :انيلثخالصة الفصل ا
بداية من النموذج المشهور  ،المعرفة إدارةاالسهامات التي رافقت تطور  ألهمتطرقنا في هذا الفصل       
و ة الذي قدم االنماط االربعة لتحويل المعرفة: االشتراكية والتوضيحي NONAKA TAKAUCHIلـ

الذي قدم نموذجا يحقق اربعة اهداف رئيسية هي بناء المعرفة واالحتفاظ  WIIGواالستبطان، و  ةركيبيوالت
الذي يشمل الحصول على المعرفة، تنظيمها، استرجاعها،  DUFFYبها وتجميعها واستخدامها، ونموذج 

دامتهاتوزيعها  سملة ونشر المعرفة، الذي يضم انتاج الخبرة، ر  J.Y.BUCKالنموذج المقدم لـ  وأخيرا، وا 
 القبول وتقييم الخبرة وتحسينها.

تميزت هذه النماذج بتحليالت تختلف من حيث النسق وتشترك في هدفها المتمثل في ترقية المعرفة      
المعرفة واستخدام المعرفة، فهي تمثل  ونقلخزن  إنتاجمن خالل العمليات المعروفة من  ،في المؤسسة

 ي الحديث ومصدر للميزة التنافسية وخلق القيمة.اساسيات في الفكر االدار 
هذا المنطلق، تهدف مؤسسات التعليم العالي الى تحقيق الجودة وفي نفس الوقت تهتم بتنمية من     

المعرفة في كل المستويات، خصوصا في ظل االقتصاد الذي يتطلب الجودة ومستوى عالي من المعرفة 
معارفها المتمثلة في المعلومات والخبرات الكامنة لدى كفاءاتها  تثمينللحفاظ على تنافسية المؤسسة، و 

مما جعل مؤسسات التعليم العالي ال تقتصر فقط على هدف الوصول ، عندها بغية تنمية اإلبداع واالبتكار
 اليها بل تجاوزها يجعل منها وسيلة لتحقيق اهداف اخرى على غرار االهتمام بالمعرفة.
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 تمهيد:

تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في قطاع التعليم العالي والبحث نحاول في هذا الفصل    
يتم  إذالمعرفي.  اإلنتاج باعتباره احد القطاعات الهامة والحساسة في ،بالجامعة الجزائرية العلمي

نتائج الدراسة سيجعل من مما وهذا  ،ك منتجاته بصفة دائمة من طرف جميع شرائح المجتمعستهالا
من خالل دراسة بعض التطورات  لبعض الدولكما سنحاول استقراء الوضع . هشمولية وتعبيرا عن أكثر

في المنتجات المعرفية التي  همتطورات إلى إضافةعلى منتجات التعليم العالي والبحث العلمي  العالمية
 تمتلك تنافسية وجودة عالية فيه.

التنافسية والجودة احد الحلول المطروحة لمواجهة العديد  أضحتقد فل ،على المستوى الوطني أما   
وق العمل سمن المشكالت البحثية والتعليمية، وبات واضحا االختالل بين حجم الطلب والعرض في 

مما  ،جودة مخرجاته حديثا بتحسينبداية اهتمامه مع التي شرع فيها القطاع  اإلصالحات أنخاصة 
واالبتكار. وسجل قطاع التعليم العالي  اإلبداعفي سوق العمل وتعزيز روح النمو  إنعاش إلىيؤدي س

صالحات تنظيمية وبيداغوجية تعمل على طورا الوطني في الوقت الراهن ت وتدويل  ترقية الحركية ت وا 
 ومعرفة يهاسيتم الوقوف علمما في إطار التعريف على القدرات التعليمية والبحثية  ،الشهادات

 أساليب تدعيم اإلنتاج المعرفي. التعرف عن برامج التي ستنتجها الدولة إضافة إلىالسياسات وال
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I-  بعض الدولتوجهات البحث العلمي في: 

خاصىىة التعليمىىي منهىىا وعلىىى  ،علىىى غىىرار التتيىىرات السىىريعة التىىي شىىهدها العىىالم فىىي جميىىع مجاالتىىه    
ورات وتحىوالت هامىة جعلىت السياسىات التعليميىة البحث العلمىي تطى افة مستوياته نتيجة العولمة، عرفك

عىىن طريىىق الىىدعم الىىداخلي لهىىذه  ،منهىىا تتجىىه نحىىو تحسىىين وضىىمان جىىودة مخرجاتىىه ،العالميىىة والوطنيىىة
وبالمثل على مسىتوى اإلبىداع والتطىوير التكنولىوجي، لقىد  ،التي تنعكس على أداء سوق العمل نظماتالم

الشراكة بين القطاعين والرفىع مىن نسىبة إنفاقهىا علىى  عيشجفي ت كان لسياسات الدول المتقدمة دورا كبيرا
 البحث العلمي.

لتالبية  الركيزة األساسيةرقي مجتمعاتها، كما يمثل و لتقدم الدول  المؤشر الحقيقي األخيرهذا عد ي   
 إلبداعا إلىالتعليمية للوصول  تالمؤسساتقوم به  ما أكاديميا فحسبفلم يعد ترفا  ،دول العالم المتقدم
 ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا. أصبحبل  والتمييز المؤسسي،

تتيير الواقع ودفع عجلة عن عبر ي ألنه ،التعليم العالي مؤسساتفي احد الوظائف الهامة فهو     
يجاد ،مالئمة للتحديث والتطوير األساليب  أكثريعتبر و  ،اتالتنمية داخل المجتمع للكثير من حلوال  وا 

ثورة المعلومات واالنفجار جاء نتيجة االهتمام به ف ،البعيد أوالمشاكل سواء على المدى القريب 
المادية  اإلمكانياتيتوقف على كثير من  المؤسساتهذه في  هنجاحفوعليه  ،المعرفي خصوصا

الوظائف  منيعتبر البحث العلمي  عليهفرار الباحث العلمي ومخابر البحث. على غ ،اوالبشرية له
 ستند عليها التعليم الجامعي المعاصر.يالتي  ةالثالث

I-1- االطار المعرفي للبحث العلمي 

 :مفاهيم حول البحث العلمي .1

عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى )الباحث( من البحث العلمي على انه" يمكن تعريف   
طريقة علمية  بإتباع ،البحث( مشكلة معينة تسمى )موضوع أولة أن مسأاجل تقصي الحقائق بش

نتائج صالحة  الوصول إلىو  ،حلول مالئمة للعالج إلىمنظمة تسمى) منهج البحث( بتية الوصول 
  1.التعميم على المشاكل المماثلة تسمى نتائج البحث"

                                                           
المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم ، تصور مقترح لتجويد البحث العلمي في الجامعات الفلسطينيةميرفت محمد راضي،   1

 617ص ،2112افريل 5-4، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، يومي العالي
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البيانات من  أساستحقيق منظم ومنسق موضوعي نقدي وعلمي مبني على انه " كما يقصد به أيضا 
 1ظاهرة معينة" أوالجة مشكلة محددة اجل حل ومع

" محاولة الكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وفحصها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد بهيعني و   
دراكعميق ثم عرضها مكتملة بذكاء   .2من اجل مساهمة شاملة" وا 

د التنقيب حل المشكالت ووضع التعميمات بع إلىي انه يهدف معليه يمكن النظر للبحث العلف    
التي تم  األدلةع يتحليل جم إلى إضافة دراستهاالدقيق عن جمع الحقائق المتعلقة بالظاهرة المراد 

دراستها  إلىمشكلة معينة تدفع الباحث  وجوديستلزم  كماالحصول عليها وتصنيفها تصنيفا منطقيا، 
 حقائق جديدة.إلى صول لو لالمنهج العلمي لتفسيرها  إتباعدراسة علمية منظمة يحاول من خاللها 

 أساليبن المعلومات والسعي وراء المعرفة بانتهاج عالبحث المستمر هو  بأنهترى الباحثة  في حين   
الحقائق ودراستها بطريقة علمية منسقة تطبيقا لمناهج البحث العلمي  علىزيادة االطالع و علمية مقننة 
 المعرفة الحقيقية. للوصول إلى

في البحث  ؤسساتالهادف لتمكن المجتمعات والم اإلطارفي كونه : 3لعلميالبحث ا أهميةتكمن   
يجاد األشياءوالتعرف على مسببات  ،عن المعرفة الحلول الكفيلة وسبل معالجتها، فهو عملية مستمرة  وا 

اكتشاف  أو إلثباتلديهم  ،الحقيقية التي يطرحها الواقع العلمي اإلجاباتيواصل الباحثون من خاللها 
عن السبل  ،بدالئل ومؤشرات تتسم بالدقة بعيدا ،واقتصادية واجتماعية بتية تفسيرها إنسانية ظواهر

عتمد على منهجية الحدس والتخمين في رصد العديد من الظواهر تالتي  الكالسيكيالتقليدية للفكر 
 : 4في هخصائصتكمن ، و اإلنسانية

                                                           
 22ص ،2112، دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن،1، طلميمنهجية البحث العخضير كاظم حمود، موسى سالمة أللوزي،   1

معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية: دراسة ميدانية كلية عبد اهلل المجيدل، سالم شماس، "  2
 22، ص2111، دمشق،2و1، العدد27، المجلدمجلة جامعة دمشق التربية بصاللة نموذجا"،

 27-25خضير كاظم حمود، موسى سالمة أللوزي، مرجع سابق، ص  3

مذكرة )، LMDدور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية: تحليل نقدي لسياسة التعليم العالي في الجزائر نظام هارون،  أسماء  4
 .77-75ص، 2111، قسم علم االجتماع، جامعة منتوري بقسنطينة، غير منشورة( ماجستير
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 البحثض العلمية في و ستخدام الفر امن خالل  ،االعتماد على الحقائق وليس الخيال والتخمين 
هي حقيقة  إنماليست مطلقة  العلميةالحقيقة  أنحيث  إليهاوهذا بتصحيح النتائج المتوصل 

 .علمي بأسلوب إليهانصل 

  كما انه ومخططةنتيجة اعتماده على مناهج دقيقة  ،ومضبوطمنظم  بأنهتميز البحث العلمي،
 .مقاربة الحقيقة حركي وتجديدي يحاول ألنهبعيد عن الذاتية 

 : 1ويهدف البحث العلمي الى مايلي

  التعليم العالي وخارجها مع نشر الثقافة والمعرفة بين  مؤسساتتشجيع إجراء البحوث داخل
 الجماهير واإلسهام في الثقافة العامة

 العمل على سد حاجيات المجتمع من الكفاءات المتخصصة والمدربة 

 عن الحلول المناسبة لها ،فهمها وتحليلها والبحث النظر في مشكالت المجتمع ومحاولة 

 .إعداد الخطط وبرامج البحث والتوسع في الدراسات العليا 

 وتشجيعهم بنشر  ،فتح المجال بشكل واسع أمام األساتذة لحضور المؤتمرات والندوات العلمية
 بحوثهم واالنفتاح على المجتمعات األخرى

 ل نقلها تشجيع إنتاج المعرفة وتطويرها من خال 

 ومجهزة  ،اقتصادي وذلك بإنشاء مراكز بحثية متخصصة-يساهم في تدعيم القطاع السوسيو
 مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي

 من خالل تحقيقه  ،يساهم في وضع إستراتيجية واضحة المعالم لإلنتاج المعرفي للجامعة
  للتنمية داخل المجتمع.

 

 

                                                           
1
، 2، العددواالجتماعية اإلنسانيةمجلة العلوم ، "المعرفة في الجامعة الجزائرية: مقاربة سوسيولوجية إنتاج إشكالية"وساحة نجاة، ب  

 216، ص ، ورقلة2112جوان
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 :بعض الدولوتطوره لالعلمي  البحث إنتاجمؤشرات   .2

األبحاث العلمية للباحثين  عن طريقيتم تقييم تطور اإلنتاج العلمي لبلد ما  األبحاث ألعلمية - أ
 المنشورات والمجالت المتخصصة الوطنية و من خالل ،التابعين لوحدات ومراكز البحث

العربي بحثا مقارنة بالعالم  1.5 .حيث تبلغ إنتاجية الباحث سنويا في الدول المتقدمة ،الدولية
 األبحاثعدد  يمكن توضيح، و 1من المتوقع %11بحثا واإلنتاجية العلمية للوطن العربي1.2

 :من الجدول التالي 2112-2112بين نشرتالعالمية على المستوى العالمي التي 

 2002-2002األبحاث العلمية خالل مجمل: (22الجدول رقم)

-2002بين التغيير  % 2002 2002 الدولة
2002 

 21.2 262.267 227.224 ات المتحدة األمريكيةالوالي

 1.7 64.712 62.422 اليابان

 17.6 61.212 71.162 المملكة المتحدة

 22.1 22.621 16.162 جمهورية كوريا

 117.7 16.626 2.712 تركيا

 21.1 56.122 46.212 فرنسا

 164.6 114.272 22.217 الصين

 2111ولوجياتقرير اليونسكو للعلوم والتكن المصدر:

وصلت  2112-2112نالحظ أن عدد األبحاث العلمية خالل الفترة مابين  أعاله من خالل الجدول  
مما يدل على ارتفاع اإلنتاج المعرفي باعتبارها احد  ،%1.7بإيران مقارنة باليابان بى  %412.2إلى 

الجزائر في عدد  نالحظ غيابو  مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث. فيالمؤشرات البارزة 
المعرفي لها وقلة اإلنتاج البحثي في المجالت  لإلنتاج هااألبحاث العلمية التي تقدمها هذا نتيجة ضعف

    .والمنشورات العلمية الدولية

                                                           
لدراسات )سلسلة ا اإلسالميةمجلة الجامعة  العربيمشكالت البحث العلمي في العالم "سمرة،  أبومحمود احمد  عماد احمد البرغوثي،  1

 12ص ،2116،فلسطين،جوان12،العدد15،المجلد(اإلسالمية
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:  يعتبر كذلك مؤشر عدد المقاالت العلمية مؤشرا بارزا في تطور العلميةوالمنشورات المقاالت  - ب
ن العربي تحتل جمهورية مصر العربية الصدارة من حيث عدد في الوط ، نجداإلنتاج العلمي

من اإلنتاج العلمي العربي بعدها السعودية ،%24المقاالت العلمية المنشورة بنسبة تصل إلى 
أما بقية الدول العربية ال ، %2 1.12فيما تراوح عددها بالجزائر بى ،1%11.2وتونس بنسبة 
من النشر  %1.1ليوم يشكلون ما يقارب بىأين أصبحوا العرب ا %2-%4.6تتعدى بين 

 . 3العلمي العالمي

من أهم المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة  بارزا ايعد عدد الباحثين مؤشر مجموع ألباحثين  -جـ  
اليونسكو في تقييم الواقع التكنولوجي والبحثي، حيث نجد كل من تونس قطر والمترب يعرفون 

 التالي، والجدول 4لكل مليون ساكن %1.14نة بالجزائر نجد ارتفاع نسبي لعدد الباحثين مقار 
 :5يوضح ذلك

 (: عدد الباحثين بالدول العربية 22الجدول رقم)

 دولة 122توافر الباحثين ترتيب لـ عدد الباحثين / مليون نسمة الدولة

 9 1821 تونس

 81 110 الجزائر

 42 122 المغرب

 24 1921 األردن

 82 414 مصر

 12 148 الكويت

                                                           
1
المؤتمر العربي ، البحث والتطوير ودوره في تنمية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في الوطن العربيأسامة المصري وآخرون،   

 16ص ، ، ليبيا2111اكتوبر26-25، يوميالحادي عشر للثروة المعدنية

 52ص ،2112العربية لى ةالتنافسيتقرير   2

 12،مرجع سابق،صوآخرونالمصري  أسامة  3

 52ص ،2112العربية لى التنافسيةتقرير   4

 .2111-2112عاملتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي  5
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 44 241 ليبيا

 22 29 سوريا

 12 1224 قطر

 9000-9002تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي عام المصدر: 

من خالل الجدول أعاله نالحظ تونس قد حافظت على المرتبة األولي عربيا من حيث عدد الباحثين  
 حسب الترتيب العالمي.  74-62والمترب في المراتبدولة، في حين الكويت 124عالميا من 2ورتبت 

من براءات االختراع العالمية كما تسيطر  %22الدول المتقدمة على  تسيطر براءات االختراع:  -د
من التكنولوجيا العالمية، فمجموع البحوث التي تجريها جامعة هارفارد مثال تساوي %25أيضا على 

مجموع براءات االختراع العربية المسجلة ، أما ي الدول العربيةمجموع البحوث التي يجريها الباحثون ف
 56.272براءة اختراع مقابل تسجيل كوريا الجنوبية  222العرب حصلوا على  ،2112-1272بين

براءة اختراع وألمانيا  22222، في حين سجلت الواليات المتحدة األمريكية 1براءة اختراع لوحدها
، هذا ما أكدته المؤشرات أن 2112براءة اختراع خالل 52ية مجتمعة بينما سجلت الدول العرب 2111

مما يدل  ،نتيجة ضعف نشاط البحث 2براءة 1.11متوسط الدول العربية لعدد براءات االختراع بلغ 
 : 3التي تتمثل في األتي هعن ضعف اإلنتاج العلمي والبحثي وهذا راجع إلى معوقات

 مراكز البحث العلمي، ضعف التعاون والتنسيق والتكامل بين 

 ،ضعف الخدمات والبرامج والنشاطات المتاحة للباحثين 

  ضعف مساهمة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي وتعزيزه وقلة تمويل المشاريع البحثية
 العلمية باعتبار الحكومة هي الممول الرئيسي فقط هذا عكس الدول المتقدمة.

 ةضعف المعدات واألجهزة العلمية والبحثي 

 انصراف الباحثين على المجال العلمي والتوجه نحو العمل اإلداري 

                                                           

 12أسامة المصري وآخرون،مرجع سابق،ص 1 

2
 52ص ،2112العربية لى التنافسيةتقرير   

3
 11-11، مرجع سابق، صاد احمد البرغوثيعم  
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 ضعف بنية المعلومات في مراكز البحث العلمي 

 ضعف االتصال العلمي للباحثين في مراكز البحوث 

خاصة في  ،التعليم العالي ومراكز البحوثيساهم هذا االنخفاض في مخرجات  من المتوقع أن   
ول المتقدمة مما يقابله زيادة الطلب على التعليم الجامعي واالتجاه نحو تحقيق الدول العربية مقارنة بالد

هذه الدول التعرف على مصادر االنفاق للبحث العلمي ل أواليجب  لذاضمان جودة التعليم العالي، 
 . وتحسين جودتها التعليمية المطالبة بتحسين منتجاتها الجامعية والبحثية

I-2- في بعض الدول:بحث العلمي اإلنفاق على ال مصادر 

 اإلمكانياتالدول المتقدمة تكنولوجيا المبادرة في مجال البحث العلمي بنوعيه ورصدت له  أخذت    
رتكز البحث الناجح على المعرفة والعلم والمهارات وتبادل الخبرات مع توفير االمادية بال حدود، حيث 

تسريع ر و التطوي إلىمخرجات البحث  أدتدة، لقد نتائج مفي إلىالوسائل الضرورية لتنفيذه والتوصل 
 .1عملية التنمية عن طريق تقديم الحلول الناجعة للمشاكل بكافة فروعها

بليون دوالر 41من  أكثر األمريكيةالواليات المتحدة  أنفقت ،فخالل الثمانينيات من القرن العشرين   
مليون 211تراوح بى في نفس الفترة  ،عربية(العربي )جميع الدول ال اإلنفاقعلى البحث العلمي مقابل 

 أما، ألمانيابدوالر 221دوالر و125بىعلى البحث والتطوير في اليابان  اإلنفاقصل معدل و دوالر فقط، و 
الواليات المتحدة ب مقارنة ،من ميزانيتها للبحث العلمي %1خصصتالجامعات العربية 

 اآلسيويةالعالمي بعدها الدول  اإلنفاقمن  %24على استحوذت . وحاليا من ميزانيتها 2%41االمريكية
 باإلنفاق، والجدول التالي يوضح لنا الجهات المعنية % 27بحوالي األوروبية، ثم الدول  %22بحوالي

 حول العالم.األوائل لدول لومصادر تمويل البحوث وتنفيذها 

 

 

                                                           
المؤتمر العربي ، البحث العلمي كمتطلب رئيسي ممن متطلبات الجودة والشراكة المجتمعية مخرجاتتسويق جميل احمد محمود خضير،   1

 12ص األردن،الزرقاء ، جامعة 12/15/2111-12، يوميالدولي لضمان جودة التعليم العالي

، 26"، العددمجلة اتحاد الجامعات العربية، "معات العربية وأثره على التنمية الصناعية العربيةالجاحث العلمي في تكامل البغانم محمد،   2
 21ص ،2111األردن، 
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 العلمي(: مصادر تمويل وتنفيذ مشاريع البحث 28الجدول رقم )

 المؤتمر، البحث العلمي كمتطلب رئيسي ممن متطلبات الجودة والشراكة المجتمعية مخرجاتتسويق  : جميل احمد خضير،المصدر

 11ص ، األردن، جامعة الزرقاء،12/15/2111-12، يوميالدولي لضمان جودة التعليم العاليبي العر 

  

 الدولة

 %الجهة المنفذة للبحث %مصادر تمويل البحث  اإلنفاق على البحث والتطوير

 الجامعات الحكومة الصناعة الحكومة الصناعة %GDP دوالر

 12 11 62 27 76 2.7 272 و.م.أ

 12 2 62 12 65 2.2 142 اليابان

 6 16 65 غ م 65 1.4 111 الصين

 14 17 72 21 77 2.5 61 ألمانيا

 12 16 72 22 42 2.1 44 افرنس

 26 11 52 22 41 1.2 22 بريطانيا

 2 12 62 غ م 65 2.1 27 كوريا الجنوبية

 41 11 51 25 45 2.1 25 كندا

 6 21 71 غ م 72 1.1 22 روسيا

 غ م غ م غ م غ م غ م 1.6 21 الهند 

 21 16 57 غ م 42 1.1 21 ايطاليا

 غ م مغ  غ م غ م غ م 1.2 16 البرازيل

 12 11 64 25 61 2.2 15 تايوان

 27 22 51 26 46 1.1 15 اسبانيا

 22 11 52 22 52 1.2 14 استراليا

 - - - - - 1.9 1.122 اإلجمالي العالمي
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الناتج من  %1.2بلغ  على البحث العلمي اإلجمالي اإلنفاق أننالحظ  (25) الجدولمن خالل    
GDP)اإلجمالي المحلي

)، بين  ،والتطوير هوتنفيذ مشاريع هكما تنوعت مصادر تمويل 2112خالل
حيث  هاوتنفيذ مثل القطاع الصناعي المورد الرئيسي في تمويل أين ،اعة والحكومة والجامعةالصن

الجامعات  أما. %21-%12تهنسبما  في حين الحكومة تمول وتنفذ ،%62-%41النسبة بين تراوحت
في القطاع  ،البحث والتطوير أنشطةبكندا، مما يدل على تركيز  %41في الصين و %6تنفذ بين
الممولة معظمها من مصادر  األساسية األبحاثالجامعات تنفذ سوى مشاريع  عكس ،الصناعي
 الجدول التالي:  فيعلى البحث العلمي  اإلنفاقنبين نصيب الفرد من  أن نايمكنكما . حكومية

 (: نصيب الفرد من اإلنفاق على البحث العلمي24الجدول رقم)

 £على البحث العلمي بـ  اإلنفاقرد من نصيب الف %من الناتج القومي اإلنفاقنسبة  الدولة

 1.182.2 2.2 اليابان

 821 1.2 األوروبيةالدول 

 1.208.9 2.4 الشمالية أمريكا

 82.2 0.4 الالتينية أمريكا

 110 2.2 الدول المتقدمة

 82.8 1.0 الدول النامية

 12.1 0.2 الدول العربية

 11.9 0.1 أسياالدول العربية في 

 9.2 0.8 يةاإلفريقالدول 

 110 1.1 المعدل العالمي

 .2112لعلوم والتكنولوجيالتقرير اليونسكو  المصدر:

                                                           
   Gross Domestic Product GDP :المجتمع خالل فترة زمنية محددة  الخدمات التي ينتجها و عن مجموع قيم السلع النهائية عبارة

 .سنة غالبًا ما تكون
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دوالر واليابان 1215.2بحوالي األمريكيةالمتحدة  الوالياتلقد احتلت  (27)من خالل الجدول نالحظ  
علمي ما على البحث ال اإلنفاقنصيب الفرد من أين بلغ دوالر مقارنة بالدول العربية 1152.2بواقع
 .1دوالر سنويا للفرد14.6يعادل

المخصصة للبحث  االستثماراتنسبة  أن ،لإلحصاءتقرير صادر عن معهد اليونسكو  أفادكما    
 %1.64نسبة البلتت 2116في عام ،عالميا اإلجماليالعلمي والتطوير ارتفعت بالنسبة للناتج المحلي 

من  %1تثمر في هذا المجال ما نسبته اقل منفالبلدان النامية تس ،اإلجماليمن الناتج المحلي 
PIB ،

 إلى غاية %1.5حوالي 2116في  إنفاقهابلتت نسبة أين  هناك استثناءات مثل الصين  أن إال
تفعيل دور البحث  إلىتهدف  إستراتيجية. وقد قامت بوضع خطة 2121حتى عام %2.5و 2111عام

والتشريعات التعدينية بهدف  األنظمةوتحسين  ،والتطوير في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به
كما  في مجال االستكشاف والتنقيب والنشاطات التعدينية االستخراجية. ،تقديم حوافز مشجعة لالستثمار

قصوى حيث خصصت لها ما يقارب بليوني  أهميةقطاعات االتصاالت والمعلومات  ماليزيا أولت
بينما سجلت  ،أمريكيدوالر 22على البحث العلمي قاإلنفاحصة المواطن من  وبلتتدوالر سنويا، 

 أمريكيدوالر 1214و565بلتتالصتيرة مثل ايرلندا وفنلندا  األوروبيةمستويات قياسية في الدول 
 .2سنويا

يعزى بصفة  ،العالمية األسواقما حققته هذه الدول من تطور تقني واقتصادي وسيطرة على  إن    
هذا من خالل  ،خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعيةللبحث العلمي في تسخير ا ،نجاحها إلىرئيسية 

 أن إال ،تعززها استثمارات مالية ضخمة في مكونات مختلفة ،رسم سياسات علمية وتقنية فعالة شاملة
تفرض على الجامعات اعتماد استراتيجيات شاملة تفسح مجال الشراكة  التطورات االقتصادية العالمية

 ةتعتبر الشراكحيث العملية التعليمية، في ليكون شريكا في تدعيم وتمويل البحث  ،رجيمع القطاع الخا
التحالفات التي تبرمها الجامعات فيما بينها لتحقيق النجاحات العلمية والبحثية في  أهممن  األكاديمية

ي مما يحد من االزدواجية البحثية ويسرع ف ،مجاالت تتطلب فرق عمل متعددة وتخصصات وخبرات
في  ،صتيرة تآمنشفالجامعات تدعم وتنمي ثقافة االبتكار وتحاول استحداث  تحقيق النتائج المرجوة.

                                                           
1
سرائيلمقارنة حول التطور العلمي عند العرب خالد سعيد ربايعة،    :  مقال منشور على الموقع االلكتروني ،وا 

http//www.aqsa.ma/camera/989-science-isarel.html. consulté le 29/11/2012 
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 مؤسساتالصناعة تدعم المناهج التعليمية والبرامج التدريسية على مستوى  أما ،مرافق الحاضنات لديها
كما  ،ارات الناشئةالصتيرة وتشجع االستثم تآالمنشالتعليم العالي، في حين الحكومة تدعم برامج 
يتعلق بما  ،التعليم العالي والمختبرات خاصة مؤسساتتشجع التعاون البحثي المشترك بين الشركات و 

 .بتحقيق التنافسية

التي وضعت ركائزها منذ  ،كتيرها من جامعات دول العالم الثالث ،الجامعة الجزائريةتبر تع    
وتشجيع البحث العلمي والتطوير  ،شتى المجاالتاالستقالل وكان هدفها تكوين نوعي إلطارات في 

تشجيع لتوفير المناخ هي االخرى مطالبة بالسعي وراء التكنولوجي من اجل تحقيق تنمية شاملة، 
 المعرفةلتمييز في ميدان للوصل لا، حاثهأب و امن اجل تحقيق جودة لمخرجاته ،البحث العلمي وتطوير
من  ،الجامعة الجزائريةمسار دد يجدر بنا الوقوف على معرفة في هذا الص .هامعالجة مشكالتلالعلمية 

التي ساهمت في  ،المؤثرات الداخلية والخارجية والتعرف على أهمحيث المهام واألهداف التي تقدمها 
 سعيا نحو تطوير البحث العلمي والتكنولوجي. ،هاتاإلصالحات التي شهد

II- الجزائرتحليل واقع التعليم العالي والبحث العلمي ب: 

II-1- مسار التعليم العالي بالجزائر : 

كانت هذه األخيرة مدونة دائما بمجموعة إصالحات حاولت دائما أن  ،مر التعليم العالي بعدة مراحل    
من جهة ومن  ،اقتصادي-تضمن في كل مرة تكييف التعليم العالي مع متطلبات المحيط السوسيو

. سنقوم بعرض أهم مراحل التعليم العالي على ضوء 1جيةجهة أخرى التطورات العلمية التكنولو 
 التتيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع الجزائري:

حيث  ،امتاز التعليم العالي قبل االستعمار بطابعه الديني :االستعمار فترة التعليم العالي في -1
إذ كان يزاول في المساجد والزوايا  ،يةاقتصر على تعلم أصول الدين الشرعية واللتة العرب

القضاء على الثقافة اإلسالمية في محاولة والمعاهد، لكن مع دخول االستعمار قام مباشرة ب
من قبل السلطات  1212كانت لها أول جامعة تعود إلى سنة  ،2سبيل دمج الجزائر بفرنسا

                                                           
1
، 2111، اكتوبر14،العددمجلة البحوث والدراسات العلمية"، "لماذا اختارت الجزائر نظام التعليم العالي ل م دحفيظ مليكة،  بايكي سعدان،ش  

  11ص المدية،

2
-2111،، قسم علم االجتماع، جامعة قسنطينةغير منشورة( ماجستير )مذكرة، التكوين الجامعي بين األهداف والواقع مريم صالح بوشارب،  

 27ص ،2111
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أول طالب بشهادة محاماة  حيث تخرج منها ،1266الفرنسية إال أن جذورها األولى تعود إلى 
هذا جاء بعد الحصول على االستقالل السياسي، كما ضمت مدارس عليا أربعة)  ،1221في 

أين عملت السياسة االستعمارية على غرس الثقافة  ،العلوم( -اآلداب الحقوق  -الطب
الجتماعية الفرنسية بين األهالي وخلق فئة تقوم بالدور الوسيط بين السلطات الفرنسية والبيئة ا

 طالب أوروبي. 4522طالب مقابل 556،بلغ عدد الطلبة الجزائريين 1الجزائرية

 قسمت هذه الفترة إلى عدة مراحل أهمها مايلي: : االستعمارفترة التعليم العالي بعد  -2

فكان من  ،: شهدت هذه الفترة تتيرات في مختلف الميادين1910-1942 المرحلة األولى - أ
يتيح فرص التعلم لكافة أبناء الجزائر والقضاء على سياسة  ،ظام تعليميالمستلزم عليها تأسيس ن

فبعد  ،التجهيل الفرنسية، حيث تميزت بمواجهة التشوهات الموروثة عن االستعمار الفرنسي
االستقالل مباشرة بقية الجامعة بنفس األسلوب الذي تركه االستعمار الفرنسي في برامج التعليم 

ليب وأنظمة االمتحانات والشهادات. إال بعد صدور ميثاق الجزائر في وهيئة التدريس حتى أسا
وبهدف استعجالي عمدت الدولة إلى تأسيس جامعات  ،الداعي ليكون التعليم شامال 1274

، 1276ثم جامعة قسنطينة1275فقد تم فتح جامعة وهران سنة ،لتتطية العجز ومباشرة التنمية
ثم  ،اري بومدين بالجزائر وجامعة العلوم التكنولوجيا بوهرانبعدها جامعة العلوم والتكنولوجيا هو 

، فالهدف منه تكوين 1224جامعة عنابة بينما الجامعة اإلسالمية لألمير عبد القادر كانت سنة
أين كانت الجامعة مقسمة إلى  ،تعليم شامل إال أن التنظيم البيداغوجي تابعا للنظام الفرنسي

 :2أقسام متخصصة في حين سيرورة النظام كانت كاألتي كليات وكل كلية مقسمة إلى عدة

  شهادة الليسانس: تدوم مدة دراسة هذه الشهادة والحصول عليها ثالث سنوات)نظام سنوي
 للشهادات المستقلة(

  شهادة الدراسات المعمقة: تدوم مدة دراستها سنة واحدة حيث يتم التركيز فيها على منهجية
 تطبيق ما جاء في الدراسة النظرية.البحث إضافة إلى جاب مذكرة ل

 شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة: تدوم سنتين على األقل النجاز أطروحة علمية 

                                                           
1
 Guerid ;Djamel, L’Université D’hier à Aujourd’hui ; Actes de Séminaire ; centre de recherche en 

Anthropologie Sociale et Culturelle ; Oran ;1998 ;p08 

2
 111-111ص ،1222، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التربية والتكوين في الجزائرياث بوفلجة، غ  
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  سنوات من البحث النظري آو التطبيقي 15شهادة دكتوراه دولة: تصل مدة التحضير إلى
 مع الحفاظ على الدراسة الموروثة.

يوية كمرحلة انطالقة التفكير في اإلصالح الجامعي تحوالت بن ،في هذه الفترة شهدت الجامعة  
وتقسيم الكليات إلى معاهد مختلفة وكذا اعتماد نظام السداسيات  ،والتوسع في بناء المؤسسات الجامعية

والتمسك بجميع الهياكل الوظيفية  1261طالب سنة 4215المستقل، كما تميزت بارتفاع عدد الطلبة 
 ي.الموروثة عن االستعمار الفرنس

: نظرا لالنجازات المتتالية التي شهدتها الدولة في ميدان التصنيع 1920-1911المرحلة الثانية - ب
مع تزامن مرحلة الشروع في إصالح التعليم العالي عموما  ،والتأمينات في مختلف القطاعات

( حتى نهاية 1262-1261مع بداية المخطط الرباعي األول الذي بدا من) ،والجامعة خصوصا
وفقا لما تقتضيه الخصوصية  اإلصالحترسخت فكرة  ،(1266-1264ط الرباعي الثاني)المخط

االجتماعية والمحاور الكبرى للسياسة التنموية. من هذا المنطلق جاءت إصالحات التعليم العالي 
بعد ما تم فصل الوزارات وقيام وزارة بمهامها منفردة عن غيرها، أين  ،1261في شهر جويلية
التعليم العالي والبحث العلمي لتأخذ على عاتقها مهمة إصالح الجامعة سواء تعلق تأسست وزارة 

 1261لى  هدف المرسوم الجامعيحيث  ،األمر بالهياكل التنظيمية أو اإلدارية أو البيداغوجية
 :1بتحديد األهداف المتوخاة من إصالح التعليم عموما

 نحه من شهادات وفقا لسياسة وما يتم م ،إعادة توجيه محتويات التعليم والتكوين
التوظيف والسياسة التنموية، من خالل ربط نسق الجامعة مع مختلف الفروع متعددة 
النشاطات االقتصادية عن طريق األسلوب الميداني والعملي لتسهيل اإلدماج الوظيفي 

 الحقا.

 ي تكوين إطارات يحتاجها اقتصاد البالد الن في ذلك الوقت كان غياب لإلطارات الذ
 يشكل أهم العوائق أمام جهود التطوير والتقدم.

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية 2، طأصول التربية والتعليم لطلبة الجامعات والمعلمين والمفتشينرابح تركي،   1

 156ص ،1221للكتاب،
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 على ضرورة تكوين اإلطارات تكوينا ،1261التكوين النوعي لإلطارات مما أكده اصالح
نوعيا يسمح بممارسة العمل مباشرة والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 بصورة فعالة.

 تاحة الفرص ديمقراطية التعليم على أن يمس جميع الفئات االجت ماعية دون استثناء وا 
 للجميع.

 حيث اعتمد هذا األسلوب على استبدال اإلطارات األجنبية  ،جزارة إطارات التعليم العالي
 بإطارات جزائرية وجعل التعليم العالي محتواه وأساليبه وأهدافه جزائريا.

 عالي والبحث التعريب: استخدام اللتة العربية في التدريس وفي جميع مراحل التعليم ال
 العلمي وتخصصاته

  إعطاء األولوية للتكوين العلمي والتكنولوجي: باعتبار تقدم أي مجتمع مرتبط بمدى
بشكل كبير على  1261تحكمه في مختلف العلوم والتكنولوجيا، مما ركز عليه إصالح 

 هذا الجانب عن طريق توجه الطلبة لهذا النوع من التكوين.

عرفت انحرافات من بينها  ،1261ققتها الجامعة الجزائرية خالل إصالح من خالل النتائج التي ح  
بسبب عدم تكييف مناهج التدريس  ،نقص في التسيير على مستوى الهياكل البيداغوجية ونقص التأطير

 من خالل العراقيل التالية:  1نتيجة اختالل العالقة بين التكوين والعمل ،ومؤامتها مع سوق العمل

  وقراطية: حيث اقر بتحويل الكليات إلى معاهد تتمتع باالستقاللية اإلدارية الهيكلة البير
مع إشراك األساتذة في اتخاذ القرارات، لكن في حقيقة األمر  ،والمالية والمرونة في التسيير

 ال تستطيع إدارة معهد اتخاذ قرار دون الرجوع إلى مستوى أعلى.

 يمة وتحويلها إلى معاهد ذات أحجام مركز الجامعة: إن إعادة هيكلة الكليات القد
 مركزية الجامعة مما أدى إلى تقليص مهام المعاهد. آدت إلى زيادة ،صتيرة

                                                           
1
  Bouzid Nabil ; Formation Universitaire et Préparation des étudiants au monde du travail et l’emploi, 

Thèse du doctorat, université M’entouré ; Constantine ;2003 ;p73 
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 غير عادلة حول  ،التنظيم البيداغوجي: في هذا الجانب من التطبيق النصوص التشريعية
التعليم ما بعد التدرج مع وجود حواجز في مناقشة الرسائل وتقييم المعارف، مما جعل 

 المراقبة المستمرة للمعارف تختلف من معهد إلى أخر.

 .االتصال: تعاني عملية االتصال في الجامعة من مشكالت عدة 

  الترقية واألجور: تعاني أجور أعضاء الهيئة التدريسية بتدني وال تسمح لهم بالبحث
لرتبة العلمي، أما بالنسبة للترقية غير محددة بوضوح مما عطل العديد منهم عن ترقيتهم 

 أساتذة محاضرين.

 ونقص في المخابر  ،ظروف العمل: ضعيفة من ناحية اإلمكانيات المادية والبشرية
 وتجهيزاتها وعدم عقالنية االستعمال المتوفر منها.

يقضي بتجميع مقاييس من الشعب  ،لقد اقر اإلصالح تحديدا في مجال البيداغوجية وهيكلة الدروس   
كما رافقت هذه اإلجراءات  ،ذع مشترك ووضع تنظيم جديد لمسار التكوينالعلمية والتكنولوجية في ج

إلتاء السنة التحضيرية وتمديد  1الجديدة إصالح شامل للبرامج التعليمية والمناهج التربوية، حيث تم
لتاء التنظيم السنوي لمرحلة التكوين وأحداث التنظيم السداسي )تتيير االمتحانات  السنة الجامعية وا 

دخال المقاييس  ،ة إلى امتحانات سداسية(السنوي مع التوجه إلى تطبيق المراقبة المستمرة للمعارف وا 
كوحدة تقييم المعرفة مكان الشهادة، أما في المجال التنظيمي تمثل اإلصالح في تقسيم الكليات إلى 

 :2تمثلت معاهد مستقلة تضم أقسام إال أن التعديالت السنوية الخاصة بمراحل الدراسات الجامعية

 .مرحلة الليسانس: تدوم أربعة سنوات وتتمثل وحدات الدراسة في المقاييس المبرمجة 

  مرحلة الماجستير مابعد التدرج األول: تدوم سنتين على األقل جزئها األول عبارة عن مجموعة
مقاييس نظرية وتعميق لمنهجية البحث، أما الجزء الثاني يتم فيه إعداد بحث يقدم في شكل 

 ة.مذكر 

  مرحلة الدكتوراه العلوم ما بعد التدرج الثاني: تدوم حوالي خمسة سنوات من البحث، أما مجال
من خالل إقامة  ،البحث العلمي عملت الوزارة على إحداث تتييرات هامة في السياسة الوطنية

                                                           
1
 12"ص2002-1942التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر منوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،"  

 117هارون، مرجع سابق،ص أسماء  2
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هياكل جديدة لتبسيط البحث العلمي والتسيير وكان على رأسها الديوان الوطني للبحث 
 ،مركز بحث توجه اغلبها نحو البحث والتنمية21كان يسيره  1262الذي انشأ في  ،العلمي

 .1كما ساهم في تنشيط فرق البحث التابعة للجامعات والمدارس األخرى

، حيث اقترح إعادة إنتاج جامعة تواكب 1261هكذا كان اإلصالح الذي شاهدته الجامعة خالل   
بصياغة برامج جديدة من حيث التنظيم البيداغوجي ومفاهيم وهذا  ،التطور العلمي والمجتمع المعاصر

. وكانت التاية منه إدماج الجامعة في سياق حركة التنمية الشاملة 2من حيث طرق التدريس
المسارات  -وشمل مختلف الجوانب من حيث البرامج التعليمية ،مقراطية التعليم العالي وجزأرتهودي

طالب 56445طالب إلى 24612اغوجي، كما ارتفع عدد الطلبة والتخصصات الجامعية والتسيير البيد
 أستاذ جزائري. 5215استاذ من بينهم  6212ووصل عدد األساتذة  1221-1262عام

وبداية الثمانينيات أي  ،لم تشهد فترة نهاية السبعينيات :2002-1921المرحلة الثالثة  -جى
التي عرفتها الدولة  ،ة التقييم الشاملةتطورات إصالحية على مستوى التعليم العالي تبعا لسياس

على مستوى الجامعة، فد تم التأكيد على االستمرار واإلصالح جاءت فترة المخطط الخماسي 
نقطة تحول في  1222لتدعيم بنود إصالح الجامعة حيث تمثلت سنة  ،(1224-1221األول)

، من 2111 ى افاقالتي تهدف إلى تخطيط التعليم العالي إل الخريطة الجامعيةمشروع 
ديمقراطيته وجزأرته والتعريب والتوازن الجهوي مع أولوية التكوين التكنولوجي والعلمي هذا في 

، مع انتهاج سياسة تكاملية 3ظل االنفتاح على الخارج دون التخلي عن روابط الواقع الجزائري
ن فعالية المحتوى بين مختلف المؤسسات الممثلة للمجتمع والمستخدمة للموارد البشرية وتحسي

 وصوال إلى االستعمال األفضل لإلمكانيات والوسائل المادية والبشرية. ،التكويني والتعليمي

لقد نص تقرير المخطط الخماسي الثاني  ،وتقييما النجازات المخطط الخماسي األول 
من ناحية الكيف والنوع خاصة المتعلقة باالتجاه واالختيار التكنولوجي  ،(1225-1222)
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رغم أن هذه األهداف لم تمس الواقع العملي لمختلف األطر الجامعية لعدم  ،والتعاون األجنبي
 ،. حيث استمر هذا الوضع على حاله بل ازداد تأزما منذ التسعينيات1توفر مناصب عمل

بسبب الوضع األمني واالقتصادي والسياسي للبالد، خالل نفس الفترة تم تطبيق الخريطة 
بهدف التحكم في أعداد الطلبة وتوجيههم  ،عمل على تنظيم قطاع التعليم لعاليالجامعية التي ت

من أهمها  ،الختصاصات موجودة. في فترة التسعينيات عرفت الدولة إصالحات اقتصادية
إصالح تحقيق التوازنات الكبرى نتيجة التخلي المفاجئ للدولة عن الوظائف التي كانت تؤديها 

تعليم العالي لم يلق اهتماما في تطويره باعتباره من الدعائم األساسية منذ االستقالل، أال أن ال
 التي تعتمد عليها المجتمعات في عمليات التنمية.

جامعة نظام مفتوح على جميع المتتيرات ال : إلى يومنا هذا 2002المرحلة الرابعة -د
م تحدي علمي والتطورات الحاصلة على المستويين القومي والدولي، حيث وجدت نفسها أما

مما جعل اإلصالح ضرورة البد منها خاصة على مستوى المناهج البيداغوجية  ،وبيداغوجي
حيث شرع تطبيقه مع  (LMD)المتبعة لتكوين الطلبة، فعمدت إلى إدراج الهيكلة الجديدة نظام

وتم ، 2جامعات ثم بدا تعميمه تدريجيا11على مستوى  2114-2112بداية الموسم الجامعي 
إلصالح التعليم  2112-2114ع الفعلي في تطبيق هذه اإلصالحات خالل العشريةالشرو 

 العالي.

 ،فالهدف من هذا البرنامج الجديد هو تطوير وتجديد البرامج وتنظيم البيداغوجي من جهة     
مع تحسين نوعيته وتشجيع البحث العلمي  ،واالندماج في النظام العالمي للتعليم العالي من جهة أخرى

 ق مقاييس عصرية من اجل المحافظة على مكانة المجتمع.وف

II -2- بالجزائر تطور البحث العلمي: 

ومظاهر الرقي الحضاري  ،اكتسب البحث العلمي أهمية كبرى كونه يشكل احد معايير التقدم العلمي  
التي  ،الحاتوالثقافي واالجتماعي، فهو أداة فعالة في خطط التنمية وقد ارتبط تطوره بالتحوالت واإلص

 في كل مرحلة، وعليه يمكن تحديد مراحل تطور البحث العلمي كاألتي: شهدتها الجامعة 

                                                           
 14مرجع سابق،ص نور الدين بومهرة،  1

2
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: إن االهتمام به خالل هذه الفترة كان محدودا العتبارات البحث العلمي خالل عقد الستينيات -1
 على مختلف العلوم في محتواها ومناهجها إضافة ،عدة منها ثقل اإلرث االستعماري المهيمن

إلى ندرة اإلطارات المؤهلة فيه، فمع تواجد األولويات المرتبطة بتشكيل الدولة الناشئة 
 ،لمدة معينة لم تكن هناك سياسة واضحة معلنة عن البحث العلمي 1272و بعد  ،ومؤسساتها

حيث كان جل االستثمار موجه إلى تكوين المكونين إضافة إلى المرافق المادية التي لم تلبي 
التي هي  ،"CRSتم إنشاء "هيئة البحث العلمي" " 1272في ف حقيق ديمقراطية التعليم.الحاجة وت

 ،بدايات أشكال التعاون العلمي بين البلدين بمثابةعبارة عن اتفاق بين الجزائر وفرنسا وكانت 
تعاون ال التي تعبر عن ،م تعويض هذه الهيئة بإنشاء هيئة التعاون العلمي والتقنيت 1272خاللف

الحكومة الجزائرية والفرنسية من اجل تثمين التعاون والتبادل بين تنظيمات البحث العلمي بين 
 .1للبلدين

أثر  1261لقد أدى تأخير إنشاء وزارة التعليم العالي إلى غاية البحث العلمي في السبعينيات: -2
عليم العالي على حركة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبعدها تم إنشائها بإقرار إصالح الت

-وفتح الجامعة على اهتمامات القطاع السوسيو ،وهذا بهدف رفع مستوى البحث العلمي
واالهتمام  ،(1261اقتصادي. تميزت أساسا في أول األمر بمرحلة التأميمات) تأميم المحروقات

 1262يناير21المؤرخ في  21-62هذا ما أكده المرسوم رقم  ،بمكانة البحث العلمي خاللها
من إلحداث مجلس مؤقت للبحث العلمي مكلف باستخالف الهيئة الجزائرية للتعاون المتض
 .2العلمي

الذي تتمثل مهمته األساسية  ،استطاعت الجزائر بإنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي 1262في    
 في كل االختصاصات والقطاعات التي يعينها البحث ،في تكوين هيئة تجمع بين الباحثين والجامعين

العلمي مع تحديد الخطوط العريضة لسياسته على المستوى الوطني ووضع التوجهات العامة وضبط 
القطاعات ذات األولوية. غير أن هذا المجلس باعتباره الهيئة االستشارية للتوجيه لم يتمكن من أداء 

 :3وظيفته راجعا لألسباب التالية

                                                           
 64ص ، بسكرة،2111، جوان22، العددمجلة العلوم اإلنسانية، "سياسة البحث العلمي بالجزائر:األهداف والنتائج"دليلة خنيتش،   1
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 نمط التمثيل محدود ألنه يجمع بين نتيجة  ،خضع هذا المجلس للتمثيل غير واضح األدوار
هيئات تختلف في اهتماماتها ووظائفها، من المفروض أن يكون المجلس عبارة عن هيئة عملية 

 سياسة استشارية.

 مما يؤكد ضعف بين مؤسسة  ،لم يتمكن المجلس من مواصلة نشاطاته خارج الدورات العادية
 .نعدام جهاز التنسيق والتنشيطامع  ،التعليم العالي وهياكل البحث وقطاع اإلنتاج

سنادا له تأسست سنة  المنظمة الوطنية للبحث العلمي واعتبرت الجهاز التنفيذي للمجلس  ،1264وا 
لتحقيق برامج البحث التطبيقي وتمثلت مهمتها في تنسيق كل نشاطات البحث  ،الوطني للبحث العلمي

من خالل المساعدة على التكوين ،1جامعةالتي حققتها المنظمة والتي لها صلة بال ،بين المختبرات
عن طريق تنظيم التربصات  ،تنشيط البحث بتكوين الندوات العلميةالعالي في مجاالت التخصص و 

 لفترات متوسطة قصيرة المدى مع تمويل المنشورات العلمية. ،المتصلة بالبحث في المخابر األجنبية

ة تهيئة المخطط األول للبحث الذي كانت بمناسب ،1265وعليه عقد المجلس أولى دوراته سنة  
يمس القطاعات التنموية وعالقتها  ،وظيفته التكفل بوضع برنامج في ظل المخطط الرباعي الثاني

بالبحث العلمي بمعنى "وضع سياسة علمية تتكفل بتوجيه نشاطات البحث العلمي"، وكان على 
 تدرج نظرا ألهمية التكوين أثناء هذه الفترة. السلطات المعنية إدخال تعديالت على الدراسات ما بعد ال

كان البحث العلمي محصورا في انجاز الرسائل الجامعية عن الطور  ،عموما خالل السبعينيات   
األول والثاني، كما كان عدد األساتذة الباحثين الذين ينتمون إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو 

من مجمل الباحثين. إال بعد  %57( يمثل 1262-1262ليل جدا خالل )ق ،المنتمون للوزارات األخرى
دعمت الطاقة العلمية المتمثلة في األساتذة  ،1267اإلصالح الذي شهدته الدراسات ما بعد التدرج 

نتيجة المخطط الوطني للبحث، مما نجم  ،بارتفاع مراكز البحوث وفرق البحث على مستوى الجامعات
نتيجة إنشاء المجلس المؤقت للبحث العلمي وحل هيئة  ،طرف الفرنسيعنه صعوبات من قبل ال

 .2التعاون العلمي بين الجزائر وفرنسا، ألنها تسير منشأتها البحثية من خالل هذه الهيئة

هذا بعد  ،تبنت الدولة سياسة جديدة لتنمية القطاع 1222: في سنة عقد ثمانينات البحث العلمي -2
أين اهتم  ،ثية تم إنشاء المجلس األعلى للبحث العلمي والتقنيالتطورات في التنظيمات البح
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وتنسيق  ،بضبط االتجاهات الكبرى للسياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتنمية التكنولوجية
تم  ،1222يناير 22المؤرخ في  47-22استخدامها وتقييم تنفيذها، فعند صدور المرسوم رقم 

التي تكمن مهمتها في تطبيق سياسة البحث العلمي في ميدان إنشاء محافظة الطاقات الجديدة 
فبإنشائها تبنت الدولة سياسة جديدة في مجال الطاقة النووية والطاقات  ،الطاقات المتجددة
تم حل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتحويل أعمالها 1222سنة  المتجددة. خالل

، (16/112/1222المؤرخ622-22وفق مرسوم منصوص عليه ) مرسوم رقم  ،واختصاصاتها
العامة في  اتمثلت مهمتهالتي  ،محافظة البحث العلمي التقني أنشئت 1224يوليو6في 

. يودعم االستقالل التكنولوج ،المحافظة والمساهمة في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني
كما تميزت في التوفيق فهي تعتبر بمثابة أول هيئة علمية تمكنت من تحديد عدد البرامج الوطنية 

 ،(CREAD-CRASC)قامت بإنشاء مركزين علميينو بين العرض والطلب وتنظيم البحث، 
 ختلف المجاالتمفي  ،مشروع بحث 411وحدة بحث تبنت في إطارها  51إضافة إلى إنشاء 

وضع برامج مختلفة في عشرين مجاال في إطار تنظيم البحث بتشكيل فرق مختلفة للتشاور  مع
 .1الدارسات العليا الوطنية وتنشيط العدد من المخابر الجامعية وتنشيط

واالرتفاع المتواصل في  ،على ضوء المعطيات االجتماعية واالقتصادية الجديدة ،1227في سنة    
بعد تكوينهم في الخارج، تم إنشاء  ،عدد الباحثين سواء من خريجي الجامعات أو العائدين إلى الوطن

مية للبحث العلمي مهمتها تطبيق السياسة الوطنية للبحث من جهة وتطبيق هيئة المحافظة السا
 السياسة الوطنية في مجال الطاقة البديلة من جهة أخرى.

اطروحة تعالج 512تطور عدد األطروحات لمختلف فروع العلوم حيث بلتت ،فمع نهاية الثمانينيات   
ت السلطات العليا أن التحكم في التنمية ، وعليه تأكد2موضوعات متعددة مرتبطة بمشكالت التنمية

نشطة من اجل تقريبه باأل ،تتير مجرى البحث العلمي 1222مرتبط بالعلوم والتكنولوجيا. فمنذ 
نتيجة غياب الطرق التي تحقق الهدف في القطاعات االقتصادية ظلت االقتصادية واالجتماعية، 

عليه انحصرت األبحاث على مستوى تعاني من مشاكل نتيجة سوء التسيير و  ،تنظيمات البحث
 مؤسسات التعليم العالي في إطار بحوث أكاديمية.

                                                           
، دار 11، العددمخبر الدراسات التاريخية والفلسفية ،الحوار الفكريمخابر البحث العلمي في الجزائر "تجربة رائدة"، عبد الكريم بوصفصاف،   1

 25، ص، قسنطينة2111الهدى، جويلية

  62ص دليلة خنيتش، مرجع سابق،  2
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لم تستطيع المحافظة السامية  11221: في 1992-1990سياسة البحث العلمي خالل  -4
أن تحقق كل األهداف التي سطرتها بالنظر إلى التوسع التي عرفته الجامعة خاصة مع  ،للبحث

لذلك تحولت المحافظة السامية للبحث إلى الوزارة المنتدبة للبحث الدور الجديد في عالم جديد، 
إلى وزارة التعليم العالي في شكل أمانة الدولة  1222والتكنولوجيا والبيئة، ثم أوكلت مهمتها سنة 

 أين تم إنشاء جهازين هما:

  البحث لجنة قطاعية لترقية وتقدير البحث العلمي والتقني وتقويمه: من مهامها ترقية أعمال
 والتنمية التكنولوجية للبرنامج.

 (المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني(CNRST هي بمثابة جهاز استشاري يكلف بوضع :
وتنسيق عملية تنفيذها  ،التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتنمية والتكنولوجيا

 وتقدير مدى تطبيقها.

فلسفة البحث تماما، أما عن التطور التنظيمي للبحث خالل  خالل هذين القرارين نلمس تتييرا في 
بعد إسنادها للبحث ، 1224المرحلة االنتقالية فقد أدى تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ

إلى إنشاء وكاالت بحث من هذه السنة. فالجزائر في بداية التسعينيات كانت تملك طاقة علمية قدرت 
، فالبحث العلمي 1224باحث سنة5111ليرتفع العدد إلى أكثر من 1221لباحث خال2111بأكثر 

فتطورت عدد المشاريع البحثية وعدد  ،من النشاط العلمي للبالد % 25يمثل 2111الجامعي في سنة 
الباحثين وهذا راجع إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي لما لها من دور في تطور 

 تقدمه من مساعدات مادية.مشاريع البحث وما 

أنشئت الوزارة المنتدبة للبحث العلمي لدى  1222: في عام البحث العلمي في األلفية الثالثة -5
لتتولى تسيير البحث العلمي خاللها بدأت االنطالقة الفعلية لربط البحث  ،وزارة التعليم العالي

واسع شمل كافة األبعاد  بالتنمية الشاملة وذلك على نطاق ،العلمي والتطوير التكنولوجي
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية، ومن بين التطورات المهمة التي تحققت على 
الصعيد البحثي صدور القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير 

ق األهداف المسطرة بفترة إضافة إلى التدابير والوسائل والطرق الواجب توفيرها لتحقي ،التكنولوجي
حيث دعا هذا القانون إلى اعتبار وظيفة البحث تتم داخل مؤسسات التعليم  ،(1222-2112)

                                                           
 214بوساحة نجاة، مرجع سابق، ص  1
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مع دعم لتمويل الدولة النشاطات المتعلقة بالبحث العلمي  ،العالي والمؤسسات المعنية بالبحث
 ،وطنية للبحثوالتطوير التكنولوجي، ولتجسيد هذه األهداف نظمت نشاطات في شكل برامج 

وكل  نإلى محاور والمحاور إلى مواضيع ،حيث يقسم كل برنامج إلى ميادين وكل ميادين
وعليه يمكن القول بان بدايات  ،أكثرموضوع إلى مشاريع بحث يقوم بانجازه فرق بحثية أو 

، خالل CNRST)مع إنشاء المجلس الوطني) 1222القاعدة األساسية للبحث العلمي انطلقت 
لتسعينيات شكلت البنية الهيكلية لهذه السياسة عن طريق تولي المهام والمسؤوليات من نهاية ا

وكذلك  ،قبل وحدات البحث الموزعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث
المؤسسات العمومية والخاصة والمعنية بالبحث من اجل تحقيق تنمية شاملة للبالد. فقانون 

ضمان تفتح  1من بين أولويات 2111الذي دخل حيز التنفيذ بسنة  11-22البحث العلمي
وتدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد من خالل توفير  ،البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

عادة االعتبار لوظيفة البحث نتيجة تكفل  ،الوسائل الالزمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وا 
 .طير المؤسسي والتنظيمي للبحث العلميأتثمين التمع الدولة بتمويله 

III-  :السياق العام للتعليم العالي في الجزائر 

III-1-   التعليم العالي وظائفمبادئ و: 

عليه سعت جاهدة للخروج من دائرة و  ،نظمةم أيال يختلف كثيرا عن الحديث عن الجامعة  إن    
قطاع التعليم  رأسهاوعلى  ،ختلف القطاعاتكبرى لم أهمية وأعطتالضعف والتخلف منذ االستقالل 

من  أنشئتالتي  ،الجزائر لم يكن بها سوى جامعة واحدة هي جامعة الجزائر أنالعالي على اعتبار 
تعليم كل االوروبين  على، حيث قام التعليم الفرنسي في الجزائر  المستوطنينبين األبناء االورو اجل 

غاية  إلىالحكومة الفرنسية  أنشأتهلتعليم العالي الذي ا وضعية.هكذا كانت 2وتجهيل الجزائريين
يقول عن التعليم العالي  "مراد بن اشنهو" أما، 1272استرجاع الشعب الجزائري حريته واستقالله في

"...هو التكوين التدريجي يشمل على حجم من المعلومات تندرج في دروس علمية مختلفة الجزائري
القدرة على السيطرة الجزئية على قطاع  إعطائه إلىالمعلومات  ذهيستوعبها الطالب وتهدف مجموع ه

التكوين ببرامج وطرق تعليمية". يعني  إلىوينقسم هذا التكوين عند الضرورة  محددتقني  آوعلمي 

                                                           
 14ص ،1222، 72، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1

 142ص ،مرجع سابقرابح تركي،   2
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ؤكد على ت ةومعرفي ةالعالي التدريجي انه يتم عبر مراحل فترات زمنية محددة، عمال بمقاييس كمي
 .1لتكوين خريج الجامعة"التخصص في مجال معين 

 :2تحقيق المهام التالية إلىالجامعي كما تصبوا السياسة الوطنية للتعليم 

  ناثاالعمل على ضمان مهمة التكوين الجامعي لمختلف شرائح المجتمع ذكورا  وا 

  المشاركة في تطوير تنمية البحث العلمي والتكنولوجي هذا من خالل التطوير والتحصيل
 .أخرىحويل مختلف المعارف من جهة العلمي من جهة وت

  في  إطاراتتكوين  عن طريقالمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد
 مختلف ميادين النشاط

  عطاءوالبحث  واإلبداعالسهر على حرية تطور العلم والذكور في الحصول  لإلناثفرصة  وا 
 .على المعرفة والمشاركة في البحث العلمي

 والمبادئ والقوانين المعمول بها األصولمع احترام  اآلراءان حرية التعبير وتعدد ضم 

  محليا ودوليا هذا من اجل تالقي الثقافات وتطور الشعوب  األفكارالمساهمة في مناقشة 

  ثراءالمساهمة في دراسة والحفاظ  .التراث الجهوي والوطني والدولي وا 

 وظائف التعليم العالي: .1

مازالت تتطور يوم بعد يوم هذا  لكنما قد تطورت واتسعت ،ن وظائف التعليم العاليأوله بما يمكن ق    
وما تفرضه من نوعية التعليم العالي ووظائفه الجديدة ويمكن ذكر  ،من اجل مسايرة تتيرات العصر

 : هاأهم

  ية والثقافية في التنمية الفكر  ،ايجابيا له هو اإلسهام األساسية المسؤوليات: فمن وظيفة التعليم
من خالل ما يحدثه التعليم في بناء شخصيات الطالب  ،واالجتماعية لطالب التعليم العالي

 : األهدافتحقيق مجموعة من  إلى هكما تسعى مؤسسات ،وتنمية مهاراتهم
                                                           

 66ص ،1222طينة،، قسن(في علم االجتماع غير منشورة رسالة ماجستير)، خريج الجامعة بين التكوين والتشغيلنورة دريدي،   1
2
 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; élément de stratégie décennale de 

développement du secteur2003-2004 ; Juillet ;2003 ;p06 
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 تعليم الطالب كيفية التعلم الذاتي والتقويم الذاتي -

 .اإلبداعالقدرة على و اكتساب الطالب االستقاللية االبتكارية  -

 الجامعات اليوم تقيم بمدى تقدم البحث العلمي، فعلى عاتقها تلقى  أصبحتلقد  :البحث العلمي
البحث العلمي  أنشطةمن خالل ما تقوم به من  ،المعرفة وتطويرها إنماءمهمة كبيرة وهي 

كثير من العلى  هيتوقف نجاح إال انه .1التطور االقتصادي واالجتماعي أساسيعتبر فهو 
الباحثين على اختالف تخصصاتهم عدد  أهمهان مف ،البشرية والمادية واإلمكاناتوامل الع

، فالباحث العلمي هو المخطط المنفذ والموجه والمقوم لجهود البحث هموفئاتهم ومستويات
توفر المناخ  أنيجب . لذلك فان الجامعة 2العلمي والمسخر لنتائجه ومعطياته لخدمة المجتمع

 : 3والهدف منه ةطلبالو  ساتذةلألوكتب ومراجع  وأجهزةزمه من معدات يستل العلمي وما

 األساسيتكوين الباحثين القادرين على دفع التطور التقني والعلمي عن طريق البحث -            
 والبحث التطبيقي

 واالهتمام بهاالمساهمة في مجاالت التعليم والتكنولوجيا -

 وطرق البحث الحديثة أساليبعلى  هيئة التدريس وأعضاءتدريب الطالب -

 واألجنبيةالتعاون مع الجامعات العربية -

 المحلي المجتمعالربط بين نوعية البحوث العلمية ومشاكل -

، فقد نشأتهاحداثة  نتيجة حديثة العهد بنشاطات البحث العلمي ،الجزائرية ةالجامعفوباختصار    
وكان  ،وزارة التعليم العالي إشرافتحت  1264( سنةONRSالديوان الوطني للبحث العلمي) تأسس

لبحث العلمي في مختلف القطاعات على المستوى الوطني، واستمر هذا الديوان االهدف منه تطوير 
حركة فعلية بين  إحداثلم يستطيع  ألنهحيث تم حله نظرا لطبيعته البحثية الجامعية  ،1222حتى 

يصعب التوفيق بين مما  ،المتزايدة من الطلبة ألعدادلنظرا  ،البحث والقطاع االقتصادي واالجتماعي
                                                           

 122،ص2117، دار الوفاء، اإلسكندرية،التعليم العالي والتنميةرمزي احمد عبد الحي،   1

 27،ص2112، عالم الكتب، القاهرة،تدريسه وأساليباالتجاهات الحديثة في العليم الجامعي محمد منير مرسي،   2

دور الجامعة في االستجابة لمتطلبات التنمية  الملتقى الوطني حول تقويم، دور الجامعة الجزائرية في التنمية المحليةزهير صيفي،   3
 227ص ،12/12/2112يوم ،جامعة الجلفة، المحلية



 

- 159 - 

 

وحدات  إنشاءتتلبت عن هذا المشكل بفضل  الفرنسيةالجامعات  عكسالبحث العلمي والتدريس، 
البحوث  انجاز صعوبةكما يواجه البحث العلمي  ،للبحوث مستقلة عن وحدات التعليم داخل الجامعة

عدم وجود عالقة وطيدة بين الجامعة وهذه نتيجة  صقطاع الخاالجامعية التي تمولها هيئات ال
 .1الهيئات

 نشأتهاالتي ارتبطت بها منذ  األساسية للجامعةوظائف ال أهمهي من  القوى البشرية: إعداد 
بمختلف مستوياتهم والمؤهلين لشتل مناصب عمل عليا،  ،اإلطارات إعدادوتمثلت في 

 ،كييف مع جميع التتيرات وفي كل المجاالتتقديم تعليم يساعد على الت إلىفالجامعة تهدف 
تزويد الطلبة بالمهارات التي تساعدهم على التعلم الذاتي والتعليم المستمر  إلىكما تسعى 

للقوى البشرية المدربة  إنتاجهامن زاوية  إليهايمكن النظر  األساسمدى الحياة. وعلى هذا 
الوقت، تنتج الكفاءات والعقول المفكرة  واستثمارية في نفس إنتاجية نظمةم أنهاوالماهرة على 

المال  رأسعن  أهميةالمال البشري وهو ال يقل  رأستستثمر ألنها استثمارية و  ،والقيادات
كما تسهم بدور مباشر في تنمية اقتصاد المجتمع واستخدام موارده وثرواته وتنشيط  ،2المادي

 .اإلنتاجوسائل  مؤسساته الصناعية بما تخرجه من كفاءات قادرة على تطوير

 :المجتمع  نظماتم إحدىكونها  ،على الجامعة األخرىتفرض هذه الوظيفة  خدمة المجتمع
 ،فيه وتؤثربه  فتتأثروتتفاعل مع ما يجري ويوجد فيه  آمالهالتي تنبع من حاجاته، وتعبر عن 

في  ،وتقود حركة تتييره ونموه وتقدمه وتساهم في حل مشكالته وتزوده بما يحتاجه تنميته
الجامعة تستمد شرعيتها من  أنمختلف المجاالت من قوى بشرية مدربة، لذلك قيل 

 التعليم العالي للمجتمع كثيرة منها: مؤسساتلخدمة  وأوجه. 3مجتمعاتها

 العلمية ومشاكل المجتمع المحلي األبحاثالربط بين نوعية  -

 اد الوطنيواليد العاملة ذات الكفاءة التي يحتاجها االقتص اإلطاراتتكوين  -

 ونشرها لالستفادة منها األبحاثتفسير نتائج  -

                                                           
 222-222ص ،1226، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،1، طقواعد الدراسة في الجامعة، وآخرونسعيد التل   1

 22محمد منير مرسي،مرجع سابق ،ص  2

 171-152رمزي احمد عبد الحي، مرجع سابق، ص  3
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 االجتماعية. األنشطةتدريب الطالب وممارسة  -

 :1فيما يلي تتمثل للجامعة الجزائرية األساسيةالوظيفة  أما

 المحددة في التخطيط الوطني لألهدافالالزمة لتنمية البالد وفقا  اإلطاراتتكون  -

عدادها -  يرهاوتطو  تعميم ونشر المعرفة وا 

 تنمية الروح العلميةو تساهم في تطوير البحث  -

 مناهج البحث الطالبتتولى تلقين  -

 والتكوين الدائم المعلوماتعمل لتحسين المستوى وتجديد  بأيتقوم  -

 2تتولى نشر الدراسات ونتائج البحث -

 العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف  األسرةالمشاركة ضمن  -

 : التعليم العالي مبادئ .2

 : 3تتمثل في أساسيةمبادئ  أربعةعلى ارتكز الجزائر بالتعليم العالي إال أن   

 منه أبناءالذي حرم  ،الطابع االستعماري للتعليم الجامعي إلزالةجاءت  :ديمقراطية التعليم 
بال استثناء وكلهم  همأمامالمجال مفتوحا  أصبحوعليه  ،المجتمع من مواصلة دراستهم وتعليمهم

التعليم  مؤسساتفي  ،في الحقوق والواجبات ولهم فرص متساوية للتحصيل العلمي متساوون
االستعمار  أواخرطالب في 556زيادة عدد الطلبة بشكل كبير من إلى أدىمما  ،العالي
-2111في الموسم الجامعي) بطال 1251211 إلى 1227-1225الف طال خالل211الى

 خيار سياسي:من  أكثرتعتبر  األخيرةهذه  أن. كما 4(2111

 الفرص المتكافئة لجميع الطلبة الجزائريين الذين انتهوا دراستهم الثانوية بنجاح إتاحة -
                                                           

 21ص ،16،1222 معة الجزائر، العدد، حوليات جاالجامعة الجزائرية ووظيفتها البيداغوجيةعبد اهلل بوخلخال،   1

 12، المادة1222سبتمبر 24هى الموافق لى1412ذي الحجة 16المؤرخ في  44-22مرسوم تنفيذي رقم:  2

 124ص جياللي سليمة، مرجع سابق،  3

 124ص محمد دهان،مرجع سابق،  4
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 ربط القطر الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا -

الفئات الشعبية الفقيرة حتى يتمكنوا من  ألبناءتوفير الرعاية االجتماعية واالقتصادية  -
 فرص التعليم الجامعي.

 هذه ل واإلدارةبتية التحكم في التسيير  ،للتعليم العالي األساسية األهدافتعتبر من : جزأرة التعليم
بالجزأرة قطع  ليس المقصود ،وتوجيه العملية البيداغوجية والتعليمية في الجامعة المؤسسات

لكبير على هو التقليل من االعتماد ا هالكن ،الالزم للتعاون العلمي المعرفي األدنىصالت الحد 
 إلىوقد وصلت هذه العملية  ،الذي قد يؤثر سلبا على سير الجامعة الجزائرية ،األجنبيالتعاون 

 في النقاط التالية: تمثلت، كما 1نسب جد مرتفعة في معظم الفروع

تعميم استعمال اللتة  أيضاجزارة نظام التعليم العالي وخططه ومنهاجه كما تستهدف  -
 العربية.

االختصاص  أهلمن  أبنائهااعتماد  منهابصورة مستمرة والتاية  اإلطاراتجزارة  -
 العلمية في التكوين أهدافهاوالكفاءة لتحقيق 

التعليم الجامعي وقيمة متطلباته في ضوء واقع الجزائر وتطلعاتها بما  أهدافاختيار  -
 األصعدةيحقق التنمية الشاملة على جميع 

لم  أنها إال ،ن الجامعة ومراكز البحثابتداء م اإلشرافومراكز  اإلدارة تمس فقد -
 اإلصالحتستكمل في عدد المعاهد واالختصاصات بجزارة هيئة التدريس فقد تطلب 

 .2كبيرة بأعداد األجنبيةاالستعانة بالخبرات 

أن جزائرية قصد التعليم الجامعي  بإطارات األجنبية لإلطاراتاالستبدال التدريجي يعني " هافمفهوم  
القرارات التي اتخذتها  أتاحت.كما "تماشيا مع واقع البالد وأهدافه وأساليبهفي محتواه جزائريا يكون 

-2111هيئة التدريس خالل الموسم الجامعي أعضاءبالجزأرة التامة لسلك  1222الدولة خالل 
 تمت جزأرتهم كليا.2112

                                                           
 412ص المرجع السابق،  1

 124-122ص ،1222، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،الجامعة الجزائريةالمهام الحضارية للمدرسة و محمد العربي ولد خليفة،   2
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 :كان التعليم في  لقد  ،الكبرى لسياسة التعليم في جميع المراحل األهداف احد منيعد  التعريب
االستعمال الواسع للتة العربية واالستخدام الكبير لها في إال أن  ،بداية االستقالل باللتة الفرنسية

بمختلف فروعه وتخصصاته، لقد  ،البحث العلميو التعبير عن المفاهيم في جميع مراحل التعليم 
بقي باللتة الفرنسية  ،جية والطبيةالفروع العلمية والتكنولو  أماعلى كافة فروع التعليم  هاتم تعميم

مما صعب على الجامعة  ،أخرىنتيجة لصعوبة تعريبها من جهة وسرعة تطورها من جهة 
التاريخ والحقوق و الفلسفة و  1275مواكبة التطور السريع، فمثال الصحافة تم تعريبها في 

 كما تم تعريب بعض الشهادات. 1272في

  المساهمة في التقدم العلمي  إلىيهدف هذا المبدأ العالي: االتجاه العلمي والتقني في التعليم
كسابالتقدم االقتصادي للوطن  إلىيؤدي  إذ ،والتكنولوجي نعكس على الميادين تقيم جديدة  وا 

 :1مما يعني التركيز على األخرى

 االهتمام بالتعليم التكنولوجي والتوسع فيه وتشجيع الدارسين على االلتحاق بالمدارس والمعاهد  -
 العليا.

قادرا على  ببحيث يكون الطال الجامعيفي التعليم  ،الدراسة النظرية والعلمية المزج بين  -
 تطبيق النظريات العلمية في المجاالت التطبيقية كالصناعة والزراعة والطب وغيرهما.

دهور وارتفاع نفقات التكوين وت ،الطلبة أعدادنمو سريع في  صاحب األخيرة السنواتخالل  أنه إال  
تعيد الدولة النظر في  أنسوق العمل في نسبة الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية دون 

 الخيار نحو التوجه العلمي والتكنولوجي.

يمكن استخالص بعض المالحظات لتقويم المبادئ التي ، التعليم العالي ؤسسةواقع م إلىبالعودة ف  
أبناء الشعب فالدولة الجزائرية منحت تطبيق هذا المبدأ لكل  ،لتعليمتقوم عليها فبالنسبة لديمقراطية ا

 ،التعليم العالي أساتذةتجزأر كل  أناستطاعت الدولة في نفس الوقت مبدأ الجزأرة  ،حتى يومنا هذا
 األساتذةعملية كان سلبيا على تكوين ال هذه هذا التسرع في أن أال، 2111-1222وهذا خالل العشرية

والعلوم  اآلدابقد مس  ،مبدأ التعريب في التعليم العالي أنغير  ى مستوى تكوين الطلبة،وانعكاسه عل
تدرس باللتة  الزالتبينما العلوم التكنولوجية والطبية والدقيقة  ،االجتماعية واالقتصادية والقانونية

لمراجع نتيجة عدم توفر الكتب وا ،ها شكليفيالفرنسية حتى التخصصات التي عربت كان التعريب 
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تدني  أدى إلىمما  ،عديد الدول الشقيقة منالضرورية حسب البرامج والمقررات المبرمجة بل تم جلبها 
ال باس بها في التنمية  اإلطارات توفيرقد ساهم في  األخير مبدأال بينما مستوى التعليم خاصة.

عينيات وحدوث ركود في خالل التس .نتيجة غلق العديد من المؤسسات االقتصادية ،االقتصادية للبالد
انخفضت نسبة الطلبة المسجلين في العلوم التكنولوجية مقابل ارتفاعهما في العلوم فاالقتصاد، 

مما شكل فائض في نسبة الخريجين مما نجم عنه زيادة البطالة  ،والقانونية واالقتصادية اإلنسانية
 لخريجي هذه التخصصات.

من  ،واالرتقاء به حضاريا وترقية الفكر المجتمعهو خدمة  ،التعليم العالي إليهما يهدف  أهم إن   
تيابهما في ف ،تزويد البالد بالمختصين والفنيين والخبراءمع  ،اإلنسانيةتنمية القيم و تقديم العلم خالل 

التعليم ككبرى الميادين الغير قادرة على السير في  ،يجعل مناهج التعليم الجامعي األحيانالكثير من 
 أنالتي يجب  الطبيعيةنقطة البداية  األهدافلذلك كانت هذه  ،لبحث العلمي وخدمة المجتمعالعالي وا

 :كاألتي من خالل  1نحيط بها ونثبتها

   عدادنقل المعرفة عن طريق التدريس في الجامعة  والمناهج التعليميةالبرامج  وا 

   الحديثة وفلسفة المجتمعنقد المعرفة عن طريق الدراسات التحليلية النافذة في ضوء النظريات 

  تطبيقها عمليا ة عن طريق البحوث النظرية و يالمعرف تشجيع اإلضافة 

   المشاركة في حل مختلف مشكالت المجتمع 

   المختلفة، حيث لكل طالب شخصية  بأبعادهمالتنمية المتكاملة لشخصية الطلبة الجامعيين
  واالستثمارشارة االست إلىتميزه ولكل واحد طاقات وقدرات ومواهب تحتاج 

   2من الخبرات الجديدة واالستفادة اإلنسانيةتطوير االنفتاح الواعي المسؤول عن الخبرة. 

  .االهتمام بالتعليم التكنولوجي والتوسع فيه 

   عالقات خارجية بين  بإقامةوليس محليا، وذلك  واسع منفتح دوليا يالجامع الوسطجعل
 في إطار عقد الشراكات معها الجامعات

                                                           
 12/14ص ،2111مصر  للكتاب، العالنيةمكتبة الدار  ،1ط ،التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   1
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   الالزمين لتلبية االحتياجات المحلية في مختلف القطاعات األكفاء بالمختصينتزويد المجتمع 
 خاصة االقتصادية واالجتماعية منها.

III-2- بالجزائر: والبحث العلمي تحليل بعض المؤشرات الكمية للتعليم  العالي 

، وعليه عملت السلطات أساسي االقتصادية للبالد كشرط بالتنمية ،اهتمت الجزائر منذ االستقالل   
من اجل الرفع من المستوى االقتصادي واالجتماعي  ،من مخططات التنمية سلسلةتحضير  إلى

وتحسين ظروف المعيشة، إال أن هذه المخططات تستوجب يد عاملة مؤهلة وعليه سنحاول عرض 
 رية.المالية على مستوى الجامعة الجزائمنها  ،لتطور الموارد البشرية والمادية

  :والبحث العلمي للتعليم العاليالموارد البشرية والمادية  .1

الذي يزال اقل من  ،عكس الجانب النوعي على حققت الجامعة الجزائرية انجازات في الجانب الكمي   
إذا ما قورنت بمثيالتها في الجامعات األوروبية من الناحية الكمية والنوعية أو  ،المستوى المطلوب
يرجع تدني مستوى الخدمات التعليمية في جامعتنا إلى الظروف و العلمي واالختراع،  انجازات البحث

إال انه بعد االستقالل أصبحت هياكل التدريس  ،فترة االستعمار الفرنسي أثناء التي عاشتها الجزائر
 ،يةمن المثقفين الذين اغلبهم متأثرين بالثقافة واللتة الفرنس % 11ونسبة ال تزيد عن  ،غير صالحة

السنة الجامعية حيث وصل عدد الطلبة خالل سنة  ،مع نقص اإلطارات في مختلف المجاالت
طالب  676224عددهم  طالب ليصل 522222الى 2112طالب وفي  2425إلى  1272-1272

 1251211 أصبح 2111-2111لكن خالل   .21162طالب سنة 1111111 ، و21171سنة
 ،1267خريج سنة  5262 إلىطالب وصل  22قدر بى 1272عدد المتخرجين خاللب مقارنة طالب

، رغم هذا كله تبقى نسبة التخريج 2111-2111خريج خالل السنة الجامعية155111 إلىليتعدى 
متادرة  أوبما هو مقرر للتخرج  ،أطولبالجامعات نتيجة قضاء الطالب مدة  التسجيلاقل من نسبة 

 :( كما يلي17)ذلك في الشكل  ضاحإييمكن و . 3بعض الطلبة مقاعد الدراسة الجامعية

                                                           
1
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2
 Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Mise en œuvre et 
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 2009-1942خالل الفترةوالمتخرجين المسجلين  ة(: تطور عدد الطلب14الشكل )

 
 بناءا على: : إعداد الباحثة المصدر

 ONSالديوان الوطني لإلحصائيات  -

-  Annuaire Statistique N37 ;2007-2008 : p13-16-19 

- Annuaire Statistique N38 ;2008-2009 : p13-16-19 

في ،  2112-1272المسجلين والمتخرجين خالل الفترةعدد الطلبة تطور  (17)الشكل يبين   
تحسن  بسببالتعليم العالي  مرحلة خالل ،راجع إلى ارتفاع نسبة الكثافة السكانية مستمر تضاعف

تكاليف في ة وهذا التزايد رافقه زياد التعليمية، ةسياسال تتماشى معالظروف المعيشية واعتماد مبادئ 
ومختلف المستلزمات العملية بأجور األساتذة أو الهياكل البيداغوجية  تسواء تعلق ،التعليمية نظماتمال

مقارنة بعدد المتخرجين بسبب طول مدتهم في الجامعة تبعا للبرامج المقررة لهم مما عرقل  ،التعليمية
 التعليم العالي . جودة

هذا من  ،2112الهيئة التدريسية منذ االستقالل إلى غاية كما يمكننا أن نبين تطور عدد أعضاء 
 خالل الشكل التالي:
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2009-1942خالل الفترة األساتذة(: تطور عدد 11الشكل )  

 
: إعداد الباحثة  بناءا على: المصدر  

- Annuaire Statistique N37 :2007-2008 :p22-24 

- Annuaire Statistique N38 :2008-2009 : p22-24 

بداية االستقالل نقص  حيث شهدت في ،الهيئة التدريسية أعضاءنسبة تطور  (16) الشكل حيوض 
 ،اشرفوا عليها لمدة طويلة أجانب بأساتذةو تمت تتطية هذا النقص  ،طير البيداغوجيأفادح في الت

 هذا من،الطلبة تدريجيا عن طريق تكوين األساتذةجزأرة سلك  ةيإستراتيجتطبيق ل سعي الدولةبعد ف
رسالو  خالل تكوين عدد اكبر من أساتذة جزائريين  ،همتأهيلرفع  من اجل ،للتكوين العالي بالخارج هما 

تمثلت في صرف مبالغ مالية معتبرة  إلى مما استوجب. 1تأهيال أكثرهم  األجانب األساتذة أن غير
أدت إلى هذه  ومن بين األسباب التي ،لمؤطرينل تأهيلالومصاريف عمليات  األجانب األساتذة أجور

 : الوضعية هي

  عدم وجود سياسة واضحة المعالم داخل مؤسسات الجامعية لتكوين المؤطرين وترقيتهم عمليا
 .وتدريبهم بيداغوجيا

  تعدد و التكوين في الخارج عن الرغم من تضخم البعثات  أعطاهاالنتائج غير مرضية التي
 الخارج.ي نتيجة ضعف المراقبة ف األجنبيةاالتفاقيات مع البالد 

                                                           
 421،ص1222الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،1920-1992التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيطعبد اللطيف بن اشنهو،   1
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  شهادات  إلىتكون محتكمة  خرىفاألمشروع نهائي لشهادات العليا  إقرارعدم االتفاق على
 .مشاريع مؤقتةكتوضع  واألخرىفرنسية 

وقد انعكس ذلك التطور  ،شهد العقد األخير من القرن الماضي توسع في فرص التعليم العالي   
بر واليات الوطن، حيث توزع شبكة هذه عالتعليم العالي  مؤسساتالملحوظ في خريطة انتشار 

مدارس  11مدرسة وطنية عليا 12مراكز جامعية و11و 1جامعة46تضم  ،والية 42على  نظماتالم
تستلزم أموال كافية من اجل التوسع  ،ملحقات جامعية، كما تم إنشاء هياكل تعليمية 4تحضيرية و
بالنسبة  أما.عليم العالي في الجزائرقطاع الت مما استدعى إلى إجراء إصالحات على ،واالنتشار

 أستاذالف 45على ما يفوق  وفر القطاع ،طير العلميأالت متوفرة كما نالحظللهياكل البيداغوجية 
االف في طريقهم 4االف ذوي مستوى عالي و2الف حاملي شهادة الدكتوراه و12منهم ،جامعي

مؤكدا انه  األجنبية اللتاتكفيه نقص موجود في بعض التخصصات  إال ،التأهيلللحصول على 
بعض  إرسالخارج الوطن عن طريق  آوالكفاءات الوطنية سواء داخل  إلىسيتدارك من خالل اللجوء 

 من بلدان معروفة باستخدامها لهذه اللتات. أساتذةواستقطاب  ،للتكوين في الخارج األساتذة

( ال 1272-1272ن الباحثين خالل )أين كا قليال،في الجامعة الجزائرية  عدد الباحثين أيضاتبر يعو  
ال يشتتلون في اإلنتاج البحثي إال لفترات وجيزة، لكن بعد إصالح الدراسات ما بعد  ،باحثا114يتعدى 

كما  ،2(1262-1265مركز خالل) 12مراكز الى2ارتفع عدد مراكز البحث من  ،1267التدرج في 
باحث، وتطور في عدد مشاريع البحث  أستاذ 721باحث إلى  242صاحبه ارتفاع لعدد الباحثين من

(، فمنذ تطبيق البرنامج الخماسي حول 1227-1221مشروع بحث خالل )1511مشروع إلى 226من
قدر األشخاص القائمين على األبحاث بى  ،(2111-1222البحث العلمي والتطوير التكنولوجي)

ى قطاع التعليم منهم ينتمون إل ،%67و 5565يشتتلون بالبحث حوالي  52باحث منهم11425
 .3العالي والبحث العلمي لكن جل هؤالء غير مندمجين إال قليال منهم

وهو ما أدى إلى ارتفاع إنشاء مخابره الموزعة  ،تطوير البحث العلمينحو أنه هناك إرادة واضحة  إال  
كانت فترة مراجعة بالنسبة للمؤسسات  2112-2112والمراكز الجامعية. فخالل  المؤسساتعبر 

فكان هدفها هو  ،أين تلقت دعم من قبل الدولة ومنها خصخصتها أو دخل شراكة أجنبية ،قتصاديةاال
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بمعنى وضعها في مستوى مالي يسمح لها بمواصلة  ،إعادة النشاط االقتصادي لهذه المؤسسات
ى التعليم العالي كانت بداية مرحلة التحول من النظام الكالسيكي إل ؤسساتأما بالنسبة لم ،نشاطها

ونشأة مخابر البحث العلمي حيث اعتمد عدد منها في مختلف الميادين العلمية، وقد  ،النظام الجديد
التي تقررت ضمن القانون التوجيهي  ،جاءت هذه تجسيدا لسياسة الوطنية لترقية البحث العلمي

ألولي من والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تم اعتماد المجموعة ا
التعليم  مؤسساتمخبر على مستوى  542أين تم إنشاء  ،2112الى غاية ماي2111المخابر سنة

باحث 117أي  ،شخص2256 بى 1222العالي كما صاحبه ارتفاع في الطاقة البشرية التي قدرت سنة
 .21121باحث في نهاية 11212لتصل إلى  2111باحث سنة2111الى

تمام القان   ون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير كما تطلب تعديل وا 
الذي يهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية  ،(2112-2112التكنولوجي بالبرنامج الخماسي)

كما  .واالجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، فشهدت هذه الفترة هياكل قاعدية وتجهيزات كبرى
ومشاركة أكثر من  ،مليار دج111سنوات قادمة إلى ما يقارب ب5ارتفع التالف المالي لمدة 

من العدد اإلجمالي لألساتذة، وعليه حاولت الجزائر  %71ما يمثل 2112استاذ باحث خالل22111
خالل هذين العقدين األخيرين برمجة سياسة بحثية تنطلق من األعلى إلى األسفل إضافة إلى خلق 

 اجل االستمرارية وتحقيق التقدم والتطور التكنولوجي. آليات تنفيذ المخططات العلمية من

نتيجة عدم اندماج نسبة كبيرة من  ،غير أن اإلحصائيات المسجلة تدل عن اهتمام دون المستوى   
التعليم العالي في مشاريع البرامج الوطنية للبحث. فبعد إنشاء الوكالة الوطنية لتقييم  مؤسساتباحثي 

بدا نشاط المخابر ينطلق في إطار البرامج الوطنية للبحث  ،"CNEPRUوبرمجة البحث الجامعي"
أين سمح تحقيق نتائج هامة سواء على المستوى الكمي أو  ،2112-2112المتعلقة بالفترة الخماسية

مكانيات التنقل والسفر بالنسبة  ،النوعي نتيجة توفير شروط بحث علمي أفضل كالتجهيزات والتوثيق وا 
تحسين الظروف، كما أن منحة البحث العلمي عرفت زيادة معتبرة مقارنة بما  للباحثين وغيرها من

 :2كانت عليه سابقا حيث نتج عن انجازات هذا البرنامج ما يلي

                                                           
التعليم  وأساليبدور المخابر العلمية بالجامعة الجزائرية في تنظيم البحث العلمي ومساهمتها في تطوير وسائل عبد المجيد بن نعيمة،   1

-24، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوميالمؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية ،العالي
 11-11، ص، المملكة العربية السعودية2112فيفري26

 16ص ،2112، فبراير11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد  2
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  وهي  %21مخططا قد تم تحقيقه بنسبة21برنامج بحث وطني علمي من بين26إعداد وتطبيق
 نسبة انجاز مرتفعة جدا.

 ئرة وزارية كانت معنية بالبرنامج دا 26لجنة قطاعية من بين 21تنصيب 

 نشاء  741اعتماد مركز بحث في إطار 17مخبر بحث داخل مؤسسات التعليم العالي وا 
 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

 كمجموع كلي.17111باحث دائم من بين1511استاذ باحث و12611اشراك 

 : قسمت كاألتي: حث العلميوالب للتعليم العاليالموارد المالية الموجهة  .2

لية من اعقد المشكالت التي آمصدرا و  ،: يعتبر التمويلموارد مالية موجهة للتعليم العالي - أ
هذا في أهمية بالتة خاصة بقطاع التعليم العالي حظي تواجه النشاط التعليمي الجامعي، لكن 

مدت بشكل كبير على ألولوية في التمويل واعتله امنذ االستقالل إلى يومنا هذا ف ،الجانب
حظيت وزارة التعليم العالي . ف1باعتبار التعليم من صالحيات الدولة ،ميزانيتها العامة

بعد دخول فمن ميزانية تسيير الدولة لتتضاعف سنة بعد سنة، % 11.12بنسبة 1272عام
على ها بتوقيع األصعدةمؤثرا على كافة  حدثا  حدث ،1224الجزائر إلى اقتصاد السوق منذ 

 ا، ترتب عنه1224جدولة الديون الخارجية مع صندوق النقد الدولي في افريل إعادةتفاقية ا
 اإلنفاقهذا ما اثر على سياسة  ،اقتصاد السوق في كل الدول السائرة لشروط تلتزم بتطبيقها 

بعد ما تم فصل ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي عن ميزانية التربية و  على التعليم.
ونتيجة ديمقراطيته  ،باعتبار الدولة هي الممول الوحيد لقطاع التعليم ،1224ة الوطني

عنه  نجم مما ،الجامعية المؤسساتعنه ارتفاع في عدد الطلبة الملتحقين ب أنجم ،ومجانيته
لكن  ،هيئة التدريس ومختلف الوسائل المادية وأعضاءالهياكل البيداغوجية  إلىزيادة الحاجة 

الخدمات ختالالت التي مست هياكل االستقبال البيداغوجي ومرافق مع الضتوطات واال
اتخاذ مجموعة  إلىدفع  ، مماالمؤسساتنتيجة ارتفاع عدد الطلبة في مختلف  ،الجامعية

التعليم العالي  مؤسساتطرحت فكرة خوصصة هنا أين  دابير الداخلية على مستوى القطاع.الت
وسد العجز على  ،مختلف المعاهد والكلياتفي  هتشهدمن اجل مواجهة االكتظاظ الذي 

                                                           
1
 Benarab Abd Elkarim ; Pas et Financement de l’enseignement supérieur en Algérie ; colloque 

international sur le programme d’ajustement et effets sur les secteurs de l’éducation et de santé ; Université 

Batna ; le20-21/11/2000 ;p183 
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، كما أخرىمستوى بعض التخصصات العلمية مع تراجع مستوى التكوين في تخصصات 
تحصل على ترخيص من  أنجامعات خاصة بشرط  إنشاء العالي علىوزير التعليم  أعلن

د بالتزام وفق دفتر شروط محددة بقواعد سيرها كالتعه ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كما انه يمنع لتير حاملي  ،التخصصات والبرامج المعتمدة من قبل الوزارة والجامعات الحكومية

 ،مجرد طرحهافبلكنما فكرة الخوصصة مستبعدة قليال  ،جامعة خاصة بإنشاءالجنسية الجزائرية 
مجلس و رض التنازل عن مجانية التعليم العالي ففتح جبهات معارضة كالتنظيمات الطالبية ت

فتح خدمات جامعية فقط  إلى أشاراستترب هذه التصريحات مما  ،التعليم العالي أساتذة
ويبين الجدول التالي تطور  .سنواتحصل مع النقل الجامعي الذي فتح منذ مثل ما  ،للخواص

 . 2112إلى غاية  2000ميزانية التسيير لهذا القطاع من سنة 
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 والبحث العلمي  قطاع التعليم العالي ل ة التسييرميزاني(: 21الجدول رقم )

 ( بآالف دج2000-2012)

 المبالغ السنوات

2000 22.102.011 

2001 21.122.280 

2002 82.122.198 

2002 42.292.441 

2002 44.291.092 

2008 12.221.220 

2004 28.449.928 

2001 102.229.229 

2002 112.204.204 

2009 188.140.192 

2010 112.222.202 

2011 291.221.490 

2012 211.112.912 

2012 242.822.812 

 .2112-2111 قوانين المالية والقوانين التكميلية منعلى بيانات  ابناء ة: من إعداد الباحثالمصدر

   أوليةميزانية  2112بالنسبة لسنة 

 نالحظأعاله  (26)الجدول خالل من ،ميوالبحث العلميزانية تسيير التعليم العالي مالحظة  عندف   
قطاع على مر هذا الللجهد الذي تبذله الدولة في ترقية صورة واضحة  تبينمؤشرات لها داللة كبيرة 
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على قطاع التعليم العالي والبحث أنها تركز ظهر جليا في سياسة الحكومة حيث العقد الماضي، 
ت قيمة ميزانية القطاع من ميزانية الدولة بلت، فقد هذا من خالل زيادة المبالغ من سنة ألخرى ،العلمي
ألف دج ، وتفسر هذه الزيادات المستمرة في االعتمادات  162 422 212ما يعادل  2111لعام 

 الموجهة للتعليم العالي في العشرية األخيرة بىى:

 . ارتفاع أجور العمال والهيئات التدريسية التي تشكل الجزء األكبر من ميزانية القطاع -
 النفقات المخصصة للخدمات الجامعية. ينجم عنه زيادةا مازدياد عدد الطلبة المقيمين م -
ارتفاع عدد المسجلين في الجامعات الذي شهد تطور كبيرا ألنه ال يمثل عنصر أساسي  -

 الرتفاع النفقات.
 الجامعية.ق زيادة عدد المراف -
 واإلنفاقلفارق بين التقدم والتخلف : يعد البحث العلمي االعلمي للبحثموارد مالية موجهة -ب

 إلىالبحث  أهميةرغم ذلك لم تعطي السلطات  ،من ضرورة أكثرعليه وتوفير جميع متطلباته 
، فقبل هذا التاريخ لم تكن عالقة واضحة بين الجامعة والبحث العلمي مع المجهود 1261غاية

الدول  مقابل ،األخرىة بالقطاعات مقارن ةعليه ضئيل اإلنفاق حيث بلتت نسبة الذي تبنته ،التنموي
، %2.2وفرنسا حوالي  ألمانيا األمريكيةالمتقدمة كاليابان والواليات المتحدة 

 .1للبحوث العلمية اإلجماليعلى التوالي من الناتج  2.24%،2.2%،2.6%

الدخل  إجماليمن  %1على البحث العلمي بنسبة  اإلنفاقتم رفع نسبة  ،1222كما انه في سنة   
 األسبابتبقى قليلة نتيجة  أنها إالرغم هذه  244-22وهذا بموجب مرسوم وزاري رقم  ،وطني الخامال

 التالية: 

 علميا إدارياواضحة المعالم لمسيرة البحث العلمي يتم التقييم بها  إستراتيجيةعدم وجود  -

 انعدام وجود نظام مالي مخصص للبحث العلمي -

 ثية والمختبرات العلمية مقارنة بالدول المتقدمة علمياضعف قاعدة المعلومات في المراكز البح -

النشر  إطارالعلمية المميزة في مختلف المجاالت الخاصة في  باألبحاثعدم التكفل العلمي  -
 العلمي.

                                                           
1
 Djamel Labidi ; Science et pouvoir en Algérie, OPU ; Alger ;1992 ;p155 
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انجاز هياكل قاعدية للبحث صاحبه من جهة اخرى  ،على البحث العلمي اإلنفاقفمع زيادة نسبة    
الم واالتصال وتكنولوجيات الفضاء، والطاقات المتجددة والزراعة خاصة ببرامج تكنولوجيات اإلع

 ،كما زادت االعتمادات الخاصة لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،والصحة،...الخ
زيادة ملحوظة في إطار المشروع الوطني للبحث

PNR ،مخبر 1211استاذ باحث عبر22111واشراك
مشروع وتجنيد حوالي PNR  2566ريع البحث في إطارحيث بلتت مشا ،2112بحث خالل
دج كإعانة لتسيير مشاريع البحث الوطنية هذا 1511.111، وخصص مبلغ1بحث لتنفيذها126111

 21كشطر أول و %61خارج المبلغ المخصص لمكافأة الباحثين حيث لكل مشروع بحث توزع
 :ان نستنتج ما يلي، ويمكننا 2كشطر ثاني%

  للناتج الداخلي الخام  حيث ارتفعت من  البحث العلمي ضئيلة بالنسبةنسبة اإلنفاق على
 .21113خالل سنة %1الى 1.2%

  الجزء الكبير من حجم اإلنفاق يوجه للصرف على البنى التحتية وليس على البحث العلمي
 كما أن الجهود على البحث ضئيلة.

 وعدم مشاركته في  غياب دور القطاع الخاص في عمليات البحث والتطوير التكنولوجي
 اإلنفاق على البحث العلمي.

  عدم تبني سياسة علمية تكنولوجية واضحة وعدم االرتباط بين المؤسسات اإلنتاجية من
 ومؤسسات البحث من جهة أخرى ،جهة

  غياب المؤسسات االستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث وتمويلها بهدف تحويلها إلى
لحرية األكاديمية للباحثين للتعبير عن أفكارهم بحرية مما مع عدم توفر ا ،مشاريع مفيدة

 يصعب على الباحث اإلبداع في العمل وعدم القدرة على التكيف.

                                                           
 PNR : les programme nationaux recherche 

1
 http://WWW;masr-dz.org/pnr-exec.php: consulté le 01/11/2012 

 11ص ،2111اكتوبر12المؤرخ في  222-11مرسوم تنفيذي رقم  2

3
 00ع سابق، ص،مرج0221الجريدة الرسمية،  

http://www;masr-dz.org/pnr-exec.php
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 ومتطلبات التنمية في المجاالت  ،الصلة ضعيفة جدا بين مخططات البحث في الجامعات
 .المختلفة

IV –  توجهات التعليم العالي في الجزائر: نحو تطبيق نظامLMD: 

 IV-1-  عوامل التوجه نحو تطبيق نظامLMD : 

نتيجة ظروف فرضتها التتيرات  إنمالم يكن صدفة  ،LMDتطبيق نظام  نحوالجامعي  توجهالإن     
شامل  إصالحوتطبيق  إعداد" األساسيةمحاور الاحد  اإلستراتيجية تحيث تضمن ،العالمية الجديدة

تكون  أن LMDوالتوجه نحو تطبيق نظام  صالحاإلدوافع  أهموعميق للتعليم العالي" ولعل من 
البيداغوجية  األبحاث  إليهتوصلت  الرغبة في تخطي نواحي النقص في النظام الكالسيكي وتطبيق ما

طير أنسبة الت أنكما  .1"الجامعة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة أوضاعمع تحسين  ،الحديثة
 2األدمتةين خاصة فيما بعد التدرج وذلك بسبب هجرة مما نجم عنه مردودية ضعيفة للتكو  ،غير كافية

وعدم وضوح العالقة بين القوانين الخاصة بالتكوين وفرص التشتيل والتي لم يعبر عنها بوضوح من ،
، كذلك الضتط المعتبر للطلب االجتماعي على التعليم العالي رغم طرف المتعاملين االقتصاديين

مع  متوائمةمما جعلت الجامعة تظهر غير  ،مع مرور السنين المجهودات واالختالالت التي تراكمت
 ،ضمن مقتضيات اتفاقيات الشراكة قام بها القطاعالتي  اإلصالحاتن القول بان ك. يم3التطور الحالي

 :اليةالت األهدافعلى  تستندمترب العربي مع االتحاد األوروبي، واالتي تربط دول ال

  التمهين في الدراسات العلياتحسين النوعية البيداغوجية وتطوير 

 ضمان تكوين نوعي ياخذ بعين االعتبار تلبية الطلب االجتماعي واالقتصادي للمجتمع 

 مع تشجيع التعاون  ،التفتح اكثر على التطوير العالمي خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا
 الدولي وتنويعه.

                                                           
في الجامعة الجزائرية: دراسة استطالعية في عينة من طلبة ل م د بكلية العلوم LMDمساهمة لتقييم نظام مقري زكية، جمعة الطيب،   1

-11، جامعة الزرقاء، األردن، يوميالمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، جامعة باتنة-االقتصادية وعلوم التسيير
 12ص ،2111ماي12

 15ص نور الدين بومهرة ، مرجع سابق،  2

 15ص شبايكي سعدان، حفيظ مليكة، مرجع سابق،  3
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 استقاللية  مبدأوتجسيد  ،للطالب من خالل تشجيع العمل الفردي تحسين نوعية التعليم الجامعي
 1الجامعية نظماتالم

  توحيد النظام من خالل الشهادات القديمة في جميع التحصصات على المستويين الوطني
 والدولي.

 تتحكم فيه عوامل مثل:  اإلصالحهذا إال أن 

موه تتحدد وفق درجة ن أنهاحيث  ،اإلصالح: يؤثر هذا العامل على ميزانية العامل االقتصادي -
الوظائف وتخصصاتها تفرض  أعدادفي  ،والتنوع المتزايد اإلنتاجفالتقدم الهائل في اساليب وطرق 

مراجعة عامة للتعليم  إلىيتطلب  اإلصالحاتتمويل فمستويات متقدمة من التعليم العالي. لذلك 
 المالية القادرة على تتطية متطلباتها. اإلمكانياتوفق  ،العالي

تنعكس على التعليم ونظمه وشكله وعلى  ،يتمثل في القيم االجتماعية والثقافية: العامل االجتماعي -
 مدى توفره من قبول للتتيير ودعم االصالح.

التي تسعى من خاللها الى التكيف  ،التعليم العالي مؤسساتالتي شهدتها  اإلصالحاتفي ظل هذه   
 ،LMDتمحورت في تطبيق نظام  ،اليمع المتطلبات الجديدة التي فرضتها معايير جودة التعليم الع

عي تحسين نوعية التعليم من خالل تحقيق الشروط اعن الدول االنجلوساكسونية لدو  أالذي نش
 :2الضرورية التالية

 هيئة التدريس من خالل: ألعضاءتنمية المهنية التحسين ظروف العمل واالهتمام ب 

دمة على حساب الدولة من هيئة التدريس لزيارة الجامعات المتق ألعضاءفرص  إتاحة -
 اجل تبادل ونقل المعارف.

                                                           
1
 Zineddine Berouche, Youçef Berkane, La Mise en place du système LMD an Algérie : entre la nécessité 

d’une reforme et les difficultés du Terrain," Revue des sciences économique et de 

gestion",N07,Sétif ; 2002  ;p05 

، الملتقى الدولي حول إشكالية التكوين والتعليم في إفريقيا والعالم العربي، الجامعة الجزائرية الواقع واألفاقعمار عماري، ليلي قطاف،   2
 116ص ،2111وتنمية الموارد البشرية(، افريل إدارةجامعة سطيف)مخبر 
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واالستفادة من  ،اعادة النظر في خطط البعثات والتوسع فيها على االنفتاح الخارجي -
المنجزات المعرفية مع االعتماد بسياسة التفرغ العلمي لمدة سنة بمرتب كل خمس 

 عات المتقدمة.هو متعارف عليه في الجامبحوث ودراسات كما  إجراءمن اجل  ،سنوات

 قامة ،اعتماد سياسة واضحة للتعليم المستمر لخدمة المجتمع  دورات تدريبية متخصصة من وا 
مراكز بحوث متخصصة في جميع  إقامةالزيادة المعرفية لموظفي التعليم العالي، مع  اجل

هيزات والمعدات العلمية بهدف تشجيع نشر جودعمها بالكفاءات والت ،المجاالت العلمية
 وث العلمية والتطبيقية.البح

IV -2- نظام ماهية LMD: 

والتطورات التي عرفها قطاع  وأهدافها ،التعليم العالي بالجزائر إصالحدوافع  إلىبعدما تطرقنا     
 .مخرجاتهامن اجل تحسين نوعية ،LMD نظام يوم تبني  إلىالتعليم العالي منذ االستقالل 

 :LMD تعريف نظام -1

 أمريكافي جامعات  هو نظام معتمد منذ زمن بعيد ،البلدان االنجلوساكسونيةفي  LMDنظام  أنش    
بعد  1222ماي 25 إال في ،نوعا ما متأخراكان  أوروبادخوله حيز التنفيذ في  أن إالمالية وكندا، شال

لجامعة السربون   سنة211بمناسبة العيد  ،للتعليم لعالي األوروبيالفضاء  إنشاءسنوات من 16مضي 
مشترك  إطاربضرورة ظهور  ،، بريطانيا، ايطاليا(ألمانياالموقعة)فرنسا،  األربعةادت الدول حيث ن

 ،األوروبيةيقتضي بتطوير الشهادات وتسهيل حركة الطالب وتوظيفهم من خالل نشر القيم والثقافة 
 األوروبيكاخر اجل لبناء الفضاء 2111دولة في غضون سنة، كما حدد تاريخ 22وقد لحقت بهم 

 .لتعليم العاليل

 بدايات تجسيد نظام أولىمن  األربعةالذي كان بتنسيق الدول   ،واعتبر تصريح السربون  
LMDأورباالتي بنينها ليست  أوروبا أن تنسيا أن:"... ال يجب 1حيث جاء في هذا التصريح 
مجتمع  فيندمج  أنالمعرفة، ولتحقيق هذا يجب  أوروباتكون  أن، واالقتصاد بل يجب وألروبنوك،
نحن في فترة تتيير كبير في  ألنناتقنية،  -اقتصادية-اجتماعية -أدبية-من مفاهيم ثقافية المعرفة

التربية والتكوين  أصبحتالمهنية، كما التربية خاصة في فترة شروط العمل المتتيرة وتنوع المسارات 
                                                           
1
 Déclaration Conjointe des Quatre ministère en charge de l’enseignement Supérieur en Allemagne ; France ; 

Italie, Royaume uni ;Harmoniser L’architecteur du système Européen d’enseignement supérieur, Paris, 

en Sorbonne,25Mai1998 ;p01 
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على التنقل  واألساتذة الطالب والباحثيناألوروبي االتحاد  شجعمدى الحياة ضرورة حتمية،...كما 
 النضماملغير المنظمة  أوالمنظمة  أوروباندعو دول  األخير...في أخرى إلىوالحركة من دولة 

لتعزيز  األوروبيةالتصريح هو دعوة لباقي الجامعات ف، إليهارجو الوصول نالتي  األهدافوتدعيم 
 في عالم متقدم متحضر". أوروبامكانة 

مشاريعه منبثقة من تصريح السربون الذي سمي  أهمبولونيا وكانت  عقد اجتماع،1222خالل سنة   
 واألساتذةوترقية الحركية للطالب  ،الذي تضمن: نظام القروض ،Bologna Processبقمة بولونيا
والتعاون بين المؤسسات من اجل التقييم النوعي، نقل  ،مع ترقية البرامج الدراسية خاصة ،والباحثين
محيط جامعي  إلىعدم التنسيق بينه يعاني من مشاكل  ،من محيط جامعي وبياألور التكوين  أنظمة
 متناسق. أوروبي

 إضافةبولونيا  أهدافعلى  التأكيدتم من خاللها  ،2111ماي12في  PRAGVEبعد انعقاد ندوة   
في  ،مؤسسات التعليم العالي والطلبة ةمشاركوهو التعليم مدى الحياة مع ضرورة  ،هدف جديد إلى
 دعت حكومات هذه الدول في تقييم نوعية التعليم في كل دولة.و للتعليم العالي  األوروبية الفضاء ترقي

دولة على اتفاقية "برلين" التي تبنت مناهج ومعايير معترف بها في  41وقعت ،2112سبتمبر12في  
البعد االجتماعي  إلىكما تم التطرق  ،شهادة الدكتوراه في مسار بولونيا إدراجالتقييم والنوعية وبعد 

 .1مرة ألولوالتقليل من الفوارق االجتماعية هذه 

 .22-5-2الصيتة المتبناة في الدول االنجلوساكسونية المتمثلة في  أنكما 

  او2رقمL  تعادلB.A  المتحدةبايشلور في الفنون وهي شهادة ممنوحة في الواليات 
 .األمريكية

  أو 5رقم MتعادلM.A  لوريااسنوات بعد الباك5ماستر في الفنون تعادل 

 أو 2رقمD تعادلPHD دكتوراه في الفلسفة هكذا ظهر نظام LMDأوBAMAD. 

                                                           
1
 Karin SERBANESCU-LESTRADE; La mise en œuvre du Processus de Bologne en France et en 

Allemagne, thèse de doctorat ; UNIVERSITE PARIS X NANTERRE ;2007,p17 

 15-14،ص2112الجزائر،،، ديوان المطبوعات الجامعيةدكتوراه -ماستر-نظام ل م د ليسانسعبد الكريم حرز اهلل، كمال بداري،   2
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واالبتكار من  اإلبداععلى  هاوقدرات إمكانياتهاسات بالتعبير عن مؤسلإن تطبيق هذا النظام يسمح ل
 خالل:

 حيطاالستقاللية البيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي في عروض تكوين مكيفة مع الم 

  دماجفي االلتحاق بالتعليم العالي  اإلنصافضمان التكوين النوعي وتحقيق الجامعة في  وا 
  .1محيطها

 :إلىيهدف : LMD أهداف نظام -2

 :كما يتيح الفرص  ،تسهيل حركية دوران الطلبة على المستوى الدولي والوطني بمعنى الحركية
تسهيل  أن، كما أخرراستهم في بلد تمكن الطلبة بمزاولة دحتى على تفتح الثقافات العالمية 

نتج ي ممامجتمع المعرفة الدولي  أوروباتسهم في جعل  ،الباحثين واألساتذةحركية الطالب 
 . المؤسساتسهولة التنقل بين  هعن

 :بخصوص العالقات بين التعليم العالي  ،قوي وايجابي تأثيركان تصريح بولونيا له  التوظيفية
قابلية االستخدام من اجل  التي لها  سيما في تحضير الشهاداتال ،وربطها بالحياة المهنية
الخريجين الجامعين والتقليل من حدة ظاهرة البطالة التي شهدتها  أمامفتح باب التوظيف 

 المجتمعات.

 :من مختلف دول العالم خاصة الذين  ،استقطاب وجذب الطلبة الجامعينمحاولة  الجاذبية
والنجاعة العلمية لمناهج  األكاديميةن خالل تحقيق الكفاءة يملكون مهارات وقدرات عالية م

 :إلى إضافة،2األوروبيةالتعليم وقيمة الشهادة المتحصل عليها من الجامعة 

ومسار  أكاديميترقية النجاعة النوعية والتكوين من خالل مسارات الدراسة من مسار  -
 .مهني مع ظهور تخصصات جديدة

 .برامج التكوين بسبب السرعة في حركة المعرفةالتتيير المستمر في محتويات و  -

                                                           
 17مليكة، مرجع سابق،ص شبايكي سعدان، حفيظ  1

2
 Sybille Reichert, Christian Tauch , Les avancées de l'espace européen de l'enseignement supérieur ; 

"Revue Trends Juillet 2003", Sucrates éducation et culture Association Européen de l’université, p12 
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خلق فضاء ي،LMD تطبيقها لنظام، فى الحياةدترقية الحركة التوظيفية والتكوين م -
الجامعية  األبحاثموسع مع المؤسسات العمالية من خالل قنوات تسمح بوصول نتائج 

 .المجتمع إلى

 العلياتحسين النوعية البيداغوجية وتطوير التمهين في الدراسات  -

 نةتنظيم عروض التكوين على شكل مسالك متنوعة للطالب يستفيد منها مع عصر  -
الطابع المرن والوضوح بتية ترقية النوعية في  إضفائهاالبيداغوجية عن طريق  األنظمة

 .التعليم العالي

تحسين نوعية التكوين مع اخذ االعتبار التكفل بتلبية الطلب االجتماعي وتسهيل حركية  -
 .1بين الجامعات الجزائرية والدوليةالطالب 

تفتيح الجامعة على العالم الخارجي خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطوير البحث  -
 العلمي مع تشجيع التنويع الدولي 

ربط الجامعة بسوق العمل واالستجابة لمتطلباته االجتماعية واالقتصادية من خالل تقديم  -
 سنتكوين نوعي بضمان إدماج مهني أح

االعتراف بالشهادات الجزائرية على المستوى الدولي والعمل على انسجام وتكييف النظام  -
 التعليمي مع النظام العالمي المطبق.

 الجامعية  نظماتالتكوين للجميع ومدى الحياة مع العمل على استقاللية الم -

ة قطبا ثقافيا تكييف نظام التعليم العالي مع المعايير العالمية لتصبح الجامعة الجزائري -
 وعلميا على المستوى الجهوي والدولي.

شراكها بالتنمية المستدامة   في ضوء المقاربة  بالكفاءات  ،فالهدف من تطبيقه هو تحديث الجامعة وا 
من اجل تحقيق  ،وجعل الفضاء الجامعي متفتحا على االنفجار ألمعلوماتي مواكبا للتطور التكنولوجي

                                                           
1
الملتقى الوطني األول حول تقويم ، في الجزائر LMD طلبات التنمية المحلية: دراسة تحليلية لواقع نظامومت التكوين الجامعيسعد عادل،  

 141ص ، جامعة الجلفة،2112-12-12، يوم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشتل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية
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بالرغم من اختالف  اتجانس الشهادات دولي هذا النظام يضمن ثحي. نوعية التكوين الجامعي
 .المؤسساتلهذه والعمل على تكوين نوعي  بهامع تنمية التعاون واالعتراف المتبادل  الجامعات

IV -2-  نظام  ظل ربة الجزائرية فيجالتLMD: 

د تنصيب اللجنة بع هذا ،التعليم العالي والبحث العلمي إصالحمشروع  إطارالجزائر في  تشرع   
، حيث تم 21121افريل21الذي صادق عليها مجلس الوزراء في  ،المنظومة التربوية إلصالحالوطنية 

 بإلحاح"... الجامعة الجزائرية مدعوة من خاللحول تحقيق الجودة  أساساتدور  األهدافالعديد من 
مطالبة بربط التعليم بمتطلبات  هاأنالمعايير الدولية كما  اسمي إلىاالهتمام بجودة التكوين واالرتقاء 

 ومتطلعات التنمية..."

تهدف  اإلصالحاتمجموعة من  ،2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نهاية سنة تطرح  
العشرية لتطوير قطاع التعليم العالي  إستراتيجية إطارتتيير النظام البيداغوجي المتعارف عليه في  إلى

المؤرخ في شوال  261-14ا تطبيقه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقمحيث بد .2112-2114مابين
، بعد تنظيم 2شهادة الليسانس نظام جديد إحداثالذي يتضمن  ،2114نوفمبر21الموافق ل 1425

دراسية  أيامالندوات الجهوية الجامعية بعد تنظيم  إطارالجامعية والتي تمت في  لألسرةاستشارة واسعة 
 -بمشاركة خبراء دوليين من جامعات كندية أخرىعدة لقاءات  نظمتكما  مستواهمعلى  ،وملتقيات
ضمن عولمة التعليم العالي للدول النامية التي ال تملك  هذا النظام يدخل بريطانية.-فرنسية -أمريكية

 معايير دولية.بنوعية التعليم تقاس  أصبحتفي وقت  هالقدرة على تبني

بدا تطبيق النظام على مستوى عشر مؤسسات  ،2115-2114الجامعي فمع انطالق الموسم  
تم و ، 3الهيكلة الجديدة للتعليم العالي إطارجامعية وتم تحديد قائمة المؤسسات ومجاالت التكوين في 

نسبة الطلبة الجدد الحاصلين على البكالوريا  من 4%2.4مرة بنسبة ألول بهتسجيل الطلبة الجدد 
 المطبقة لنظام المؤسساتزادت عدد  2117-2115جامعيخالل نفس السنة، مع الموسم ال 7.76%

                                                           
1
 www.MESRS.dz 

 12ص، 2114نوفمبر65،24،العدد2114،رية الجزائريةللجمهو  الرسميةالجريدة   2

 2114جوان22الموافق ل1425 األولىجمادى 14المؤرخ في  12منشور وزاري رقم  3

4
Zineddine Berrouche, Youçef Berkane, opçit,p04 
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LMD،1بهدف التمييز األكاديمي والتطور والنمو االقتصادي حيث كان عدد الطلبة يتزايد باستمرار 
 :2معاينة وتشخيص معمق لمنظومة التكوين ، فتم اختياره بعدميزانيةالمما صاحبه ارتفاع في ،

  االقتصادية  األصعدةجعل الجامعة بعيدة عن واقع وجود اختالل هيكلي تراكمي عبر السنين
 واالجتماعية والسياسية والثقافية

 التحديات التي فرضها التطور غير  إلى ،عدم قدرة التكوين العالي على االستجابة بنجاعة
 .المسبوق للتكنولوجيات وظاهرة عولمة االقتصاد واالتصال

 دية وثقافية.العالقات الدولية التي فرضت قواسم مشتركة اقتصا 

 :  الجزائرفي  LMD نظام التي يعتمد عليهامبادئ ال -1

 -ماستر -كل مرحلة بشهادة جامعية "ليسانس جهيكله ثالث مراحل تكوينية تتو  فينظام العتمد ا  
 .3دكتوراه"

مما يسمح هذا  الليسانسبعدها يتوج الطالب بشهادة  ،سنوات2شهادة البكالوريا + :األولىالمرحلة  -
خالل هذه  .الطور الثاني الماستر( إلىمتابعة التكوين) االنتقال  أوالمهني  باإلدماج اأمالطور 
رصيد التي تتم عبر 121سداسيات تتضمن 7ما يعادل  أية التكوينية التي تتم في طورين المرحل

تطبيق لضمان االندماج  أوالخطوات التالية: جذع مشترك يمتد على سنتين يتبع بسنة تخصص 
 .4برنامج خالل هذه السنة بالتنسيق مع القطاعات المستخدمة إعدادطالب كما يتم المهني لل

 M1,M2تتوج بشهادة الماستر تتم خالل سنتين  ،سنوات5شهادة البكالوريا + المرحلة الثانية: -
من تتوفر فيه شروط  أو مهني أكاديمي الليسانسحيث تمنح هذه الفرصة للحاصل على شهادة 

 121سداسيات بمجموع14من وحدات تكوينية موزعة على األخيرةل هذه تشكتحيث  االلتحاق،

                                                           
1
  Bouadam Kamel, Youcef Berkane, LES effets de la Mondialisation sur l’éducation et l’emploi en 

Algérie ," Revue des sciences économique et de gestion", N04, Université Ferhat Abbas, Sétif ,2005,p93 

 ،2111، جويلية15، العدد"ميةلمجلة البحوث والدراسات الع"، االقتصادية واالجتماعية لنظام التعليم العالي)ل م د( اآلثارشبايكي سعدان،   2
 12ص

 12ص ،2111، جواني لتطبيق ومتابعة ل م دالدليل العلم  3

 14ص مقري زكية، مرجع سابق،  4
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الحصول على تخصص يمكنه من متابعة  أو األساسيبمتابعة التكوين  أيضا، كما يسمح رصيد
حاصل على ليسانس  بلكل طال مفتوحةالتوجه نحو الحياة العملية وهي مرحلة  أوتكوين الدكتوراه 

 تخصصين مختلفين: إلىالتكوين مهني كما يحضر هذا  أو أكاديمي

 حقل معرفي محدد)ماستر مهني( : يمتاز باكتساب تخصص دقيق فيتخصص مهني -

يمتاز بتحضير البحث العلمي الموجه منذ البداية للقيام بنشاط بحث  تخصص في البحث: -
 .1وسط اجتماعي) ماستر بحث( أوفي وسط اقتصادي 

يسمح هذا حيث  2تتوج بشهادة الدكتوراه بعد المناقشة ،سنوات2شهادة البكالوريا + :المرحلة الثالثة -
تكوين  إلى باإلضافة .األقلعلى سنوات(2سداسيات)7رفه وتبلغ مدته الطور للطالب بتعميق معا
من خالل تطوير قدرات البحث لديه والتكييف مع العمل الجماعي،  ،عن طريق البحث ولصالحه

ح هيكلة النظام ويمكن توضي .جديدة تخصصات يميز هذا التكوين خالل هذا المستوى ظهور ما
 :مواليفي الشكل ال

 LMD(: هيكلة نظام 12الشكل رقم)

 

  

 

 
 12،ص2111: الدليل العلمي لتطبيق ومتابعة ل م د، جوانالمصدر

                                                           
  مقياس عندما يلبي شروط التقييم الخاصة بوحدة  أووحدة تعليم ما  أرصدة: يعبر عن حجم العمل المطلوب يحصل الطالب على الرصيد

 التعليم هذه.

 12ص ،2114،، الجزائرالعاليالتعليم  إصالحملف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   1

 15ص ،2116، الجزائر،التعليم العالي إصالحملف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   2

 ليسانس

سداسيات من  6

 الدراسة

 ماستر

سداسيات من  4

 الدراسة

 دكتوراه

سداسيات من  6

 الدراسة
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زيادة على الفوائد التي توفرها هيكلة التكوينات كونها بسيطة وواضحة القراءة تقتصر على ثالث  
انسجاما بخصوص توفير التكوينات تكون هذه العروض  أكثرت حيث يرتكز النظام على رؤية شهادا

 :1شكل مجاالت وتنظم في شكل مسارات نموذجيةي ف

منظم داخل مجاالت كبيرة ويعد المجال  ،الترض الجديد لمختلف التكوينات أن: مجاالت التكوين -
ن ناحية المنافذ المهنية التي عبارة عن تجمع تخصصات عدة على شكل مجموعة منسجمة م

العلوم الدقيقة والتكنولوجيا وغيرها، ضمن كل مجال تعرف -مثل العلوم االجتماعية إليهاتؤدي 
 اختيارات. أوبعض المسارات النموذجية التي هي عبارة عن تخصصات 

يعرف المسار النموذجي عبارة عن تجمع منسجم  المسارات النموذجية)المسالك النموذجية(: -
هدف  أساسالتي تحددها الفرق البيداغوجية على  ،وحدات تعليمية قابلة لالحتفاظ والتحويلل

 معين وهو نوعان: 

منسجم لوحدات تعليم تشكل برنامجا دراسيا محددا من قبل فريق  تأليفالمسلك النموذجي:  -
 التكوين ومقدما في شكل عرض تكوين منظم بكيفية تسمح للطالب ببناء مشروعه التكويني

 .2بصفة تدريجية

فرق تكوين داخل  أويقيم مسلكا فرديا بمساعدة فريق  أنكل طالب  بإمكانالمسلك الفردي:  -
 التعليم العالي. مؤسسات

وتتيح معايير تمكن الطالب في انجاز  ،التخصصاتتدمج هذه المسالك المختلفة مقاربات متعددة   
التي  األساسية التعليميةمن تجمع الوحدات  كما تتكون ،3واستعداداتهمشروعه الدراسي وفق رغباته 

ومواد  ،رصيد(121)األرصدةمن مجموع  %71-51ومهمة تشكل أساسيةتحتوى على مواد تعليمية 

                                                           
لضمان جودة  األولالمؤتمر العربي الدولي ، LMDالبحث عن ضمان جودة التعليم العالي الجزائري من خالل تطبيق كربوش رمضان،   1

 12ص ،األردن، 2111ماي12-11يومي،جامعة الزرقاء، التعليم العالي

 2112جوان 21المؤرخ في  126من القرار  – 12المادة  2

3
Abdelkraim Herzallah et Kamel Baddari, Comprendre et Pratiquer le LMD, Licence, Master, Doctorat, 

3éme édition, office des publication universitaires ; Alger ;2007,p25-26  
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من مجموع  % 15-5بنسبة  أخرىمواد تعليمية  إلى إضافة ،% 25-21تعليمية ثانوية بنسبة 
 حيث تشمل:  .1األرصدة

 مجموعاتللنظام فهي عبارة عن  األساسيةبيداغوجية : تشكل القاعدة الالوحدات التعليمية - أ
التعليم)مقررات، مقاييس،( منظمة بطريقة بيداغوجية منظمة ومنسجمة بهدف بلوغ كفاءات ملموسة 

 اشهر وهي: 7تقدم في مدة قدرها 

 والضرورية لتخصص معين األساسية والمقاييس: تمثل المواد األساسيةالوحدات التعليمية  -

يمية االستكشافية: تشمل مواد تعليمية تمكن الطالب من توسيع افقه المعرفي الوحدات التعل -
 .أخرىقد تكون هذه المواد مرافقة لتخصصات  األكاديميةوثقافته 

الوحدات التعليمية المنهجية: تشمل المواد التعليمية والوسائل المنهجية التي تساعد الطالب  -
ضرورية من اجل  أدواتالتي توفر  اآللي اإلعالممثل اللتات الحية  ،على تحقيق مساره

حيط يمتاز ممع اكتساب ثقافة عامة وتقنيات منهجية تسهل االندماج والتكيف المهني 
 باستمرارية التتيير.

حسب العمل المنجز من قبل  ويحدد ،: وحدة قياس المواد التعليمية المتحصل عليهااألرصدة- ب
عمل الراهن المطلوب من الطالب وقابل الطالب فهو مرتبط بحجم العمل الفردي وحجم ال

 21ويقدر السداسي الواحد ب أرصدةلالحتفاظ والتحويل ويحدد قيمة الشهادة على شكل 
 رصيد.

التعليمية بواسطة المراقبة المستمرة  مكتسباتهالتقييم واالنتقال: يتم تقييم الطالب من خالل  - ج
من مسار  األوليين سداسيينفي نفس سلك التكوين حقا للطالب المتحصل على  ،لمعارفه

رصيد من 21يتحصل على  أن الثانيةفي السنة  أمارصيد( االنتقال، 21 األقلالتكوين )على 
 رصيد لكي يتم حصوله على الشهادة النهائية. 121الوحدات القياسية والسنة الثالثة 

وياتهم الحياة مهما تنوعت مست أطوارالتكوين مدى الحياة: يتيح هذا النظام للجميع في  - د
تمامهودوافعهم الفرصة في الشروع للتكوين ما  معتمدة للنظام . والشكل الموالي يبين الهيكلة الوا 

 على مستوى الجامعة، 

                                                           
1
 Ibidem 
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1نظام ومن بين مميزات 
LMD: 

 الرسملةCapitalisation بمعنى الوحدات التعليمية المكتسبة ال مجال إلعادتها حتى لو تم :
 نها قابلة لالكتساب واالحتفاظ.تحويل الطالب إلى جامعة أخرى أل

 الحركيةLa Mobilité أن اكتساب هذه الوحدات يمكن الطالب من تحويل ملفه البيداغوجي :
 وتسجيله في أي مؤسسة جامعية أخرى.

 الوضوحيةLisibilité: .تكمن سوق العمل أن يقارن بسهولة الشهادات في إطار التشتيل 

 الجامعية المؤسساتشمل جميع يصالح أصبح النظام اإلمن تطبيق  ،بعد مضي ثمانية سنواتف   
إال ، 21122طالب خاللسنة142111ما يزيد عن  ،حيث بلغ عدد الطلبة في المسارات التكوينية أين
 ،تتوفر فيها وسائل االتصال الجديدة من اجل تدويل التعليم العالي ،تطلب بيداغوجية حديثةي انه
 :3تطبيقه كالتاليفي مشكالت  دناغير انه شهلوصول إلى نتائج ايجابية ل

 نالتدفق الطالبي الكبير حيث نظام LMD يدعوا بالمحدودية أفضل حتى ال تقع في مشكالت
ترتبط بمستويات التأطير ومدى االستفادة من المخرجات الميدانية للمؤسسات مما يؤثر على 

 التحصيل النوعي للطلبة.

  اقتصادي-المحيط السوسيوعدم التالؤم مع الكفاءات العلمية الموجودة و 

  مشكالت مرتبطة بالتكوين هذا من خالل عدم تناسق برامج التعليم مع األحجام الساعية واألنماط
 نظامالالجديدة للتعليم في 

 المرافقة المشكالت المرتبطة بTutoratفهي شكل من أشكال المساعدة وتوضيح النظام :، 
 افق.حدد مهام األستاذ المر وتحديد خصائصه إضافة إلى غياب النصوص التي ت

                                                           
1
 12ص مقري زكية، مرجع سابق،  

 15ص ،2112ماي21-12، التعليم العالي إصالحالتقرير الوطني حول التقويم المرحلي لتطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   2

3
  Ministère de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique, Mise en œuvre et Fonctionnement de 

la réforme de l’enseignement supérieur ; opçit ,p16-18 
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  يتطلب توفر الحجم المعتبر من الوسائل الذي نقص اإلمكانيات الالزمة لتطبيق النظام الجديد
كقاعات االنترنت التعليمية، مراكز اإلعالم التكويني هذا كلما  ،العلمية واإلمكانيات البيداغوجية

 .1عليميكلما انعكس سلبا على كفاءة وجودة النظام الت ،كان محدود

 عادة تنظيمه إضافة  ،مع إدراج أساليب وطرق بيداغوجية جديدة ،إعادة هيكلة البرنامج التعليمي وا 
تهدف إلى تحصيل المعارف األساسية والمنهجية للتعليم والتفتح الفكري  ،إلى أعداد برامج جديدة

 نتيجة المقاييس التي يتم تدريسها.

 :LMD االقتصادية واالجتماعية لنظام اآلثار -2

 :2أهمها تمثلت اقتصادية واجتماعية أثارله  كان بعد ما وهذا نتائج LMDنظام لم يلتمس 

 االقتصادية اآلثار:  

تطلب نمو يالذي  ،التنمية المستدامة أسلوب على نعتمد نابدأ: المساهمة في التنمية المستدامة -
دد في المجتمع لصالح تطوير متع إلىالتي تؤدي  ،الوسائل المتاحة واستحداث الوسائل الجديدة

ي يعتمد رفالحالية، حيث اعتمدت على نظام تعليمي جديد له تصور في خلق مجتمع مع األجيال
 على تكنولوجيات حديثة.

وتطبيقه يكسب فوائد تستجيب  ،االبتكار والتجديد هأهداف: من بين اعتماد االبتكار والتجديد -
مشكالته كمشاريع بحوث من خالل اتفاقيات عبر تبني  ،الواقع االقتصادي واالجتماعي لمتطلبات
نتاجثم منهجية االبتكار واالختراع  أوال .التعاون البحث العلمي  عن طريقكون تمعارف التي  وا 

عمل المخابر والصندوق الوطني  إطاركمشاريع بحوث في  ،التنمية المستدامة أهدافالتي تحقق 
 للبحث.

 إلى ا النظام هي اختصار لزمن التكوين العالي: من مميزات هذعدم تفويت الفرص االقتصادية -
من اجل عدم تفويت الفرص في ظروف تتميز بالتتيير والسرعة على المتخرج من اجل  ،سنوات2

 خلق مؤسسة. أووظيفة  إيجاد

                                                           
حول  األولالمؤتمر العربي ، LMD إطارمناهج العلوم االقتصادية وعلوم التسيير في  إلصالحالتجربة الجزائرية صالح الصالحي،   1

 12ص ،، الرباط2116ديسمبر12-12، يوميالمستقبلية واآلفاقالجامعات العربية: التحديات 

 6-2ص شبايكي سعدان، مرجع سابق،  2
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باقتراح برامج التكوين بعيدا  لألساتذة اإلمكانية بإعطاء: هذا تحرير الجامعة من السيطرة المفرطة -
وتلبية التخصص لحدود دنيا عن الشروط كالتالؤم  ،الجانب العلمي الستيفاء امروأو شروط  أيعن 

 طير الالزم.أمع متطلبات سوق العمل وتوفر الت

جعل الخريج يستجيب  إلى: فلسفة هذا النظام تهدف االستجابة المباشرة للمتطلبات االقتصادية -
 من خالل إبرامعليا خصوصا من خالل الشهادات المهنية ال ،المحيط االقتصادي إلىمباشرة 

 اتفاقيات تعاون تم االتفاق عليها.

 االجتماعية: اآلثار 

من الجانب الكمي مما يساهم في  أكثراالهتمام بالجانب النوعي  إلى: يسعى النظام تكوين نوعي -
 جودة.التحقيق 

الثالثة  اراألطو ورسملة النتائج سواء بين  االحتفاظيسمح لتكوين دائم عبر  :الحياةالتكوين مدى  -
طيرية تجعل باستمرار التكوين أت إمكانياتر يتوف أخرىداخل الطور الواحد من ناحية من ناحية  آو

 والتحصيل العلمي بشكل دائم.

 أنهعلى  ،: تتيرت النظرة التقليدية للمورد البشريفي المورد البشري ااعتبار التعليم استثمار  -
برامج التنمية البشرية  إلىينظر  أصبححيث  اقتصاديمردود  إلىؤدي ياستهالكي ال  مشروع

نجم عن اكتساب المهارات ت ،غير مباشر عائد اقتصادي أنهاعلى  ،والخدمات االجتماعية
 إلىالفكر المعرفي ال يتوفر علما أن  ،فيه خلق المعرفة ىوالمعرفة نتيجة نظام تعليمي يراع

 اجتماعية مباشرة. أثار إلىؤدي يبمواصفات تعليمية 
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 :ثالثالخالصة الفصل 

من االستقالل،  األولين خالل العقدينتعثرا واضحا  ،لقد حظيت سياسة التعليم العالي والبحث العلمي  
تخلق نقطة تحول من خالل ربط البحث العلمي  أنوعليه حاولت الجزائر في منتصف الثمانينيات 

 .واإليديولوجيةقات المادية جملة من المعو  واجهتطبيق هذه العالقة  أن إال ،بخطط التنمية

تتحدث عن  أصبحتاالقتصادية العالية التي  التطوراتفي ظل  ،لكن مع تطور المعرفة والمعلومة    
 مؤسسات بإنشاءهذا  ،اقتصاد المعرفة، انتهجت الجامعة الجزائرية سياسة حاولت بها مواكبة العصر

 اآلونةخالل ة والخبراء في تسيير المجال. لكن بسبب قلة الخبر  ،بعد فترة وجيزة إلتائهابحثية لكن تم 
 ،انه يمكن القول إاللتنفيذ مخططات علمية،  آلياتسة بحثية تساعد على خلق ياتم برمجة س األخيرة

علمية  أسسمبنية على  سياسةبهدف وضع  ،تساير التطور العلمي والتكنولوجي أناستطاعت  أنها
التعليمية ووضع برامج  المؤسساتلتعلم البرامج و لتحسين النوعية من خالل تقويم مكتسبات ا

وحتى نتعرف أكثر على  كنشر ثقافة الجودة والعمل على تحسينها. ،واستراتيجيات بيداغوجية جديدة
سنخصص  ،نحو التوجه لتحسين جودة التعليم العاليهذه التحوالت التي شهدتها الجامعة الجزائرية 

 .م العاليللجودة في قطاع التعليالفصل الموالي 
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 تمهيد:

النظري للدراسة ولكن نتائج البحوث مرهونة بالخطوات  لإلطارفي الفصول السابقة  طالبةالتعرضت    
فشله يتوقف على هذه  أوالميدانية التي يتخذها الباحث، ويمكن القول بان نجاح البحث  اإلجرائية

هذه  أهميةطبيقي، وتتضح العملي الت اإلطار إلىالنظري  اإلطارالمرحلة. الن الباحث ينتقل فيها من 
 أفضلالعلمية والمجتمعية وعن طريقها يستطيع الباحث تحديد  لألسسالمرحلة في توجيه البحث وفقا 

 البحث. أهدافالوسائل لحل مشكلة البحث المطروحة وتحقيق 

 األولمبحثين تناول  إلىما تقدم خصصنا هذا الفصل للدراسة الميدانية. وقسم الفصل  أساسوعلى    
الدراسة الميدانية في حين خصصنا المبحث الثاني لعرض نتائج الدراسة الميدانية  إجراءاتنها م

 وتفسيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 191 - 

 

I- الدراسة الميدانية: إجراءات 

المستخدمة  اإلحصائية األساليبثم ومن الدراسة الميدانية،  أهدافتتناول الباحثة في هذا المبحث    
 على النحو التالي: البةطفي هذه المرحلة، وتعرضها ال

 :أهداف الدراسة الميدانية 

 : التالية األسئلةعلى  اإلجابة إلىتسعى الدراسة الميدانية 

 وأهميتهاالمعرفة  إلدارةهيئة التدريس بالجامعة  أعضاء مساهمةمدى  ما 

 ل، المعرفة) التوليد، الخزن، النق إدارة لعملياتهيئة التدريس  وأعضاءالجامعة  ساهمةما مدى م
 التطبيق(

 هل تتبنى الجامعة نظاما فاعال لتحقيق جودة التعليم العالي 

 تحسينهي جوانب القوة وجوانب الضعف في نظام التعليم في الجامعة من منظور مدخل  ما 
 الجودة.

  جودة التعليم العالي تحسين على  وأهميتهاالمعرفة  إدارةعينة الدراسة لمفهوم  أفراد تأثيرما
 بالجامعة.

 التالية:  األهدافتحقيق  إلىثم تسعى الدراسة الميدانية ومن 

  وأهميتهاالمعرفة  إدارةلمفهوم  إدراكهمعينة الدراسة حول  أفرادالتعرف على اتجاهات 

  المعرفة من وجهة  إدارةتحديد درجة ممارسة بعض الجامعات الجزائرية والعاملين فيها لعمليات
 عينة الدراسة أفرادنظر 

 العالي جودة التعليم تحسينارسة بعض الجامعات الجزائرية لتحديد درجة مم 

  على جودة مساهمتها و المعرفة  إدارةالعينة  لمفهوم  أفرادبين  تأثيركانت هناك  إذاتحديد فيما
 التعليم في الجامعة الجزائرية.

 

 



 

 

- 192 - 

 

I-1-  :منهج الدراسة 

 رضيفألالمعتمد على المنهج  االستقراء التفسيري أن طالبةبعد االطالع والتنقيب وجدت ال     
 .وأهدافها وأبعادهااالستنباطي هو المنهج المناسب لكونه يتالءم مع طبيعة الدراسة 

   I-2- الدراسة: عينة  

هيئة التدريس بالجامعات الجزائرية. فقد قامت  أعضاءالمتكون في بر حجم مجتمع الدراسة نظرا لك  
 من ثالث جامعات جزائرية.  1(ذأستا 781الباحثة باختيار عينة مقدارها )

I-3- الدراسة:  أداة 

 كأداة االستبانةالمعرفة والجودة فقد قامت باستخدام  إدارةتقيس  أداةعلى  طالبةنظرا لعدم حصول ال   
الدراسة الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات والحقائق المرتبطة  أهدافتساعد في تحقيق 
التي يستخدمها المشتغلون بالحقول التربوية واالقتصادية على نطاق  األداة وألنهابموضوع الدراسة، 

قابلة  أصبحتبعدة خطوات حتى  األداةالقائمة بالفعل. ومرت هذه  األساليبواسع للحصول على 
 عليها. أجريتللتطبيق الميداني في ضوء نتائج اختبارات الصدق والثبات التي 

 ة وفق الخطوات التالية: بتصميم االستبان طالبةوقد قامت ال

 :تصميم االستبانة 

من كتب العالي المعرفة والجودة في مؤسسات التعليم  إدارةكل من ل بعد اطالع على دراسات  
الدراسة بشكل مبدئي على النحو  استبانهودراسات سابقة ودوريات وندوات ومؤتمرات قامت بتصميم 

 التالي: 

، وقسمت أهدافهادمة لتوضيح الغرض من الدراسة واهم اشتملت الدراسة على صفحة الغالف ومق 
 (.03)انظر الملحق  جزئيين إلىاالستبانة 

 أبعاد أربعةوتتضمن  المعرفة وتنظيمها واستخدامهاإدارة مفهوم  إدراك: األول جزءال: 

 البيانات والمعلومات - أ

                                                           
 بناءا على:  اإلحصاءمن الطلبة كما ينصح به خبراء  اإلجماليوالعدد أكل كلية  ألساتذةمن العدد الكلي  %70تم اختيار   1

Brigitte Tribout ; Statistique :Pour économistes et gestionnaires ; Pearson éducation ; France ;2007, p434 
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 المعرفة الضمنية والصريحة - ب

 البنية التحتية التكنولوجية - ت

 المعرفة إدارةعمليات  طبيقت - ث

بالجامعات المدروسة  األساتذة إدراكالممارسات السلوكية الدالة على  أهمعبارة تمثل 00ويتكون من 
 وتنظيمها واستخدامها وتوليدها والتشارك فيها. وأهميتهاالمعرفة  إدارةلمفهوم 

 أبعاد: ويتضمن خمس : الجودة في مؤسسات التعليم العاليالثاني جزءال 

 ي في الجامعة ومؤشراتهالتخطيط االستراتيج - أ

 هيئة التدريس أعضاءمؤهالت  - ب

 جودة البرامج والمناهج التعليمية - ت

 الجامعية اإلدارةممارسات جودة  - ث

 عالقة الجامعة بالمجتمع - ج

 الممارسات السلوكية الدالة على االهتمام بجودة التعليم في الجامعة. أهمعبارة تمثل 33ويتكون من 

  I-4-  صدق األداة : 

 بتقنين االستبانة باستخدام الصدق والثبات على النحو التالي:  البةطقامت ال  

 الخطوات التالية:  طالبة: للتحقق من صدق االستبانة اتبعت الصدق االستبانة 

: وهو وصف المحكمين، حيث قامت الباحثة بعرض االستبانة على بعض الصدق المنطقي -7
سعيدة( وطلب  -الطارف-المسيلة-بسكرة-من هيئة التدريس بالجامعات التالية)باتنة األساتذة
فيما من حيث مدى مناسبة الفقرة للمحتوى، ومدى ارتباط العبارات بالمحاور،  رأيهم إبداءمنهم 

من حيث عدد الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها، وتقويم مدى  األداةوالنظر في مدى كفاية 
دونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، ي أخرىمالحظات  أي أوالصياغة اللغوية، والشكل النهائي 

 (00الملحق انظر) اإلضافة أوالحذف  أوالتغيير،  أو
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 أكثرالتعديالت التي اتفق عليها  بإجراءالمحكمون قامت الباحثة  أبداهاوفي ضوء التوجيهات التي   
 أو أخرمحور  إلىنقلها  أوحذف بعض العبارات  أو( من المحكمين سواء بتعديل الصياغة %10من)

 األوليةعبارات جديدة، وعلى ضوء نسب اتفاق المحكمين على عبارات االستبيان في صورته  إضافة
 التعديالت التالية: أجريت( 00)انظر الملحق

 تعديل الصياغة اللغوية لعبارات االستبيان 

 (واستبدالها بعبارات 38-33-30-03-00-70-71-71-00-03حذف العبارات التالية )
 داللة أكثر

 تقيسه. أبعادلكل محور  إعدادعبارات دالة وكذلك  إلى 77ة الفقرة رقمتجزئ 

عبارة( 33الصدق المنطقي في صورتها النهائية مكونة من) إجراءاالستبانة بعد  أصبحتوبهذا   
 المذكورة سابقا. األجزاءموزعة على 

المكونة  االستبانة، ومدى ارتباط الجوانب ألبعادمن صدق المحتوى : للتحقق صدق المحتوى -0
 .من عدم التداخل بينهما للتأكدلها بعضها مع بعض وذلك 

( لحساب كرونباخ)ألفا راسة وفقا لمعادلة الد ألداةمل الثبات اتم حساب مع: االستبانةثبات  -3
 الثبات فكانت على النحو التالي

  ةمار االستلقياس ثبات  Cronbch Alpha معامل(: 82الجدول رقم)

 معامل الثبات* معامل ألفا كرونباخ تعدد الفقرا المتغيرات 

 

إدراك  أبعاد
مفهوم إدارة 

المعرفة 
وتنظيمها 
 واستخدامها

 البيانات والمعلومات إلدارة المعرفة -1

 المعرفة الضمنية والصريحة -8

 البنية التحتية التكنولوجية -3

 عمليات إدارة المعرفة في التعليم العالي -4

80 

03 

00 

03 

01 

0.141 

0.131 

0.173 

0.880 

0.033 

0.100 

0.800 

0.803 

0.000 

0.011 
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أبعاد 
الجودة في 

التعليم 
 العالي

 التخطيط االستراتيجي للجامعة -1

 جودة مهارات أعضاء هيئة التدريس -8

 جودة البرامج والمناهج التعليمية -3

 جودة اإلدارة الجامعية -4

 الجامعة والمجتمع                 -5

35 

73 

00 

01 

01 

03 

0.151 

0.000 

0.170 

0.130 

0.133 

0.030 

 

 

0.105 

0.013 

0.803 

0.808 

0.831 

0.013 

 0.124 0.100 55 المجموع

 الجذر ألتربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*الثبات= 

 spss ;v21وفقا لنتائج التحليل اإلحصائي طالبة: إعداد الالمصدر

 0.0-0.1ة بين ( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت محصور 08رقم ) يتضح من نتائج الجدول    
لكل مجال من مجاالت االستمارة وهذا ما يمكن استخدامه لما تكون نوع الدراسة من الدراسات 

بالنسبة لالستمارتين على التوالي هذا مما  0.0-0.8. وكذلك قيمة الثبات تراوحت بين  1االستكشافية
 يدل على ثبات أداة الدراسة وصالحيتها للتطبيق.

I-5- :تطبيق االستبانة  

كل من جامعة  أساتذةعينة الدراسة المكونة من  أفراد( على استبانه 781بتوزيع ) طالبةقامت ال   
منها،  أي(، وبمراجعتهم لم يتم استبعاد لألساتذة استبانه 00البواقي، استعادت منها) أم-بسكرة-باتنة

 LIKERTار مقياس فبعد تطبيقها تم اختب مكتملة وصالحة للتحليل. االستبياناتعدد  أصبحوبذلك 
الخماسي، ألنه يعتبر من أكثر المقاييس المستخدمة لقياس اآلراء لسهولة فهمه وتوازنه، حيث يشير 
أفراد العينة الخاضعة لالختبار عن مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التي يتكون منها مقياس 

 العامل المقترح وفقا لما يلي:

 

                                                           
1
 Pierre GHewy ; Guide pratique de l’analyse de données : Aves application sous IBM SPSS statistiques 

et Excel  Questionnez ; Analysez… et Décidez ; 1
er

 édition, de Boeck ; Bruxelles ;2010 ; p292 
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 غير موافق إطالقا وافقغير م محايد موافق موافق جدا

 (01درجة واحدة) (08درجتين) درجات03 درجات 04 درجات 05

لالستجابة )موافق تماما(  3الخماسي تم تحديد درجة األهمية، حيث تمنح الدرجة likertوفقا لمقياس 
ابة لالستج 7لالستجابة)غير موافق( والدرجة0) محايد( والدرجة 3لالستجابة )موافق( والدرجة0والدرجة 

 )غير موافق تماما(.

 وعلى ذلك تم استخدام المعيار التالي للحكم على درجة األهمية وفق الجدول أدناه:

 (: درجة االستجابة وفقا للمتوسط الحسابي81الجدول رقم)

 التفسير اللفظي فئة المتوسط الحسابي

 (1-1820) 

(1821-88,0) 

(88,1-3840) 

(3841-4880) 

(4881-5800) 

 ضعيف جدا

 يفضع

 متوسط

 مرتفع

 مرتفع جدا

 طالبةمن إعداد ال المصدر:

I-,-  المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية األساليب  

تحقيقها، تم تخليل بيانات الدراسة  إلىالتي تسعى  واألهدافبناء على طبيعة الدراسة 
، وفقا Rاإلحصائيةوالحزمة  (SPSS)للبرامج االجتماعية  اإلحصائيةباستخدام الحزمة 

 التالية:  اإلحصائية ألساليبل

الوصفي ذي البعد الواحد كالتكرارات والتكرارات النسبية  اإلحصاءتم استخدام  -
 والمتوسطات.

لدراسة مدى اختالف توزيع التكرارات المالحظ عن التوزيع  لحسن المطابقة 0اختبار كا -
ركزت نحوها المتوقع في فئات االستجابة الخمس من خالل تحديد فئة االستجابة التي ت

 استجابات أفراد عينة الدراسة في كل عبارة من عبارات القياس.
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وشكل العالقة بين  تأثير( وذلك لقياس PCR) األساسيةاالنحدار على المركبات  أسلوب -
 المعرفة وجودة التعليم العالي بالجامعة الجزائرية. إدارة

ذا    عند تحليل بيانات  مألوفاالواحد الوصفي ذي البعد  اإلحصاء أساليبكان استخدام بعض  وا 
، لذا األساسيةاستخدمت انحدار المركبات  أبحاثانجد  يجدر أن -في حدود علمنا–، فانه االستبانة

استخدامهما  آملعلى  األسلوبينالنظرية لهذين  األسسسنخصص ما تبقى من هذا المبحث لعرض 
 المعرفة وجودة التعليم العالي. إدارةفي المبحث الثاني من هذا الفصل لدراسة العالقة بين 

I -0- األساسيةالنظري النحدار المركبات  اإلطار : 

منها هو السعي  األساسيالواسعة االستخدام وان الهدف  اإلحصائيةمن الطرق  تحليل االنحدار إن    
والذي  الدائم لمعرفة وتفسير العالقات المختلفة بين الظواهر وذلك بتحديد العالقات بين المتغيرات،

 أخرىمتغيرات  أو)متغير االستجابة( ومتغير يوضح العالقة بين كتغير واحد يدعى بالمتغير التابع
تسبب التباين في المتغير التابع وتسمى بالمتغيرات التوضيحية. كذلك يصف العالقة بين  أنهايعتقد 

النموذج الرياضي تعتمد  رياضي وان دقة هذا نموذجالمتغير المعتمد والمتغيرات التوضيحية على هيئة 
مرتبط  األخربعض هذه الفروض مرتبط بالعالقة الدالية والبعض  أنعلى فروض التحليل حيث 

العديد من الدراسات  أكدتمشكلة التعدد الخطي حيث  وأهمهابالمتغير العشوائي، وهذه الفروض عدة 
يجادوالبحوث االهتمام الكبير بمشكلة التعدد الخطي   األساسيةالمركبات  وأهمهالها  الحل المناسب وا 

بوصفها وسيلة لحل مشكلة تعدد العالقة الخطية   Karl Personعندما اقترحها 7007 إلىالتي تعود 
تفسير وفهم العالقة المتداخلة بين  إلىواعتمدها طريقة استكشافية يمكن االستفادة منها للتوصل 

 المتغيرات.

توليفات خطية  أو Factorsعوامل  إيجاد إلىيهدف  أسلوب بأنه األساسيةويعرف تحليل المركبات    
لتحل محلها بحيث تكون هذه  األصليةقليلة ومشتقة من المتغيرات  األساسيةتسمى بالمركبات 

 األساسيةحتى ال يوجد ارتباط فيما بينها ويمكن كتابة المركبات  أيمتعامدة  األساسيةالمركبات 
 : كاألتي

 
 :أنحيث 
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 الرئيسية : تمثل المركبة 

aji يمثل معامل :j  في المركبة الرئيسيةi  الذاتية األشعةالذي يمثل قيم aji  المرافقة للجذور
وان Pc=XAالمصفوفات  أسلوبللمصفوفة المستخدمة وباستخدام  المميزة)القيم الذاتية( 

دمة والمرتبة الذاتية المرافقة للمصفوفة المستخ األشعةتمثل  أعمدتها أعالهفي الصيغة  Aالمصفوفة
يمثل  Aالمصفوفة أعمدةوان كل عمود من  وفقا لمقادير القيم الذاتية 

على خصائص القيم الذاتية  األساسيةوتعتمد فكرة احتساب المركبات  األساسيةالمركبات  إحدى
مصفوفة التباين والتباين المشترك للمتغيرات  أوذاتية لمصفوفة االرتباط  أشعةوما يرافقها من 

( تمثل جميع s)أنمختلفة. حيث  أووحسب وحدات قياسها من حيث كونها متشابهة  xsةاألصلي
لها نفس وحدات   xsكانت متغيرات  فإذا x1 ,x2,…………………..xnالمتغيرات المدروسة من 

الذاتية لمصفوفة التباين  األشعةقيم  aji األساسيةت ركباالقياس ففي هذه الحالة تكون معامالت الم
 المتمثلة بـ: xs للمتغيرات المستقلة vتركوالتباين المش

 
ثم نجعل قيمة  vنقوم بطرح من القيم القطرية للمصفوفة  القيم الذاتية)الجذور المميزة(  وإليجاد

 :أي vدتها تساوي صفر فنحصل على المعادلة المميزة للمصفوفة دمح

 
 :أي mمن الدرجةوشكل المعادلة المميزة هو متعدد الحدود في 

 

وهذه الجذور ترتب  من الجذور  mند حل هذه المعادلة سنحصل على وع

لكل جذر مميز وان   وهكذا 0هو اكبر قيمة ويليه    7بحيث 
 تستخدم المعادلة  األشعةهذه  وإليجاد( مميز خاص يقابله ajقيمة)

 (V-I)a=0 



 

 

- 199 - 

 

كمعادلة  ajiئذ تدخل وعند aà=1تكون  أيالذاتية القياسية  األشعةتساوي قيم  بحيث aji ونختار

وحدات قياس مختلفة يستحسن  عندما تكون للمتغيرات  أماللمركبات الرئيسية  xjللمتغيرات 
يتم اختيار المركبات  aji إيجادقبل  7متغيرات قياسية لها وسط حسابي =صفر وتباين = إلى xتحويل 
عدد  إنلكل مكون كما ذكر،  للتباين المفسر التجميعيةالمؤثرة معنويا باختيار النسبة  األساسية
كما انه هناك طريقة  ، 7من الواحد   األكبرالمختارة يكون عدد القيم الذاتية  األساسيةالمركبات 

المربعات الصغرى الجزئية هي عبارة عن تركيبة خطية للمربعات الصغرى لمصفوفة االرتباط والتباين 
تمدة، والجزء الذي تعتمد عليه طريقة المربعات المشترك بين المتغيرات التوضيحية والمتغيرات المع

الصغرى الجزئية في مصفوفة االرتباط والتباين هو جزء التقاطع أي االرتباطات بين المتغيرات 
التوضيحية والمتغيرات المعتمدة. كما تقدم هذه الطريقة عوامل على شكل مجموعات خطية بين 

ون هناك ارتباطات بين عوامل المتغيرات المستخدمة المتغيرات التوضيحية األصلية، بذلك سوف ال يك
في النموذج االنحدار، لكننا في بحثنا سنعتمد على طريقة انحدار المركبات األساسية فهي كافية 

 لمعرفة التأثير وشكل العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.

II- وتفسيرها نتائج الدراسة الميدانية:    

في المبحث السابق إجراءات الدراسة الميدانية من خالل بيان الهدف  طالبةلأن عرضت ا بعد      
من الدراسة ومنهجها، وتحديد عينة الدراسة وأداة الدراسة)االستبانة( من حيث بنائها وتقنينها، وحساب 

 صدقها وثباتها، وتحديد األساليب اإلحصائية في التحليل الكمي الستجابات أفراد عينة الدراسة.

يتناول هذا المبحث تحليل نتائج الدراسة الميدانية، هذا من خالل عرض استجابات أفراد عينة     
الدراسة على أسئلة الدراسة، ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه 
 اإلحصائية واإلحصاء المتعدد وصوال إلى مناقشة النتائج والتعلق عليها في ضوء األطر النظرية

 للدراسة، واتجاهات الفكر اإلداري المعاصر المتعلق بإدارة المعرفة وجودة التعليم.

 وبناءا على ما سبق يتضمن هذا المبحث ما يلي:  

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة الميدانية -7

 مناقشة نتائج الدراسة -0

II-1- اإلجابة عن أسئلة الدراسة الميدانية:  

 المتمثلة في: نيةلإلجابة عن أسئلة الدراسة الميدا  
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  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلدارة المعرفة وأهميتها؟ مساهمةما مدى 

  الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لعمليات إدارة المعرفة) التوليد، الخزن، النقل،  مساهمةما مدى
 التطبيق(؟

 هل تتبنى الجامعة نظاما فاعال لتحقيق جودة التعليم العالي؟ 

 وجوانب الضعف في نظام التعليم في الجامعة من منظور مدخل ضمان  ما هي جوانب القوة
 الجودة؟

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة، وهذا من  
( وفقا لألساليب SPSSاستخدمت الباحثة برنامج) اجل تحديد قوة كل عبارة في وأهميتها للمحور.

 المذكورة سلفا.اإلحصائية 

تحتوي هذه الفقرة على خمس عبارات تتعلق بالبيانات  :بيانات والمعلومات: الاألولىالفقرة  .1
والمعلومات مدى توفرها في مؤسسة التعليم العالي، كان الهدف منها هو قياس مدى توفر 

 ومات ومساهمتها في إنتاج المعرفةالبيانات والمعل

 الدراسة حول فقرة البيانات والمعلومات عينةية الستجابات (: النتائج التفصيل30الجدول رقم)
 

 العبارة

  درجة التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

 الترتيب

 

اختبار 
 8كا

غير موافق 
 01تماما 

غير موافق 
08 

محايد 
03 

موافق 
04 

موافق تماما 
05 

إدارة المعرفة تعني إدارة  -1
 المعلومات

  77 33 70 03 73 ت

03802 

 

01882 

 

03 

 

88.13 
% 7338 0031 7038 3133 7731 

إدارة المعرفة تتعامل مع  -8
 المعلومات بصورة مباشرة

  70 03 78 70 00 ت

0384, 

 

01808 

 

01 

 

42.14 % 337 0030 7037 0331 7033 

تقوم إدارة الجامعة بمعالجة  -3
البيانات والمعلومات بطرق 

في علمية لالستفادة منها 
 الحصول على المعرفة

  70 01 30 78 00 ت

03885 

 

01805 

 

08 

 

82.01  

% 

033 7037 3130 0131 7038 
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تستخدم الجامعة أساليب متنوعة  -4
رف التحويل المعلومات إلى مع

 هيئة التدريسوتوزيعها على 

  70 71 01 30 03 ت

08815 

 

01813 

 

04 

 

80.4, 

الجامعة معلومات لكم توفر  -5
على حل المشكالت التي م كتساعد
 م في العملكتواجه

  70 71 08 30 08 ت

8813 

 

01815 

 

05 

 

80.08 % 0833 3730 0038 7130 7038 

 البيانات والمعلومات
03813 

0.,13  

 نتائج الدراسةمن  المصدر:

اسة المعرفة بالمؤسسات محل الدر  إنتاجفي  والمعلوماتمدى مساهمة البيانات  أنيتضح من الجدول 
( وهي قيمة مرتفعة تقع ضمن الفئة 3373كانت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )

 درجة التطبيق متوسطة. أنوتشير  LIKERTالثالثة من مقياس  

 03-07بناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب عناصر المحور المتمثلة في العبارات 
 باالستبيان تنازليا كالتالي: 

بمتوسط حسابي  األولفي الترتيب  " إدارة المعرفة تتعامل مع المعلومات بصورة مباشرةجاءت العبارة" 
المعرفة بصورة مباشرة مع  إدارةهي قيمة مرتفعة تدل على تعامل  7300وانحراف معياري  3301

  المعلومات في المؤسسات محل الدراسة.

لبيانات والمعلومات بطرق علمية لالستفادة منها في إدارة الجامعة بمعالجة ا تقومجاءت العبارة " 
هي  7303وانحراف معياري بـ 3303بمتوسط حسابي يقدر بـ في الترتيب الثاني "الحصول على المعرفة

الجامعة لمعالجة البيانات والمعلومات من اجل الحصول  إدارةقيمة متوسطة تدل على عدم استخدام 
 على المعرفة الضرورية لها.

وانحراف  3308في الترتيب الثالث بمتوسط يبلغ " إدارة المعرفة تعني إدارة المعلومات لعبارة "جاءت ا
 المعلومات. إدارةالمعرفة هي  إدارةوهي قيمة متوسطة تدل على عدم القصد بان 7308معياري 

يئة هرف وتوزيعها على اتستخدم الجامعة أساليب متنوعة لتحويل المعلومات إلى معجاءت العبارة " 
وهي قيمة متوسطة تدل  7373وانحراف معياري  0301في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي " التدريس

 هينة أعضاءمعارف توزعها على  إلىمتنوعة تحول المعلومات  ألساليبعلى نقص استخدام الجامعة 
 التدريس.
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" م في العملكجهم على حل المشكالت التي تواكالجامعة معلومات تساعدلكم توفر جاءت العبارة " 
، هي قيمة متوسطة تدل على 7371وانحراف معياري  0303في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي يبلغ 

 العمل. أثناءعدم توفر الجامعة المعلومات الالزمة لكي تساعد العاملين على المشكالت التي تواجههم 

عينة الدراسة استخدمت الباحثة  والختبار تحديد فئة االستجابة التي تركزن نحوها استجابات أفراد   
( دالة إحصائيا عند مستوى 8كاوباستقراء الجدول أعاله، يتضح أن قيم )(. 8كااختبار حسن المطابقة )

( مما يدل على أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد 0.03معنوية)
 األقل، ومنه يتضح أن: عينة الدراسة تركزت في فئة استجابة واحدة على

 وهذا : تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة )موافق( العبارة األولى والثانية
أن إدارة المعرفة تدل على إدارة المعلومات مما يعني أنها تتعامل بصورة  يظهر الخلط بين

لتعزيز دارة المعرفة ، مما سيتوجب الحالجة لزيادة الثقافة التنظيمية مباشرة مع المعلومات
 وتفعيل عملياتها.

 أنهم ليس على علم : تركزت فيها االستجابة على نحو فئة)محايد( مما يؤكد على العبارة الثالثة
الجامعة ال تقوم بمعالجة البيانات والمعلومات بطرق علمية لالستفادة منها في  أدارة بأن

 الحصول على المعرفة.

 مما يدل على زت االستجابة فيهما على نحو فئة )غير موافق( : تركالعبارة الرابعة والخامسة
هيئة رف وتوزيعها على اتستخدم أساليب متنوعة لتحويل المعلومات إلى معأن الجامعة ال 

 .م في العملكحل المشكالت التي تواجهل التدريس

تعلق تحتوي هذه الفقرة على أربعة عبارات ت الفقرة الثانية: المعرفة الضمنية والصريحة: .8
بتوفير المعرفة الضمنية والصريحة عند أعضاء هيئة التدريس، كان الهدف منها هو قياس 

 مدى مساهمة هذه العبارات في إنتاج المعرفة في المؤسسات محل الدراسة. 

 الدراسة حول فقرة المعرفة الضمنية والصريحة عينةالنتائج التفصيلية الستجابات (: 31الجدول رقم)
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معرفة الالزمة الالتدريس 
 م بأفضل وجهكألداء مهام
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 المعرفة الضمنية والصريحة
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 نتائج الدراسةمن  المصدر:

من الجدول أن مساهمة المعرفة الضمنية والصريحة في المؤسسات محل الدراسة كانت بدرجة يتضح 
( وهي قيمة تقع ضمن الفئة الثالثة لمقياس 3337متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )

LIKERT  .1ناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب عناصر المحور، والتي تمثلها العبارات ب ،
 :كاألتي 0، 8 ،1

من حيث  األولفي الترتيب " تشجع الجامعة على المؤتمرات واللقاءات العلميةجاءت العبارة "   
وهي قيمة  7370وانحراف معياري 3300درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 مرتفعة مما تدل على تشجيع الجامعة على المؤتمرات واللقاءات العلمية.

في  " م بأفضل وجهكمعرفة الالزمة ألداء مهاماليتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس العبارة " ت جاء   
توفر هي قيمة مرتفعة تدل على  7303وانحراف معياري بـ 3303الترتيب الثاني بمتوسط حسابي يقدر بـ

 ليمة.ألداء مهامهم والمتمثل في أداء العملية التعهيئة التدريس  أعضاء المعرفة الالزمة عند
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يساهم أعضاء هيئة التدريس بتطوير المناهج التعليمية بالجامعة واألنشطة المتعلقة جاءت العبارة " 
 3300في الترتيب الثالث من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي "  بها

تطوير المناهج وهي قيمة مرتفعة مما تدل مساهمة أعضاء هيئة التدريس في  7371وانحراف معياري
 التعليمية بالجامعة ومختلف األنشطة المتعلقة بهذه المناهج مما يساهم في توليد لمعرفة وتطبيقها.

في " يتوافر لدى الجامعة المعرفة بمتطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفةجاءت العبارة " 
وانحراف  0301ط حسابي الترتيب الرابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوس

وهي قيمة متوسطة تدل على ضعف توفير الجامعة للمعرفة الالزمة والمتعلقة بمتطلبات  7300معياري
 سوق العمل من التخصصات المختلفة فيه.

( مما يدل على 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كا(، يتضح أن قيم )33وباستقراء الجدول)
ف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت في فئة أن التوزيع المالحظ يختل

 استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن:

  تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة السابعة والثامنة ات السادسةالعبار :
زمة ألداء مهامهم بان أعضاء هيئة التدريس يتوفر لديهم المعرفة الال)موافق( وهذا يظهر 

وأنهم يساهمون في تطوير المناهج التعليمية ويشجعون على المؤتمرات العلمية من اجل نشر 
 .المعرفة وتوليدها ومحاولة تطبيقها

  ه ال : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )غير موافق( مما يدل على أنالتاسعةالعبارة
 لبات سوق العمل.يتوفر لدى الجامعة المعرفة الالزمة حول متط

احتوت هذه الفقرة على الفقرة الثالثة: البينية التحتية التكنولوجية بمؤسسات التعليم العالي: .3
خمس عبارات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية التي تعتبر من أهم االمتيازات الضرورية في 

المعرفة وتحسين جودة مؤسسات التعليم العالي، كان الهدف منها هو قياس مدى مساهمتها في نقل 
 هذه  المؤسسات التي هي محل الدراسة.

 

 

 

 

 



 

 

- 205 - 

 

 البنية التحتية التكنولوجيةالدراسة حول فقرة  عينة(: النتائج التفصيلية الستجابات 38الجدول رقم)
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 نتائج الدراسةمن  المصدر:

مساهمة البنية التحتية التكنولوجية في عملية نقل المعرفة  إلىشير المؤشرات الموجودة في الجدول ت
( 0308وتوزيعها في مؤسسات محل الدراسة بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )

(، وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب عناصر المحور، والتي 0.108وانحراف معياري)
 كالتالي: 70، 73، 70، 77، 70تمثلها العبارات
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في " يتم استخدام التقنيات المتطورة لتوفير المعلومات الالزمة في العملية التعليميةجاءت العبارة "    
وانحراف  3300حل الدراسة بمتوسط حسابي الترتيب األول من حيث درجة التطبيق في المؤسسات م

وهي قيمة متوسطة تدل على نقص في استخدام التقنيات المتطورة لتوفير المعلومات  7373معياري
 الالزمة في العملية التعليمة .

في " مكتبات المحليةوال الخارجين لدى الجامعة اتصال مستمر بالناشرينيوجد  جاءت العبارة "   
وانحراف  3300ن حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي م ثانيالترتيب ال
تدل على عدم وجود اتصال مستمر بالناشرين المحليين أو الخارجيين  وهي قيمة متوسطة 7371معياري

 من مكتبات محلية وذلك من اجل نقل وتوزيع المعرفة الالزمة في مؤسسات التعليم العالي.

في الترتيب " البرمجيات الحديثة لمعالجة المعلومات تحرص الجامعة على توفير جاءت العبارة "   
وانحراف  0300الثالث من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

وهي قيمة متوسطة تدل عدم حرص الجامعة لتوفير البرمجيات الحديثة وذلك من اجل  7371معياري
 ا بالجامعة.المعلومات الواجب معالجته

في الترتيب " تقدم الجامعة خدمات الكترونية تعليمية للجهات المحلية والخارجية جاءت العبارة "  
وانحراف  0380الرابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

يمية للجهات وهي قيمة متوسطة تدل وجود نقص في استخدام الخدمات االلكترونية التعل 7300معياري
 المحلية والخارجية التي تقدمها الجامعة مما تجعلها تعكس جودتها التعليمية.

وقت  خاللتساهم األجهزة والبرمجيات الموجودة بالجامعة بتوفير المعلومات بدقة  جاءت العبارة "   
ي في الترتيب الرابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حساب" مناسب
وبرمجيات متوفرة بالجامعة  أجهزةوهي قيمة متوسطة تدل عدم وجود  0300وانحراف معياري 0310

 .تعمل على توفير المعلومات خالل وقت زمني قصير

( مما يدل على 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كا(، يتضح أن قيم )30وباستقراء الجدول)
لمتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت في فئة أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع ا

 استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن:

  تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة)غير (14-18-11ات )العبار :
موافق( وهذا يظهر بأن الجامعة ال تركز على البرمجيات الحديثة مع غياب الخدمات 

 ها.االلكترونية في
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  مما يؤكد بعدم فهمهم الستخدام : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )موافق( 10العبارة
 .التقنيات المتطورة في العملية التعليمية

  محايد( مما يدل بعدم درايتهم بأنه هناك تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة ) :13العبارة
 اتصال مع الناشرين الخارجين والمحلين أو ال.

تم حساب التكرارات والنسب لمعرفة في مؤسسات التعليم العالي: قرة  توظيف عمليات إدارة اف .0
 المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة.

عمليات إدارة المعرفة في  طبيقتالدراسة حول فقرة  عينةالنتائج التفصيلية الستجابات (: 33الجدول رقم)
 مؤسسات التعليم العالي
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تنشر الجامعة ثقافة منظمة  -80
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 نتائج الدراسةمن  المصدر:

عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات محل الدراسة  طبيقتشير المؤشرات الموجودة في الجدول إلى ت   
، وبناءا 0.101وبانحراف معياري 3370، كانت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام بـ

، 78،70، 71، 71، 73التي تمثلها العبارات  على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب عناصر الفقرة
 كالتالي: 00

في الترتيب األول من " تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على البحث العلميجاءت العبارة "    
، وهي 7301وانحراف معياري 3310حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

  إنتاجبغية  وذلكهيئة التدريس على البحث العلمي  ألعضاءة قيمة مرتفعة تدل على تشجيع الجامع
 وتوليد معرفة جديدة.

" في البحث العلمي يتم تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل تعمل بشكل مستمرجاءت العبارة "    
 3331من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي  ثانيفي الترتيب ال

متوسطة تدل على نقص في تشكيل فرق العمل باستمرار التي ، وهي قيمة 7308وانحراف معياري
تنشط في مخابر البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس مما يساعدهم على توليد ونقل وتوزيع 

 معرفة جديدة ومحاولة تطبيقها في الجامعة.

في الترتيب " المختلفةتقوم الجامعة بإصدار نشرات ودوريات وأنواع المطبوعات جاءت العبارة "   
وانحراف  3333الثالث من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

، وهي قيمة متوسطة تدل على وجود نقص في إصدار النشرات والدوريات ومختلف 7378معياري
سسات المطبوعات التي تصدر عن الجامعة مما يعني نقص في عملية نقل وتوزيع المعرفة داخل مؤ 

 التعليم العالي)محل الدراسة(.

في " توجد قواعد بيانات تزود بمعلومات حول الموضوعات المعرفية المختلفةجاءت العبارة "     
وانحراف  3308الترتيب الرابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

بيانات مزودة بمعلومات حول مختلف  ، وهي قيمة متوسطة تدل على نقص وجود قواعد7308معياري
 الموضوعات المعرفية في الجامعة والواجب توفرها.
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المعلومات لوصول إلى ا في توجد شبكة معلومات داخلية تساعد هيئة التدريسجاءت العبارة "   
في الترتيب الخامس من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي " الالزمة
، وهي قيمة متوسطة تدل على عدم وجود شبكة معلومات داخلية تساعد 7303حراف معياريوان 0310

أعضاء هيئة التدريس على الوصول إلى المعلومات الالزمة لهم في اقرب اآلجال ونشرها وتوزيعها مما 
 يساعدهم على عملية نقل المعرفة بينهم.

في الترتيب " التطبيق الفعال للمعرفة تنشر الجامعة ثقافة منظمة تدعم عملية جاءت العبارة "  
وانحراف  0333من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي  سادسال

نقص في نشر ثقافة الجامعة مما يعني على عدم تطبيق ، وهي قيمة متوسطة تدل 7308معياري
 المعرفة التي تم إنتاجها بالجامعة.

( مما 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كايتضح أن قيم ) ( أعاله،33وباستقراء الجدول)  
يدل على أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت 

 في فئة استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن:

  االستجابة)موافق( وهذا : تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة (11-,1-15)اتالعبار
تشكيل فرق يظهر بأن الجامعة تشجع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي مع 

 ، مع نشر المعرفة في دوريات ومطبوعات الجامعة.بشكل مستمر ودائم فيه متخصصة تعمل

  بغياب مما يؤكد موافق( غير  : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )(12-10تين)العبار
لمعلومات داخلية التي توفر المعرفة الالزمة ألعضاء هيئ التدريس نتيجة غياب قواعد شبكة ا

 .البيانات التي تساعد على خزن المعرفة 

  بغياب نشر ثقافة تساعد محايد( مما يدل تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة ) :80العبارة
 .على تطبيق المعرفة

عبارة  73احتوت هذه الفقرة على اتيجي للجامعة: الفقرة الخامسة: مؤشرات التخطيط االستر  .5
تم صياغتها وفق الهدف المراد من هذا المحور. وهو مدى مساهمته  33إلى  07مرقمة من 

 في تحسين جودة التعليم العالي بمؤسسات محل الدراسة.
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الستراتيجي في الدراسة حول فقرة مؤشرات التخطيط ا عينةالنتائج التفصيلية الستجابات (: 34الجدول رقم)
 الجامعة
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تسعى الجامعة لطرح  -,8
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مجلس أعضاء هيئة 
 )المجلس العلمي(التدريس
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 المحلي

  0 00 33 00 01 ت

08824 

 

0813 

 

01 

 

43.30 
% 

0130 
3030 3130 0330 0037 

توفر الجامعة آلية لتقييم أداء  -31
 عضو هيئة التدريس

 73 07 73 31 00 ت
08818 

 

01884 

 

02 

 

 

83.40 % 0031 3833 71 0033 7338 

تستحدث الجامعة تخصصات  -38
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تسعى الجامعة إلى خلق بيئة  -33
 تعليمية تدعم التحسين المستمر
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 08814 مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة
0.081  

 نتائج الدراسةمن  المصدر:

، مؤسسات محل الدراسةكانت مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة بدرجة متوسطة في ال   
، وهي درجة تقع في الفئة الثالثة من سلم 0.100وبانحراف معياري 0300بمتوسط حسابي عام 

LIKERT حيث كانت درجة تطبيق العبارات على النحو التالي : 

في الترتيب األول من حيث " ألعضاء هيئة التدريس إداريةتمنح الجامعة مراكز جاءت العبارة "    
، وهي قيمة 7303يوانحراف معيار  3318درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 مما سيؤثر باإلدارةواهتمامهم   إداريةمراكز الجامعة ألعضاء هيئة التدريس  منحمرتفعة تدل على 
 .على توليد المعرفة وجودة التعليم ذلك 

هيئات تستخدم الجامعة مجموعة من قنوات االتصال إليصال رسالتها إلى مختلف جاءت العبارة "    
ني من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي في الترتيب الثا" التدريس
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قنوات االتصال من اجل  ألنواع، وهي قيمة مرتفعة تدل على استخدام 7370وانحراف معياري 3300
 هيئة التدريس مما يساعدها على تحسين جودتها. ألعضاءرسالتها  إيصال

في الترتيب الثالث من " بة في سوق العملتسعى الجامعة لطرح تخصصات مطلو جاءت العبارة "    
، وهي 7300وانحراف معياري 3373حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

قيمة متوسطة تدل على عدم سعي الجامعة لطرح تخصصات وفقا لمتطلبات سوق العمل مما سيؤثر 
سوق العمل واحتياجاته من التخصصات على جودتها هذا نتيجة عدم توفر المعرفة الالزمة لها عن 

 .إليهاالتي هو بحاجة 

في " )المجلس العلمي(رؤية الجامعة واضحة لدى مجلس أعضاء هيئة التدريسجاءت العبارة "   
وانحراف  3301الترتيب الرابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

هيئة التدريس  أعضاءرؤية الجامعة غير واضحة لدى  أنى ، وهي قيمة متوسطة تدل عل7300معياري
 مما سيؤثر على تخطيط االستراتيجي لها.

في الترتيب  "تسعى الجامعة إلى خلق بيئة تعليمية تدعم التحسين المستمرجاءت العبارة "   
وانحراف  0301الخامس من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

لهذا العامل المهم الن الجامعة تسعى الى خلق بيئة تعليمة تدعم ، وهي قيمة متوسطة 7371معياري
 عملية التحسين المستمر فيها مما ينعكس على جودتها.

" و" ةالتطور في أساليب اإلدارة الحديثتسعى الجامعة لمواكبة جاءت العبارتين على الترتيب "    
في الترتيب السادس من حيث درجة التطبيق في  " عملتسعى الجامعة لتأهيل الخريجين لسوق ال
، وهي قيم متوسطة 7303-7370وانحراف معياري 0300المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 لتأهيلالحديثة كما انه عدم سعيها  اإلدارة أساليبتدل على عدم سعي الجامعة لمواكبة التطور في 
 صات المطلوبة في سوق العمل. صخالخرجين لسوق العمل هذا بسبب عدم طرحها لت

في الترتيب السابع من  "تستحدث الجامعة تخصصات وفقا الحتياجات المجتمعجاءت العبارة "    
، وهي 7301وانحراف معياري 0303حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 ا الحتياجات المجتمع.قيمة متوسطة تدل على عدم استحداث الجامعة لتخصصات مطلوبة وفق

في الترتيب الثامن من حيث  "توفر الجامعة آلية لتقييم أداء عضو هيئة التدريسجاءت العبارة "    
، وهي قيمة 7300وانحراف معياري 0300درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 
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التدريس، مما ينعكس على جودة  هيئة أعضاء أداءمعينة تقييم بها  آليةمتوسطة تدل على عدم توفر 
 التعليم العالي.

في الترتيب التاسع من حيث درجة التطبيق  "تقدم الجامعة خدمات للمجتمع المحليجاءت العبارة "   
، وهي قيمة متوسطة تدل 0303وانحراف معياري 0380في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 
 محلي.على عدم تقديم الجامعة لخدمات للمجتمع ال

في الترتيب العاشر من  " الطلبة لخدمة المجتمع المحليعلى توجيه الجامعة تعمل جاءت العبارة "   
، وهي 7301وانحراف معياري 0310حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

نتيجة عدم  قيمة متوسطة تدل على عدم عمل الجامعة توجيه خدمة للطلبة نحو المجتمع المحلي هذا
 اقتصادي.-ليس هناك عالقة بين الجامعة والمحيط السوسيو ألنهاتقديمها خدمات له 

في  "تمنح الجامعة جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس عند إجراء بحوث متميزةجاءت العبارة "   
 0300الترتيب الحادي عشر من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

عدم منح الجامعة جوائز التميز ألعضاء هيئة  ، وهي قيمة ضعيفة تدل على7303وانحراف معياري
التدريس عند إجراء بحوث متميزة وتشجيعهم عليها هذا مما سيولد معارف جديدة ويحسن من جودة 

 مؤسسة التعليمية.ال

في الترتيب الثاني عشر من حيث  "تمنح الجامعة جوائز ومكافآت للعمل األكاديميجاءت العبارة "   
، وهي قيمة 7308وانحراف معياري 0331درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

يقوم بها أعضاء هيئة ضعيفة تدل على عدم منح الجامعة جوائز ومكافآت العمل األكاديمي التي 
 التدريس مما سينعكس سلبا على عملية إنتاج المعرفة وتحسين جودة التعليم العالي.

( مما 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كا( أعاله، يتضح أن قيم )30وباستقراء الجدول)  
د عينة الدراسة تركزت يدل على أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفرا

 في فئة استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن:

  تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة)موافق( (80-,8-85-81ات)العبار :
وهذا يظهر بأن الجامعة تسعى لطرح تخصصات مطلوبة في سوق العمل وتمنح ألعضاء 

 امها لمجموعة من قنوات االتصال.هيئة التدريس مراكز إدارية من خالل استخد

  غير  : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )(33-38-31-82-84-83-88ات)العبار
 مما يظهر عدم قيامها بالتخطيط االستراتيجي ووضع رسالتها.موافق( 
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 (30-82العبارتين): ( مما يدل بغياب رؤية تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )محايد
 الجامعة.

تحتوي هذه الفقرة على أربعة عبارات تهدف إلى أعضاء هيئة التدريس: جودةقرة السادسة: الف .,
 مساهمة أعضاء هيئة التدريس في تحسين جودة التعليم العالي، مثلما يوضحه الجدول التالي:

أعضاء هيئة جودة الدراسة حول فقرة عينة (: النتائج التفصيلية الستجابات 35الجدول رقم)
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 نتائج الدراسة من المصدر:
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هيئة التدريس في تحسين جودة التعليم  أعضاءمساهمة  إلىتشير المؤشرات الموجودة في الجدول   
( وهي 0.130( وبانحراف معياري)03301بلغ المتوسط العام) إذالعالي في مؤسسات محل الدراسة، 

 كالتالي: كان ترتيبها إذ األربعةقيمة مرتفعة، من حيث تباين مستوى تطبيق العبارات 

في  "تساهم المعرفة في تحسين جودة القدرة التعليمية ألعضاء هيئة التدريسجاءت العبارة "    
وانحراف  3381من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي  األولالترتيب 
درة التعليمية أن مساهمة المعرفة المنتجة تحسن من جودة الق تدل مرتفعة ، وهي قيمة 0387معياري

 ألعضاء هيئة التدريس.

يحرص أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات المستخدمة في العملية جاءت العبارة "   
في الترتيب الثاني من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة  "التدريسية بشكل عام

على أن أعضاء هيئة التدريس  وهي قيمة مرتفعة تدل 7300وانحراف معياري 3333بمتوسط حسابي 
حريصين على استخدام التقنيات الحديثة في العملية التدريسية مما يساعد على نقل المعرفة وتحسين 

 جودة التعليم.

في الترتيب الثالث من  "تدعم الجامعة األبحاث العلمية عند أعضاء هيئة التدريسجاءت العبارة "    
وهي  7371وانحراف معياري 3301الدراسة بمتوسط حسابي حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل 

قيمة متوسطة تعكس أن الجامعة ال تدعم األبحاث العلمية التي هي مصدر توليد المعرفة عند أعضاء 
 هيئة التدريس.

 "يساهم أعضاء هيئة التدريس بتقديم المساهمات الفكرية المتعلقة بعمل الجامعةجاءت العبارة "   
 3300ابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي في الترتيب الر 
وهي قيمة متوسطة تعكس أن أعضاء هيئة التدريس ال يقدمون مساهمات  7308وانحراف معياري

فكرية ترتبط بعمل الجامعة هذا نتيجة عدم تشجيعها على األبحاث العلمية التي يقوم بها مما سيؤثر 
 التدريس وجودة التعلم بحد ذاته. على جودة أعضاء هيئة

( مما 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كاقيم ) جميع ( أعاله، أن33الجدول) يتضح من 
يدل على أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت 

ميع العبارات تركزت االستجابات فيها نحو فئة ج في فئة استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن
 االستجابة)موافق(.
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تضم هذه الفقرة على سبعة عبارات مرقمة  ودة البرامج والمناهج التعليمية:الفقرة السابعة: ج .0
، تترجم مدى جودة البرامج والمناهج التعليمية ودورها في تحسين جودة التعليم 00-38من 

 دول التالي: العالي، مثلما هو موضح في الج

 الدراسة حول فقرة جودة البرامج والمناهج التعليمية عينة(: النتائج التفصيلية الستجابات ,3الجدول رقم)
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تغطي المناهج والمقررات المعتمدة  -41
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 جودة البرامج والمناهج التعليمية
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 نتائج الدراسةمن  المصدر:
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ة البرامج والمناهج التعليمية بدرجة متوسط في المؤسسات محل الدراسة، كانت مساهمة جود   
، LIKERTة الثالثة من سلمئ(، وهي درجة تقع في الف0.103( وانحراف معياري)03370بمتوسط )

 حيث كانت درجة تطبيق العبارات على النحو التالي: 

في  "رية والعلمية في االختصاصتغطي المناهج والمقررات المعتمدة المفاهيم النظ جاءت العبارة "
وانحراف  3303من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي  األولالترتيب 
المناهج والمقررات المعتمدة تغطي مختلف المفاهيم  أنوهي قيمة مرتفعة تدل على  0300معياري

 .رغم أنها تتسم بالكثافة النظرية والعلمية في االختصاص

في الترتيب الثاني من حيث درجة  "تحقق البرامج التعليمية أهداف معرفية محددة العبارة " جاءت 
وهي قيمة مرتفعة 7300وانحراف معياري 3300التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 معرفية معينة ومحددة. أهدافاالبرامج التعليمة تحقق  أنتدل على 

في الترتيب الثالث من  سابقة"على تعديل مكتسبات الطالب الج الحديثة تساعد البرام جاءت العبارة "
وهي 7300وانحراف معياري 3338حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

قيمة متوسطة تدل على البرامج الحديثة ال تساعد على تعديل مكتسبات الطالب السابقة نتيجة عدم 
 األساسية وبرامج التعليم العالي. هناك تناسق بين البرامج

في الترتيب الرابع من حيث درجة  "تتسم البرامج التعليمية بكثافة المعلومات جاءت العبارة "  
وهي قيمة متوسطة 7373وانحراف معياري 3331التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 علومات.البرامج التعليمية تتسم بنوع من كثافة الم أنتدل على 

في الترتيب الخامس  "تهتم اإلدارة بتطوير المناهج والمقررات وتعمل على تحديثها جاءت العبارة "  
وانحراف  3370من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 وهي قيمة متوسطة تدل على عدم اهتمام اإلدارة بتطوير المناهج والمقررات التي يجب7301معياري
 تحديثها تبعا لمعايير جودة التعليم العالي.

في  "تتسم المناهج التعليمية المقررة بالحداثة وفقا للتطورات العلمية الجديدة جاءت العبارة "  
وانحراف 0383الترتيب السادس من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

م اتسام المناهج التعليمية المقررة بالحداثة وفقا وهي قيمة متوسطة تدل على عد 0308معياري 
 للتطورات العلمية الجديدة.
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في الترتيب  "هناك توافق بين المناهج والمقررات التعليمية تبعا للمعايير العالميةجاءت العبارة "  
وانحراف معياري 0313السابع من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

وهي قيمة متوسطة تدل على عدم وجود توافق بين المناهج والمقررات التعليمية تبعا للمعايير  7303
 العالمية المنصوص عليها من اجل مواكبة التحسين المستمر في العملية التعليمية. 

( مما يدل 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كا( أعاله، يتضح أن قيم )31وباستقراء الجدول)
ن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت في على أ

 فئة استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن:

  تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة)غير موافق( (31-32تين)العبار :
 لحداثة وفقا للمعايير األكاديمية.اتسام المناهج التعليمية  باوهذا مما يؤكد على عدم 

  مما : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )موافق( (44-43-48-41-40ات)العبار
 .فيه اهتمام بالبرامج التعليمية ومحاولة تعديلهايظهر 

 الفقرة الثامنة: جودة اإلدارة الجامعية:  .2

د من هذا المحور، هو مدى من ستة عبارات، تم صياغتها وفق الهدف المرا تتشكل هذه الفقرة 
 مساهمة اإلدارة الجامعية في تحسين جودة التعليم العالي في المؤسسات محل الدراسة.

 جودة اإلدارة الجامعيةالدراسة حول فقرة  عينة(: النتائج التفصيلية الستجابات 30الجدول رقم)
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تدريب اإلداريين بشكل مستمر 
 لرفع كفايتهم المهنية
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تتبع إدارة الجامعة نظام اتصال  -41
جيد بينها وبين أعضاء هيئة 

 التدريس

  08 00 00 00 01 ت

03804 

 

01810 

 

08 

 

 

8,.84 
% 0130 3030 0330 3030 0833 

تعمل إدارة الجامعة على تهيئة  -50
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 08810 جودة اإلدارة الجامعية
0.243  

 نتائج الدراسةمن  المصدر:

م العالي، بمتوسط تشير مؤشرات الجدول إلى مساهمة اإلدارة الجامعية بتحسين جودة التعلي  
(، وهي قيمة متوسطة، وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب 0.803وانحراف معياري)0300

 كالتالي:  30، 00، 08، 01، 01، 03عناصر الفقرة التي تمثلها العبارات 

درجة  من حيث األولفي الترتيب  "تهتم إدارة الجامعة بتحقيق جودة التعليم العالي جاءت العبارة "
وهي قيمة متوسطة 7300وانحراف معياري 3301التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 بالسعي وراء تحقيق جودة التعليم العالي. اإلدارةعلى عدم اهتمام  تدل

في الترتيب  "تتبع إدارة الجامعة نظام اتصال جيد بينها وبين أعضاء هيئة التدريس جاءت العبارة " 
وانحراف  3300ن حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي الثاني م
هيئة  أعضاءوهي قيمة متوسطة تدل على نقص نظلم االتصال بين الجامعة وبين 7370معياري

 التدريس مما يؤثر على جودة التعليم العالي.

في الترتيب الثالث  "إليهمتختار الجامعة عددا من اإلداريين يتناسب مع الحاجة  جاءت العبارة "  
وانحراف  0301من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

الذي يتناسب مع  اإلداريينوهي قيمة متوسطة تدل على نقص اختيار الجامعة لعدد من 7301معياري
 .إليهم اإلدارةحاجة 
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في الترتيب الرابع من حيث درجة  "دةيتسم التعامل في إدارة الجامعة بعالقات جي جاءت العبارة "
وهي قيمة متوسطة 7300وانحراف معياري 0387التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 الجامعة بالتعامل الجيد مع عامليها. إدارةتعكس عدم اتسام 

يام بالبحث تعمل إدارة الجامعة على تهيئة الجو المالئم ألعضاء هيئة التدريس للق جاءت العبارة "  
في الترتيب الخامس من حيث درجة التطبيق في المؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي  "العلمي
الجامعة الجو المالئم  إدارةوهي قيمة متوسطة تدل على عدم تهيئة 7303وانحراف معياري 0311

 هيئة التدريس للقيام بالبحث العلمي. ألعضاء

في  "لى تدريب اإلداريين بشكل مستمر لرفع كفايتهم المهنيةتحرص إدارة الجامعة ع جاءت العبارة " 
وانحراف  0330مؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي بمن حيث درجة التطبيق  سادسالترتيب ال
حرص إدارة الجامعة على تدريب اإلداريين بشكل مستمر وهي قيمة متوسطة تعكس عدم  0308معياري

ودة اإلدارة الجامعية مما سينعكس على جودة مؤسسة التعليم من اجل رفع كفايتهم المهنية وتحسين ج
 العالي.

( مما يدل 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كا( أعاله، يتضح أن قيم )31وباستقراء الجدول)
على أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة الدراسة تركزت في 

 واحدة على األقل، ومنه يتضح أن: فئة استجابة

  موافق( وهذا مما : تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة)(41-45تين)العبار
 .جودة اإلدارة الجامعيةيؤكد على 

  مما يظهر عدم موافق( غير : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )(50-40-,4ات)العبار
 علمي.للبحث الالجامعية  اإلدارةتشجيع 

 (42العبارة): ( بان التعامل في االدارة الجامعية تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )محايد
 ال يتسم بالجودة.

 الفقرة التاسعة: الجامعة والمجتمع:  .1

، تم صياغتها وفق الهدف المراد لهذا المحور 33-37هذه الفقرة بخمس عبارات مرقمة من تتشكل   
 اقتصادي بتحسين جودة التعليم العالي. -سيوهو مدى عالقة المحيط السو 
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 الجامعة والمجتمعالدراسة حول فقرة  عينة(: النتائج التفصيلية الستجابات 32الجدول رقم)
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تنبثق خطة الجامعة ضمن إطار  -55
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 088,1 الجامعة والمجتمع
0.2,1  

 نتائج الدراسةمن  المصدر:

ول إلى عالقة الجامعة بالمجتمع المحلي ودوره في تحسين جودة التعليم العالي، تشير مؤشرات الجد  
(، وهي قيمة متوسطة، وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية 0.817وانحراف معياري)0310بمتوسط 

 كالتالي:  33، 30، 33، 30، 37تم ترتيب عناصر الفقرة التي تمثلها العبارات 

في الترتيب  "تخصصات المختلفة في الجامعة باحتياجات المحيط بهاترتبط ال جاءت العبارة "   
وانحراف  0307األول من حيث درجة التطبيق بمؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 
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وهي قيمة متوسطة تدل على عدم ارتباط التخصصات المختلفة في الجامعة باحتياجات 7303معياري
 المحيط بسبب غياب التناسق بينهم.

في الترتيب الثاني من  "يرتبط البحث العلمي في الجامعة بمشكالت المجتمع المحلي لعبارة "جاءت ا  
وهي قيمة 7300وانحراف معياري 0313حيث درجة التطبيق بمؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

 متوسطة تدل على عدم ارتباط البحث العلمي بالجامعة بمشكالت المجتمع المحلي.

تتفاعل الجامعة بمواردها البشرية والبحثية والفكرية مع المجتمع بقطاعاته  جاءت العبارة "   
في الترتيب الثالث من حيث درجة التطبيق بمؤسسات محل الدراسة بمتوسط  "اإلنتاجية والخدماتية

وهي قيمة متوسطة تدل على عدم تفاعل الجامعة بمختلف 0300وانحراف معياري 0313حسابي 
 جتمع اإلنتاجي والخدماتي.مواردها مع قطاعات الم

في الترتيب  ".مجتمعالتنمية المستدامة للخطة تنبثق خطة الجامعة ضمن إطار  جاءت العبارة "  
وانحراف  0338من حيث درجة التطبيق بمؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي  رابعال

لتنمية تدل على عدم انبثاق خطة الجامعة ضمن إطار خطة ا وهي قيمة متوسطة0300معياري
 المستدامة للمجتمع.

في الترتيب الخامس من  "تربط الجامعة تخصصاتها بمتطلبات التنمية المحلية جاءت العبارة "   
وهي قيمة 0303وانحراف معياري 0331حيث درجة التطبيق بمؤسسات محل الدراسة بمتوسط حسابي 

من التنمية المحلية فيه،  متوسطة تعكس عدم ربط تخصصات الجامعة بمتطلبات واحتياجات المجتمع
 اقتصادي. -مما سينعكس على ربط العالقة بين الجامعة والشريك السوسيو

( مما يدل 0.03( دالة إحصائيا عند مستوى معنوية)8كا( أعاله، يتضح أن قيم )38وباستقراء الجدول)
لدراسة تركزت في على أن التوزيع المالحظ يختلف عن التوزيع المتوقع، أي أن استجابات أفراد عينة ا

 فئة استجابة واحدة على األقل، ومنه يتضح أن:

  ( وهذا مما : تركزت حول االستجابات فيها على نحو فئة االستجابة)محايد(55-51تين)العبار
آن الجامعة ال تربط تخصصاتها تبعا لمتطلبات المجتمع هذا نتيجة عدم انبثاق يؤكد على 

 .مجتمعخطتها ضمن إطار التنمية المستدامة لل

  مما يظهر موافق( غير : تركزت االستجابة فيهما على نحو فئة )(54-53-58ات)العبار
 ارتباط البحث العلمي بمشكالت المحيط الخارجي.
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II-8-  مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: 

 نأالبعد ما قمنا بحساب مؤشرات النزعة المركزية واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة، سننتقل     
االرتباط بين المتغيرات حتى نتمكن من  إيجادقصد  انحدار المركبات األساسيةالتحليل  إجراء إلى

 .جمعها وتلخيصها

( وذلك لقياس تأثير PCRأسلوب االنحدار على المركبات األساسية )حول تطرقنا للمفاهيم ما فبعد   
إدارة المعرفة من   لت متغيراتسنطبق هذه الطريقة على متغيرات بحثنا، حيث اشتم وشكل العالقة
X1…..X20 من  أما متغيرات جودة التعليم العاليV1......V5  هذا بعد حساب المتوسط الحسابي
 : كاألتيوالمحددة بفقرات االستبيان  لكل مستجوب

 (: أبعاد جودة التعليم العالي31جدول رقم)

 عنوان الفقرات متغير الفقرة

V1 في الجامعة مؤشرات التخطيط االستراتيجي 

V2 أعضاء هيئة التدريس جودة 

V3 جودة البرامج والمناهج التعليمية 

V4 جودة اإلدارة الجامعية 

V5 الجامعة والمجتمع 

 طالبةإعداد ال المصدر:

( X1 ،... ،X22سبق وقد اشرنا في المبحث الفارط على انه إذا كان ارتباط بين المتغيرات المستقلة)  
فانه باإلمكان استخدام االنحدار على المركبات األساسية لدراسة تأثير إدارة عرفة الخاصة بإدارة الم

 المعرفة على جودة التعليم العالي.

 :دراسة ارتباط المتغيرات -1

كما هو بعض المتغيرات الدالة على إدارة المعرفة مرتبطة خطيا. أنمن مصفوفة االرتباط يتبين لنا 
 . (01الملحق )انظرمبين في المصفوفة االرتباطية

 مما يستدعي البحث عن المركبات األساسية
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 البحث عن المركبات األساسية:  -8

وفق  R ( الموجودة على التطبيقFactoMineRنستخدم الحزمة) فإننا األساسيةالمركبات  إليجاد
 :تثبيتهاالتعليمة التالية وذلك بعد 

library(FactoMineR) 

rs.pca-PCA(harnane) 

rs.pca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( للمصفوفة التباين والتباين المشترك eigvنعتمد على القيم الذاتية) فإننا األساسيةفالختيار المركبات 
 وفقا للتعليمة التالية:

round(rs.pca$eig,2( 

     name               description                           

1  $" eig"             "eigenvalues   " 

2  $" var"             "results for the variables " 

3  $" var$coord"       "coord. for the variables " 

4  $" var$cor"         "correlations variables - dimensions" 

5  $" var$cos2"        "cos2 for the variables " 

6  $" var$contrib"     "contributions of the variables     " 

7  $" ind"             "results for the individuals " 

8  $" ind$coord"       "coord. for the individuals " 

9  $" ind$cos2"        "cos2 for the individuals  " 

11 $" ind$contrib"     "contributions of the individuals   " 

11 $" call"            "summary statistics  " 

12 $" call$centre"     "mean of the variables " 

13 $" call$ecart.type" "standard error of the variables " 

14 $" call$row.w"      "weights for the individuals " 

15 $" call$col.w"      "weights for the variables" 
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 القيم الذاتية معامالت(: 40)الجدول رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rاعتمادا على  : اعتمادا من نتائج الدراسةالمصدر

يمكن اعتمادها لتحديد  األساسيةهناك طرق نستعين بها الختيار المركبات  فإننايادة في اإليضاح وز 
  عدد العوامل.

 

 

           eigenvalue  percentage of variance cumulative  percentage of variance 

comp 1        6.52                  32.62                             32.62 

comp 2        2.13                  10.63                             43.25 

comp 3        1.77                   8.84                             52.10 

comp 4        1.65                   8.25                             60.34 

comp 5        1.19                   5.97                             66.32 

comp 6        1.00                   5.02                             71.34 

comp 7        0.87                   4.33                             75.67 

comp 8        0.76                   3.78                             79.46 

comp 9        0.65                   3.26                             82.72 

comp 10       0.62                   3.12                             85.84 

comp 11       0.57                   2.87                             88.71 

comp 12       0.44                   2.19                             90.90 

comp 13       0.38                   1.89                             92.79 

comp 14       0.34                   1.70                             94.49 

comp 15       0.28                   1.41                             95.90 

comp 16       0.24                   1.18                             97.09 

comp 17       0.18                   0.92                             98.00 

comp 18       0.17                   0.84                             98.84 

comp 19       0.14                   0.71                             99.56 

comp 20       0.09                   0.44                            100.00   
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 (: القيم الذاتية11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rاعتمادا على  : اعتمادا من نتائج الدراسةالمصدر

تفسر  األولىالستة  األساسيةت المركبا أن (01)والرسم البياني أعاله (00)نالحظ من خالل الجدول
وفقا لمعيار  ،وهو نسبة مقبولة 1لتفسير الظاهرة %10الذي يفوق من التباين المفسر الكلي 71.34%

: وهو االسلوب االكثر شيوعا حيث يعتمد على Kaiser criterion » 11,0 » اسلوب كايزر
ة الواحد الصحيح او اكثر فانه يتم ادراج تحديد عدد العوامل تبعا لقيمتها الذاتية، فاذا بلغت هذه االخير 

باعتبار  العامل في النموذج واذا كانت القيمة الذاتية اقل من ذلك فانه يتم استبعاد العامل من النموذج.
 7=1.30،0=0.73 ،3=7.11 ،0=7.13،3=7.70،1=7.00ان القيمة الذاتية 

                                                           
1 Jean-Jacques Croutsche, Pratique De l’Analyse des Données en Marketing et Gestion, édition ESKA, 

Paris,1997,p308-309 
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تمد على اجراء رسم بياني للعوامل، فاذا اتسم وتع7011سنة  Cattellsابتكر هذه الطريقة العالمكما    
العامل بدرجة انحدار قوية، لمعنى انه يميل الى االتجاه العمودي النازل فانه يندرج في النموذج، 

 وتستبعد العوامل التي تميل الى االنحدار التدريجي اي التي تميل الى االتجاه االفقي. 

 Scree Plot دارة المعرفة حسبيوضح مخطط انحدار مركبات إ: (80)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss: اعتمادا من نتائج الدراسة المصدر

البياني تضم المركبات  المنطقة شديدة االنحدار في المخططأعاله يتبين أن البياني  من خالل الشكل  
تية ، وبالتالي نجد أن النظر إلى مخطط االنحدار والمركبات ذات القيم الذا(0-3-0-7األساسية )

تميل إلى  األكبر من الواحد الصحيح يقودان إلى االحتفاظ بنفس العدد من المركبات. وباقي العوامل
 االنحدار األفقي وهي بذلك مستبعدة من النموذج.

 لمعرفة الترابط بين المتغيرات:وفيما يتعلق بالمتغيرات يمكننا االعتماد على دائرة االرتباط 
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 باط المتغيرات(:دائرة ارت81الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rاعتمادا على  : اعتمادا من نتائج الدراسةالمصدر

مرتبطة بالمحور  x1-x2 -x18المرتبطة بالمتغيرات  األولىالمركبة  أننالحظ  أعالهفمن خالل الشكل 
الت يمكننا استخراج معام التأكيدفي حين ترتبط المركبة الثانية ترتبط بباقي المتغيرات وزيادة في  األول

 من خالل التعليمة التالية:  أدناهكما هو مبين في الجدول  االرتباط بين المتغيرات والمحاور
dimdesc(rs.pca( 
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 (: ارتباط المتغيرات بالمحاور41الجدول رقم)

$Dim.1 $Dim.2 

$Dim.1$quanti 

    correlation         p.value 

X15 0.7915016 0.000000
e
+00 

X14  0.7421834 0.000000
e
+00 

X12   0.6918589 1.154632
e
-14 

X16   0.6742189 9.436896
e
-14 

X13   0.6641460 2.942091
e
-13 

X8    0.6476122 1.736389
e
-12 

X20   0.6213413 2.355582
e
-11 

X19   0.6212059 2.385958
e
-11 

X11   0.6146327 4.411427
e
-11 

X17   0.5951787 2.509037
e
-10 

X10   0.5904336 3.767719
e
-10 

X9    0.5682599 2.315102
e
-09 

X4    0.5556223 6.144403
e
-09 

X7    0.5356142 2.658264
e
-08 

X5    0.4972173 3.434161
e
-07 

X6    0.4473930 6.158236
e
-06 

X3    0.4421333 8.140435
e
-06 

X18   0.3294586 1.184813
e
-03 

$Dim.2$quanti 

    correlation      p.value 

X6    0.4235698 2.102076
e
-05 

X5    0.3926402 9.068000
e
-05 

X11   0.3820927 1.445730
e
-04 

X7    0.3784726 1.690631
e
-04 

X4    0.3563387 4.233811
e
-04 

X2    0.3299477 1.163775
e
-03 

X10   0.2899930 4.580258
e
-03 

X19  -0.4188172 2.656423
e
-05 

X20  -0.4489003 5.680071
e
-06 

X17  -0.5881368 4.576403
e
-10 

X18  -0.5978835 1.984104
e
-10 

X1    0.4608575 2.950497
e
-06 

 

 Rاعتمادا على  : اعتمادا من نتائج الدراسةالمصدر

في حين المركبة  المعرفة إدارةعمليات  توظيف األولىنسمي المركبة  أنيمكن  األساسوعلى هذا    
 .المعرفة لتوليدأهمية البيانات والمعلومات ليها بالتسمية الثانية نطلق ع
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 :المحاورعلى جودة التعليم العالي إسقاط متغيرات  -3

وهي على ارتباط  فيما v1,v2,v3,v4,v5 نالحظ هناك ارتباط بين المتغيرات  ادناهمن خالل الشكل     
، مما تدل على أنها تشكل مجموعة بينها مما يعني أنها تتمتع بجودة تمثيل على المستوى ألعاملي

 (-0.083بـ)v3, v1وبينضعيفة هي عالقة ( 0.050)بـ v1, v2متجانسة، حيث بلغ معدل االرتباط بين 

مؤشرات التخطيط االستراتيجي وجودة بين  عكسية ارتباطمما يدل على هناك عالقة  هي عالقة عكسية
خطة ورسالة الجامعة مع المناهج المقررة تبعا  تدل على عدم توافقالتي  البرامج والمناهج التعليمية

بين  ارتباط فيه عالقة (0.049)بـv4. V1 بينو ، للمعايير الحديثة لتتماشى مع معايير جودة التعليم العالي
( عالقة 0.0038بـ) v1 ,v5وبين  .0.8-0.1وتراوحت درجة شيوع هذه المتغيرات بين ، المتغيرين

عدم تناسق خطة الجامعة مع متطلبات المجتمع المحلي في الخارج. ارتباط ضعيفة جدا مما يدل على 
( هي عالقة ارتباط عكسية بين 0.000-بلغ معامل االرتباط بين هذين المتغيرين بـ) v2,v3وبين 
هذا يعني فيه  ( على الترتيب0.701-، 0.730-االرتباط بـ)معدل حيث بلغ  v4 ,v5و v2كذلك 

قوية تدل على انه فيه تناسق بين  ,v4وv3عالقة االرتباط بين  في حينارتباط قوي لكنما عكسي، 
هي على علم بالمناهج اإلدارة  أنجودة البرامج والمناهج التعليمية وجودة اإلدارة الجامعية بمعنى 

انه  إالالجامعية،  اإلدارةوالمقررات المبرمجة الن كل ما تحسنت جودة البرامج التعليمية تحسنت جودة 
(. كما نالحظ هناك عالقة ارتباط قوية 0.0703وجد ارتباط إال انه ضعيف حيث بلغ )ي v3,v5بين 
( مما يعني انه فيه ارتباط بين الجامعة والمجتمع مع جودة 0.707إذ بلغ المعدل بـ) v4,v5بين 
 الجامعية. اإلدارة
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 على المحاور  جودة التعليم العالي إسقاط متغيرات(: 88الشكل رقم)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rاعتمادا على  : اعتمادا من نتائج الدراسةمصدرال

II-3-  نحدار على المركبات األساسيةاالPCR : 

على النحو الذي تم  األساسيةعلى المركبات لإلجابة على السؤال استخدمت الباحثة أسلوب انحدار 
 :في المبحث الفارط إليه اإلشارة

جودة  في مساهمتهاعينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة و  ادأفر ما تأثير  ولإلجابة على السؤال التالي:
 التعليم العالي بالجامعة؟

نبدأ بتنسيب المحاور األساسية إلدارة المعرفة على البعد األول لجودة التعليم العالي والمتمثل في    
ن مصفوفة مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة، نبدأ في استخراج بعد التخطيط االستراتيجي م

 ( وهذا وفق التعليمة: yالخاصة بجودة التعليم العالي )
T1<Y[,1] 

> usair.pc<-princomp(harnane) 

> usair.pc 
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االستراتيجي االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على مؤشرات التخطيط  .1
  وفق التعليمة التالية:: للجامعة

> mode1<-lm(T1~usair.pc$scores[,1]+usair.pc$scores[,2]) 

> summary(mode1) 

 دارة المعرفة على مؤشرات التخطيطإل نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية(: 83الشكل رقم)

 االستراتيجي للجامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R: اعتمادا على نتائج الدراسة المصدر

والثانية ال يؤثران معنويا على بعد  لىاألو  األساسيةالمركبة  أننالحظ  مخرجات البرنامج يتبين لنامن 
 0.03هي اكبر من على التوالي P0=0.710 و 7P=0.018التخطيط االستراتيجي حيث بلغت قيمة 

 .H1رفض الفرضية البديلة H0مما يعني قبول فرضية العدم

 

 

                      lm(formula = T1 ~ usair.pc$scores[, 1] + usair.pc$scores[, 2]) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-2.46822 -0.49394  0.02012  0.52214  1.71058  

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)           3.26606    0.07650  42.695   <2e-16 *** 

usair.pc$scores[, 1]  0.03042    0.02728   1.115    0.268     

usair.pc$scores[, 2]  0.06509    0.04705   1.384    0.170     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.7417 on 91 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.03353,   Adjusted R-squared:  0.01229  

F-statistic: 1.579 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.2119 
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وفق جودة أعضاء هيئة التدريس:  االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على .8
 يمة اآلتية: التعل

> T2<-Y[,2] 

> mode2<-lm(T2~usair.pc$scores[,1]+usair.pc$scores[,2]) 

أعضاء على جودة نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة (: 84الشكل رقم)
 هيئة التدريس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  R: اعتمادا على نتائج الدراسة المصدر

ة األساسية األولى تؤثر معنويا على بعد أعضاء هيئة التدريس من خالل الشكل نالحظ أن المركب
مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية  0.03هي اقل من  7P=0.0311حيث بلغت قيمة 

اكبر من  P0=0.8333البديلة بمعنى هماك تأثير إدارة المعرفة على جودة أعضاء هيئة التدريس و
 .H1ض الفرضية البديلةرف H0مما يعني قبول فرضية العدم 0.03

 

lm(formula = T2 ~ usair.pc$scores[, 1] + usair.pc$scores[, 2]) 

Residuals: 

Min      1Q  Median      3Q     Max 

-1.7683 -0.5812 -0.1300  0.6263  2.0908 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)           2.76234    0.08458  32.660   <2e-16 *** 

usair.pc$scores[, 1] -0.06398    0.03017  -2.121   0.0366 * 

usair.pc$scores[, 2] -0.01097    0.05202  -0.211   0.8335 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.82 on 91 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.04755,   Adjusted R-squared:  0.02662 

F-statistic: 2.272 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.109 
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وفق  :البرامج والمناهج التعليميةاالنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على جودة  .3
 التعليمة اآلتية: 

> T3<-Y[,3] 

> mode3<-lm(T3~usair.pc$scores[,1]+usair.pc$scores[,2]) 

> summary(mode3) 

جودة البرامج األساسية إلدارة المعرفة على  نموذج االنحدار الخطي لمركبات(: 85الشكل رقم)
 والمناهج التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  R: اعتمادا على نتائج الدراسة المصدر

نالحظ أن المركبة األساسية األولى والثانية ال يؤثران معنويا على بعد جودة  مخرجات البرنامجمن   
على التوالي هي اكبر من P0=0.800و 7P=0.001البرامج والمناهج التعليمية حيث بلغت قيمة 

 .H1رفض الفرضية البديلة H0مما يعني قبول فرضية العدم 0.03

 

 

lm(formula = T3 ~ usair.pc$scores[, 1] + usair.pc$scores[, 2]) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.95587 -0.61057  0.04803  0.52804  2.52255  

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)           2.99426    0.08798  34.035   <2e-16 *** 

usair.pc$scores[, 1]  0.03668    0.03138   1.169    0.246     

usair.pc$scores[, 2] -0.01350    0.05411  -0.249    0.804    

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.853 on 91 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.01546,   Adjusted R-squared:  -0.006183  

F-statistic: 0.7143 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.4923 
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 وفق التعليمة : :  جودة اإلدارة الجامعيةاالنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على  .4
> T4<-Y[,4] 

> mode4<-lm(T4~usair.pc$scores[,1]+usair.pc$scores[,2]) 

> summary(mode4) 

اإلدارة جودة نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على (: ,8الشكل رقم)
 الجامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  R: اعتمادا على نتائج الدراسة المصدر

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن المركبة األساسية األولى والثانية ال يؤثران معنويا على بعد جودة   
على التوالي هي اكبر من P0=0.0011و 7P=0.1100هج التعليمية حيث بلغت قيمة البرامج والمنا

 .H1رفض الفرضية البديلة H0مما يعني قبول فرضية العدم 0.03
 
 
 

lm(formula = T4 ~ usair.pc$scores[, 1] + usair.pc$scores[, 2]) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-2.11007 -0.50338  0.00262  0.52043  1.51682  

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)           3.24319    0.08264  39.247   <2e-16 *** 

usair.pc$scores[, 1] -0.01292    0.02947  -0.438   0.6622     

usair.pc$scores[, 2] -0.08533    0.05082  -1.679   0.0966 .   

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’  

Residual standard error: 0.8012 on 91 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.03203,   Adjusted R-squared:  0.01076  

F-statistic: 1.506 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.2274 
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  الجامعة والمجتمعاالنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على بعد  .5

 وفق التعليمة اآلتية: 
> T5<-Y[,5] 

> mode5<-lm(T5~usair.pc$scores[,1]+usair.pc$scores[,2]) 

> summary(mode5) 

 على الجامعة والمجتمعنموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة (: 80الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  R: اعتمادا على نتائج الدراسة المصدر

ؤثران معنويا على بعد الجامعة نالحظ أن المركبة األساسية األولى والثانية ال ي مخرجات البرنامجمن 
مما يعني  0.03على التوالي هي اكبر من P0=0.001و 7P=0.013والمجتمع حيث بلغت قيمة 

 .H1رفض الفرضية البديلة H0قبول فرضية العدم
 

lm(formula = T5 ~ usair.pc$scores[, 1] + usair.pc$scores[, 2]) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.87310 -0.57931 -0.08813  0.52357  2.76050  

Coefficients: 

                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)           2.92681    0.09131  32.055   <2e-16 *** 

usair.pc$scores[, 1]  0.02391    0.03256   0.734    0.465     

usair.pc$scores[, 2] -0.04484    0.05616  -0.799    0.427     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.8852 on 91 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.01277,   Adjusted R-squared:  -0.008929  

F-statistic: 0.5885 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.5573 
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 خالصة الفصل الرابع: 

من الجامعات الجزائرية، بحيث تم  لقد تم من خالل هذا الفصل تطبيق موضوع البحث على عينة
المعرفة وتحسين جودة التعليم العالي، فبعد تحليل نتائج االستبيان توصلت  إنتاجديد مجاالت تح

 هي محل الدراسة الجزائرية التي تعبر عن واقع الجامعة استخالص بعض النتائج التي إلىالدراسة 
 :كاألتيوجاءت 

 .على مستوى الجامعات الثالثة بالتخطيط االستراتيجي عدم االهتمام -

المعرفة وتطبيقها نتيجة غياب وسائل الدعم المعرفي  إنتاج ضعيف من ناحيةمستوى  -
 س على مستوى مخابر البحث العلمي.هيئة التدري ألعضاءخاصة 

 وظيفوالمتمثلة في ت المعرفة المركبة األساسية األولى إلدارةبين  تأثيروجود عالقة  -
ابتكار وتحويل المعارف فيما من اجل  أعضاء هيئة التدريس مع بعدعمليات إدارة المعرفة 

  بينهم من اجل تحسين جودة خدماتهم التعليمية والبحثية.

أعضاء المعارف تكون مستهلكة عكس بان تكون منتجة من قبل منتجي المعرفة ) أغلبية -
 هيئة التدريس(

ثقافة تنظيمية غير واضحة نحو تحسين جودة التعليم العالي بسبب مركزية القرار وتهميش  -
 هيئة التدريس. أعضاء وأراءت اقتراحا

المعرفة، وبرجع ذلك كون  إلدارة األولويةال تعطي  ةالجامع أنعينة الدراسة يرون  أفراد -
 المعرفة من المجاالت الحديثة التي تسعى المؤسسات لتبنيها إدارة

المعرفة في الجامعة بشكل مكثف،  إدارةعينة الدراسة يرون انه لم يتداول مصطلح  أفراد -
المعرفة. حيث تصير  إدارة أسستيجة القصور في جانب ثقافة المعرفة المبنية على هذا ن

المعرفة  إدارة إدماجالزالت قصيرة عن  المجتمعات إن( 0000دراسات سابقة)الصباغ
 بشكل كبير في فعاليتها وقراراتها.

ئل كبيرة لتخزين المعلومات ورقيا دون استحداث وسا أولويةالجامعة ال تعطي  أنيرون  -
الكترونية وتكنولوجية، مما يدل على عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة رغم 

مما يحسن من جودة خدماتها ومساعدتها على نقل وتشارك المعرفة باعتبارها  أهميتها
 المعرفة في الجامعة. إدارةمفتاح تنفيذ 
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ة إلى المزيد في التنمية يرون أفراد عينة الدراسة أهمية تجديد ثقافة المعرفة لكنما بحاج -
 والتفعيل.

المعرفة الصريحة  إلىالجامعة وأعضاء هيئة التدريس يسعون لتحويل المعرفة الضمنية  -
قيام اتفاقيات مع بعن طريق مراكز البحوث واالستشارات بين الجامعات، كما يؤيدون 

نحو التوجه  قطاع اإلنتاج، ويؤيدون نشر المعرفة والتشارك فيها وهذا مؤشر ايجابي يدفع
 إلدارة المعرفة وتحسين جودة التعليم بالجامعات. 
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التي و مختلف جوانب المجتمع العالمي،  مستعاصر مجموعة من التغيرات التي ميعيش العالم ال    
حيث جديدة في هيكل النظام التعليمي العالمي،  أوضاعتدل على  ،واضحةظهور اتجاهات  إلى أدت

 أدىبيئة المؤسسة وتطورها،مما على التغييرات الحاصلة في  الفعال األثرالمعرفة ذات  إدارة صبحتأ
الجماعية،  أوالعمل على تشجيع المورد البشري واستغالل قدراته وتنمية مستوى معارفه الفردية  إلى

 ومدى مساهمتها في تحسين جودة العملية التعليمية. 

 حواجزسوق مفتوح تتفاعل فيه النوعية على حساب الكمية دون كالتعليم العالي  مؤسسات أضحت  
 أساليبالمعرفة مع تحديث  وتوليد إنتاجبدون تفعيل  األخير، لن يتحقق هذا أخرىمؤثرات أو  ريةإدا

، وتطوير هيئة التدريس لكي للطلبة على التعبير عن مهاراتهم الدراسة الجامعية من خالل فتح المجال
دة التعليم تماشى مع التغيرات الحاصلة، كما من الصعب تجسيدها ميدانيا دون تطبيق معايير جو ت

 العالي.

 أينتحسين جودة التعليم العالي،  أساليبحول بناء  ،هذا البحث إشكاليةمن هذا المنطلق كان طرح    
وقد طرحت تساؤالت تحسين جودة التعليم العالي،  إشكاليةلمعالجة  كأسلوبالمعرفة  إدارةتم اقتراح 

عن  اإلجابة وكذاالبحث،  من خاللجزئية ووضعت فرضيات حول البحث واختبار مدى صحتها 
 المرجوة. واألهدافالتساؤالت المطروحة 

المعرفة ومدى مساهمتها في تحسين جودة  إدارةلعمليات المقارنة التي تمت بين الطرح النظري  إن
 التعليم العالي، سمح لنا باستخالص مجموعة من النتائج نوردها كما يلي: 

المعرفة في مؤسسات  إدارةالفعال الذي تلعبه  الدور بتوضيحقمنا بها  الدراسة التي قامت -
 التعليم العالي.

من خالل  الفصل الرابعفي  اإلشكاليةمن  الرابعوالسؤال  الفرضية الرئيسية تأكيدلقد تم  -
 المعرفة وجودة التعليم العالي. إدارة بين  التأثير استعراض

الجامعة  أداءحتما على  رغبة تحقيق تعليم نوعي ومتميز بالجامعات الجزائرية سينعكس إن -
 ومخرجات وعملياتكنظام يتكون من مدخالت 

والسياسات  األولوياتدعم الدولة، وزيادة التمويل مع تحديد  إلىالجودة بحاجة  إدارةتطبيق  أن -
الواعية مع التركيز على البحث  واإلدارةالتعليمية بوضوح، واالهتمام بتحسين المناخ التعليمي 

 ليم.العلمي ومخرجات التع
سمة هذا العصر ومتطلب  أصبحتالتطور والتقدم في وسائل التكنولوجيا التي  ضرورة مواكبة -

 مؤسسة أيضروري لنجاح 
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مؤسسة  أليالمال الفكري باعتباره دالة لخلق القيمة  الرأسالتوجه العام نحو االستثمار في  -
م استثمار المؤسسات فيها، الن عد األداءونظام شفافية  المتميزة األعمالتعليمية ونموذج 
والمعلومات المساندة وتغير  اإلنتاجعمليا وعلميا عاليا وتطور تقنيات  لتأهيلهالمواردها البشرية 

 تحقيقالتنظيمية لتعكس روح عصر المعرفة، سيجعلها غير قادرة على  الروتينية اإلجراءات
 التعليمية. أهدافهاعدم تحقيق  ، وبالتالياإلستراتيجية أهدافها

ضرورة ملحة من  أصبحتالمعرفة لم تعد ذلك المصطلح الذي ليس له معنى، بل  دارةإ إن -
مؤسسة في العصر الحالي، والسيما مؤسسات التعليم العالي  آليضروريات التطور والتقدم 

 منظمات مجتمعية وتربوية. أنهاعلى اعتبارها 
ة لتواكب الجامعات العربية تحقيق التمييز والتحسين المستمر في الجامعات الجزائري إلىالسعي  -

 والعالمية.
العنصر  بتأهيلمقومات معرفية قوية تسمح لها  إلىمحاولة امتالك الجامعات الجزائرية  -

 المعرفة بكل جدارة ونجاح. إدارةالبشري للعمل في ظل 
من البحث بالتعرف على التحوالت البيئية والتنظيمية الحديثة الهامة  الفصول األولى تسمح -

 فصلالتعليم للمؤسسات على مكانة الجودة من الناحية النظرية، وفي حين تمكن ال في بيئة
 اإلجابةقطاع التعليم العالي، وتم من خالله ال هذا إدارةالضوء على واقع  تسليطالتطبيقي من 
     .اإلشكاليةوالثالث من  األولعلى السؤال 

 النتائج التالية: إلىقد توصلنا  التي هي محل الدراسة الثالثة للجامعاتمن خالل تشخيصنا 

 الجامعات الثالثة ال تعطي أهمية إلدارة المعرفة -
 تحرص على أن تكون مكان العمل على تسهيل المعارف والمعلومات بسرعة -
 تقوم الجامعة بتنظيم وتخزين البيانات والمعلومات المتوفرة -
 تسعى إلى مواكبة التطور وتحسين جودة التعليم فيها -
 تكون مكان يعمل على نشر األفكار والتعلم التنظيمي  تحرص على أن -
-هناك قصور شديد في توافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعات الثالثة) باتنة -

 .لم البواقي(، وافتقارها واألسس والمعايير السليمة للرؤية والرسالة وصياغة األهداف -بسكرة
سالة من حيث عمومية الرؤية، وضعف وجود ضعف في صياغة بعض الجوانب الرؤية والر  -

 استشرافها للمستقبل، وعدم دقة المعايير في بعض جوانب الرسالة وشمولية بعض األهداف.
البحث العلمي بما يتعلق بتوليد وتحديد المعرفة التي تتناسب  أساليبال تعتمد على  تهاغالبيإن  -

 .األمد خططها البعيدةو مع احتياجاتها 
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وهذا إال  أخرىالتواصل مع جهات آو المختلفة  البياناتشتراك بقواعد لال األولويةال تعطي  -
 .مصدرا هاما للمعرفة كونيأن يمكن التي ،  2...بمتوسط 

كافية لتعريف الجهات المختلفة ببرامجها وخدماتها، مما قد يؤثر على قدراتها  أهميةال تعطي  -
 فة.في التواصل مع هذه الجهات واالستفادة منها كمصادر للمعر 

 مقاييس واضحة تسيطر من خاللها على المعرفة المطبقة فيها. علىال تعتمد  -
في  النظر إعادةمراكز تتميز بتخصصات محددة في كل جامعة تعمل على  إنشاء محاولة -

 الجيدة للمتخرجين. التخصصات التي تمتلك مقومات كافية للحفاظ على النوعية
 أثارهالتعليم والرفع من  يضمن تحسين نوعية طير ومعدالته مماأتحسين نوعية التمحاولة  -

 .االقتصادية والتنموية
لتساهم في تحسين جودة التعليم العالي المعرفة  إدارةتشجيع الطلبة على  إلىتشير النتائج  -

 بالجامعات محل الدراسة.
من  العلمية لما لها من اثر ايجابي في تطور المجتمعات واالستفادة األبحاثمحاولة دعم  -

 .من نسبة الهدر التعليمي قات المستعملة للتخفيضالطا
ضعف التحفيز المعنوي ألعضاء هيئة التدريس لدى الجامعات الثالثة الالزمة لتطبيق معايير  -

 جودة التعليم العالي.
في مختلف مكونات نظام التعليم العالي ومراحله، من خالل  مفاهيم الجودة والنوعية غياب -

 .المعايير العالمية وهذا من اجل تعزيز المنافسة التعليميةمؤسسات مستقلة تطبق  إنشاء
 .مواكبة التطور التكنولوجي وتطور البحث العلمي عدم -
التكوين مثل  أساسياتالحالية التي توفرها الجامعة الجزائرية والتي هي من  اإلمكانياتقلة  -

 االنترنت التي تسهل التكوين الذاتي للطالب. قاعات
والجانب  األكاديميلجامعات والمؤسسات االقتصادية المسايرة للجانب غياب التعاون بين ا -

 .المهني للطلبة
االحتكاك بالمستوى  والعالمية من اجل األجنبيةعدم التوجه نحو العمل بالشراكة مع الجامعات  -

 الحركية للطلبة. أهدافهمن بين  LMDالعالمي ورفع مستوى التعليم العالي رغم نظام 
 اإلنتاجيةالعلمية، فقد بلغ متوسط  اإلنتاجيةالبحث العلمي وضعف  على اإلنفاقضعف  -

 بحثا(%....) إلىالعام  لعضو هيئة التدريس فيالعلمية 
احتياجات سوق العمل، وزيادة الكم أكثر من العالي و  مخرجات التعليم بين العالقةضعف  -

 (التأهيلمقابل تدني الكيف) مستوى  مليونين طالب
 بالجامعة التعليمية والتخصصات المتوفرة غلب الطابع النظري على الطابع العلمي في البرامج -
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في  .02.8%، معظم الطالب خلل في التوازن في توزيع الطالب على الكليات والتخصصات -
التخصصات  إلىكلية التكنولوجيا هذا داللة على توجههم  %3..92كلية االقتصاد و 

 .العلمية خصصاتالتمن  أكثر اإلنسانية
مستوى التحصيل المعرفي  في مؤشراتها تدني انخفاض الكفاءة الداخلية النوعية والتي من -

 واالبتكارية والتطبيقية التحليليةالمتخصص وضعف القدرات  والتأهيل
من الخريجين في  أعدادانخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية وتتمثل في تخريج  -

العمل والمجتمع مع وجود عجز وطلب على تخصصات  تخصصات ال يحتاجها سوق
 ...أخرى

وذلك بمتوسط  تعاني البرامج والمناهج التعليمية نوعا من القصور في عدم تطورها وتخلفها -
لعدم مواكبة التحديات منها كالعولمة والمنافسة العالمية التي فرضت شروطا جديد  9.23
 وق العالميخريج يستطيع المنافسة في السأو منتج  كإبراز

 ضمان الجودة. إدارةالبيروقراطية في  األنظمةاالعتماد على  -
 : العامة المقترحات -2

نتائج  إلىويؤدي استخدامه وتطبيقه  أسلوب أو أداةنعلم انه عندما تنجح مؤسسة معينة في ابتكار     
 سات.نظري ليصبح دليال ومرجعا تعتمد عليه باقي المؤس إطاروضعه في  مرضية غالبا ما يتم

 أو األداة أن إلىلك ذ مآلنفس النتائج، ويعود  إلىاستعماله من طرف الغير ال يؤدي  أنغير    
في ظل ظروف ومتغيرات خاصة بالمؤسسة المبتكرة، وتطبيقه على بيئة مخالفة لن  إيجاده تم األسلوب

 نتائج عكسية. إلىلم نقل سيؤدي  إنيستجيب لمتطلباتها 

باقي  إليهال تعتمد بشكل كلي على ما وصلت  أنمؤسسات التعليم العالي من هذا المنطلق ننصح    
مؤسسات التعليم العالي العربية سواء كانت أو الغربية وتنتظر نتائج ايجابية، بل ال بد أن تنشئ لنفسها 

 أدوات وأساليب حديثة منبثقة من بيئتها وتتناسب مع ظروفها الخاصة.

 الدراسة:الخاصة بالجامعات محل  مقترحاتال -2
و ة المعرف إلنتاجالنظر في ثقافتها التنظيمية المحفزة والمشجعة والداعمة  إعادةمحاولة  -

 ومشاركتها.
 والكلياتاألقسام محددة وواضحة المعالم لجميع  إستراتيجيةخطة  إعداد -
وجعلها ذات قيمة من  هيئة التدريس أعضاءيمتلكها  حسن استثمار المعلومات والمعرفة التي -

 بآرائهم واآلخذشاركتهم خالل م
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شبكات المعلومات الداخلية والخارجية،  المعرفة من خالل المشاركة في إدارةبتطبيق  االهتمام -
 بإنتاجهيئة التدريس على استخدام هذه الشبكات فيما يخص  أعضاءمع تنمية مهارات وقدرات 

 ونقل المعرفة وتطبيقها
 والوحدات بالجامعة األقسامتوظيف التكنولوجيات الحديثة في مختلف  -
العمل على االهتمام بالتعليم االلكتروني من خالل حوسبة المكتبات وجعل مستخدميها كثير  -

 خالل تحفيزهم على استخدامه للكتب والمجالت العلمية من
 وأهميتهاالمعرفة واليات تطبيقها  إدارةمحاولة صياغة خطة محددة المعالم لترسيخ ممارسات  -

 الجزائرية بالجامعة
المعرفة  إنتاجتشجيع البحث العلمي ومخابر البحث من خالل تحريك فرق البحث على  -

 تنمويةأو سواء كانت تعليمية وتطبيقها واالستفادة منها في حل المشكالت 
 هيئة التدريس والعمل على رفع قدراتهم ومهاراتهم التعليمية والمعرفية أعضاءاالهتمام بنوعية  -
 عليه اإلنفاقلبحث العلمي وزيادة واضحة ل إستراتيجيةوضع خطة  -
هيئة التدريس تتصف بالمرونة والفعالية  أعضاءالستقطاب  إستراتيجيةالعمل على وضع  -

 المفروضة على الجامعة لإلصالحاتوتستجيب 
جودة  عضو هيئة التدريس، يشتمل على تقويم أداءنظام لتقويم  تصميمالعمل على وضع  -

 األداء لبة في تقويمطال إشراكالتدريس والبحث العلمي مع  البرامج والمناهج التعليمية وجودة
تفعيل مؤشرات التخطيط االستراتيجي في مجال الرؤية ورسالة الجامعة فيما يخص بتقديم  -

خريجيها لسوق العمل من  لتأهيلتسعى الجامعة أن خدمات للطلبة والمجتمع المحلي، كما 
تطوراته وهذا بتطبيق  أخرالعمل ومواكبة  متطورة تعمل على مسح سوق أكاديميةخالل برامج 

 البرامج التعليمية
على روح الفريق والعمل الجماعي خاصة في مخابر البحث العلمي مع تشجيع بناء  التأكيد -

 فرق العمل المتخصصة في مختلف المجاالت
يجادتوطيد العالقة مع الشريك االجتماعي في شتى المجاالت المشتركة  - مرونة  أكثر آليات وا 

 للتنسيق في ضمان الجودة لمخرجات التعليم العالي.
دور خاليا ضمان الجودة  تفعيلتنفيذ عملية تقويم دورية للمؤسسات الجامعية وهذا من خالل  -

Cellule de Qualité  التي تتولى تقويم وضبط سياسات الجودة لمواكبة متطلبات التنمية
 والمجتمع المحلي

 تخرجين في االختصاصات المختلفةالم دراسة احتياجات سوق العمل من -
إجراء المقارنة المرجعية بين الجامعات الجزائرية من جهة والجامعات العربية والعالمية من  -

 جهة أخرى، بهدف االرتقاء بالتعليم العالي في الجزائر وتحسين التحصيل المعرفي فيه.
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مقترح إلدارة المعرفة في أهم نتائج الدراسة الميدانية بعرض تصور  طالبةوفي األخير تلخص ال
الجامعات الجزائرية على ضوء نتائج هذه الدراسة، والمعطيات النظرية للدارسة، والنتائج التي توصلت 

 إليها الدراسات السابقة.

 : يمكن عرض هذا التصور من خالل:التصور المقترح .2

  تصور إلدارة المعرفة على عدة منطلقات أهمها: طالبة: بنت المنطلقات التصور ..

مواكبة التطور العالمي نحو االستثمار في المعرفة بغرض االستفادة من رأس مال فكري  -2
 عاملون( وتنمية هذه الثروة وتفعيل دورها في المجتمع.-طلبة-بالجامعة)أساتذة

-الخزن-إدارة المعرفة عملية إدارية مع المعارف واألفراد بمنهج يعتمد على )التوليد -.
 اجل تحقيق التمييز في الجامعات. التطبيق( للمعرفة من -النقل

أصبحت الجامعة الجزائرية تمتلك بنية أساسية معرفية قوية تؤهلها لتأهيل عنصر بشري  -9
 للعمل في ظل اقتصاد المعرفة

 تنمية وتفعيل رأس المال الفكري بالجامعات محل للدراسة -4

 أبعاد التصور:

 عمليات إدارة المعرفة وظيفالبعد الثقافي: يشمل ادارك ثقافة المعرفة وأهمية ت -2

-البعد العملي: يشمل عمليات إدارة المعرفة المتمثلة في )تشخيص المعرفة وتصنيفها -.
التشارك عن طريق تحويل المعرفة الضمنية إلى  -التوليد من اكتساب المعرفة وابتكارها
 الصريحة وتداولها ونشرها وتبادلها(.

ية للتصور المقترح إلدارة المعرفة بالجامعة الجزائرية المفاهيم النظر  طالبةفيما سبق يمكن أن تعرض ال 
 من خالل ما يلي:لتحسين جودتها 
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 إدارة المعرفة في الجامعة:-

 البيانات والمعلومات -

 المعرفة الضمنية والصريحة -

 التكنولوجية البنية التحتية -

 تطبيق عمليات إدارة المعرفة -

 

بالجامعة  جودة التعليم العالي معايير -
 الجزائرية

جودة التخطيط االستراتيجي  -
 ومؤشراته

 أعضاء هيئة التدريس جودة -

 جودة البرامج والمناهج التعليمية -

 جودة اإلدارة الجامعية -

 الجامعة والمجتمع -

-  

 تغذية عكسية
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قائمة  عنوان الشكل الصفحة
 اإلشكال

 (03) مبادئ جودة التعليم العالي 13
 Deming (05)دائرة  25
 Juran Trilogy (01) نثالثية جورا 25
 (05) في التعليم العاليJuran اثيةثال 22
 (02) بطاقة األداء المتوازن في مؤسسة التعليم العالي تطبيق محاور 13
 (01) المعرفة سلسلة 87
 (08) أبعاد إدارة المعرفة 52
 Takauchi Nonaka (07) المعرفة عندإدارة نموذج  58
 (05) لولب المعرفة 57
 (30) لولب توليد)إنتاج( المعرفة 55
 (33) نموذج سلسلة القيم المعرفية 300
 Marquardt (35)لـنموذج إدارة المعرفة  303
 wiig – k (31)ارة المعرفة عند نموذج إد 301
 (35) ةالمعرف إدارةفي  J . Y. BUCKذج نمو 305
 (32) إلدارة المعرفة Duffyنموذج  302
 (31) 1006-2691تطور عدد الطلبة المسجلين والمتخرجين خالل الفترة 312
 (38) 1006-2691تطور عدد األساتذة خالل الفترة 311
 LMD (37)هيكلة نظام  375
 (35) القيم الذاتية 551
 Scree Plot (50) يوضح مخطط انحدار مركبات إدارة المعرفة حسب 558
 (53) دائرة ارتباط المتغيرات 557
 (55) إسقاط متغيرات جودة التعليم العالي على المحاور 513
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نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على مؤشرات  515
 اتيجي للجامعةالتخطيط االستر 

(51) 

نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على جودة  511
 أعضاء هيئة التدريس

(55) 

نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على جودة  515
 البرامج والمناهج التعليمية

(52) 

رة المعرفة على جودة نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدا 512
 اإلدارة الجامعية

(51) 

نموذج االنحدار الخطي لمركبات األساسية إلدارة المعرفة على الجامعة  511
 والمجتمع

(58) 
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قائمة  عنوان الجدول الصفحة
 الجداول

 (02)  الفرق بين السلعة والخدمة 21
 (01) التعليميمؤشرات القطاع  11
 (03)  يير تصنيف شانغهايمعا 33
 (00)  1021-1022ترتيب العشر جامعات األولى وفق تصنيف شانغهاي لعامي  33
 (01)  1021-1022ترتيب الجامعات العربية وفق تصنيف شانغهاي لعامي  30
 (09)  معايير التصنيف وفق الويبوكتركس 31
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 (00)  1021-1022تصنيف الجامعات العربية وفق الويبومتركس  39
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 (22)  معايير التصنيف وفق التايمز 36
 (21)  1021-1022ترتيب الجامعات العشر األولى حسب تصنيف التايمز  36
 (23)  1021-1022ترتيب الجامعات العربية حسب تصنيف التايمز  00

 (20)  أهم االنتقادات الموجهة للتصنيفات العالمية 00-02
 (21)  معوقات وفوائد جودة التعليم العالي 19-10

 (29)  يالتقييم الجامعتحسين أساليب  10
 (20)  مقارنة بين بطاقة األداء المتوازن ومقياس بالدريج في التعليم العالي 93
 Belmondo  (20) تصنيف المعرفة حسب 01

 (26)  خصائص المعرفة الصريحة والضمنية 01-03
 (10)  مقارنة بين إستراتيجيات إدارة المعرفة 209-200
 (12)  التعليم العالي عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات 221-229
 (11)  ايجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني 210-212

 ( 13)  1000-1001مجمل األبحاث العلمية خالل 230
 (10)  عدد الباحثين بالدول العربية  236-200
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 (11)  مصادر تمويل وتنفيذ مشاريع البحث العلمي 201
 (19)  ينصيب الفرد من اإلنفاق على البحث العلم 203
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129 
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120-126 
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112 
 النتائج التفصيلية الستجابات عينة الدراسة حول فقرة الجامعة والمجتمع

(30) 

113 
 م العاليأبعاد جودة التعلي

(36) 

 (00) معامالت القيم الذاتية 111
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، دار إثراء للنشر والتوزيع، 1، طمنهجية البحث العلميخضير كاظم حمود، موسى سالمة أللوزي،  -66

 .6008األردن،
 ،6006، دار المسيرة، األردن، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالءخضير كاظم محمود،  -63
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، ديوان المطبوعات الجامعية 6، طالتربية والتعليم لطلبة الجامعات والمعلين والمفتشين أصولرابح تركي،  -65

 .1110والمؤسسة الوطنية للكتاب،
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 .6001، دار عالء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملةرعد حسن الصرف،  -67
 .6002، دار الوفاء، اإلسكندرية،التعليم العالي والتنميةرمزي احمد عبد الحي،  -68
 0227 عمان دار كنوز المعرفة العلمية،، ، النظم ، التقنيات إدارة المعرفة ،المفاهيمسعد غالب ياسين ،  -61
 .1117، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،1، طقواعد الدراسة في الجامعة، وآخرونسعيد التل  -30
، 1، طالجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العام والجامعيسوسن شاكر مجيد، محمد عواد الزيادات،  -31

 .6008والتوزيع، األردن، دار صفاء للنشر 
، مكتبة عين الشمس، 11منهج تطوير الشركات والمؤسسات للعبور إلى القرن  11منظمة القرن سيد الهواري،  -36

 1111مصر، 
 –مبادئها  –مفهومها  –ضمان الجودة في التعليم العالي السيد عبد العزيز الهواش، سعيد بن أحمد الربيعي،  -33

 .6005، القاهرة، 1ر، طعالم الكتب للنش تجارب عملية،
، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، 1ط إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية،صالح ناصر عليان،  -34
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 .6001، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،إدارة المعرفةطالب عالء،  -35
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 ، ديوان المطبوعات الجامعية،1099-1001طالتجربة الجزائرية في التنمية والتخطيعبد اللطيف بن اشنهو،  -41

 .1186الجزائر،
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1، ط6الجزء دراسات في علم االجتماع،عبد اهلل محمد عبد الرحمان،  -46

 .6006بيروت، 
 ،6006، دار غريب، القاهرة، نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة :إدارة التميز علي السلمي،  -43
 .6008األردن،  ،، دار الصفاء للنشر والتوزيع 1الطبعة  ، إدارة المعرفة،ان ربحي مصطفىعلي -44
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 .1181الجزائرية،
 .6000، الطبعة األولى ، دار الجيل، بيروت، أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربيمحمد بوعشة،  -53
، دار وائل للنشر، 1، طISO9000, Iso 14000ظمة إدارة الجودة والبيئة ، أنمحمد عبد الوهاب العزاوي -54

 .6006األردن، 
 .6006، عالم الكتب، القاهرة،تدريسه وأساليباالتجاهات الحديثة في العليم الجامعي محمد منير مرسي،  -55
 .1118، عالم الكتب، القاهرة، اإلدارة التعليمية : أصولها وتطبيقاتهامحمد منير مرسي،  -52
  6000،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1، طعلم اقتصاديات التعليم الحديثحمود عباس عابدين، م -57
، دار جرير للطباعة والنشر، 1، طإدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدميمهدي صالح السامرائي،  -58

 . 6007عمان، 
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 .6002، األردن،3ل للنشر، ط، دار وائبحوث التسويق: مدخل منهجي تحليليناجي معال،  -51
 .6005،دار وائل للنشر،األردن، 6، طتسويق الخدماتهاني حامد الضمور،  -20
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 .6008األردن، 

 الدوريات: -1
تحسين العملية باستخدام طريقة ستة سيغما " س ،إيثار عبد الهادي الفيحان ،صالح عبد حمزة ،سعد فارس عبا -1

 .6005،بغداد ، "مجلة العلوم االقتصادية و اإلدارية"،"دراسة حالة في الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع بابل
، السنة الثانية، المتحدة للطباعة 22، العددمجلة آفاق المستقبلالتصنيفات العالمية للجامعات"، بشار حميص، " -6
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 .، ورقلة6016، جوان8، العددواالجتماعية
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 .بسكرة
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 .6004، 14، المجموعة  1، العدد 8، مجلد "مجلة دورية أردنية"، بحث ميداني على قطاع الصناعات" –
مجلة دراسات "، "إنشاء جائزة عربية للجودة في قطاع التعليم العالي : رؤية عراقية"سمير كامل الخطيب،  -1

 . 6010بغداد، ،16، المجلد الخامس، العدد "محاسبة ومالية
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سنة أولى كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الكوفة، ،( 3العدد ) ،01، المجلد "م االقتصادية واإلداريةمجلة الغري للعلو "
 .6005العراق، 

مجلة دراسات  ،إدارة المعرفة والمعلومات في مؤسسات التعليم العالي: تجارب عالمية""عادل سالم موسى معايعة،  -15
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مخبر الدراسات  ،الحوار الفكريمخابر البحث العلمي في الجزائر "تجربة رائدة"، "ريم بوصفصاف، عبد الك  -12
 .، قسنطينة6001، دار الهدى، جويلية01، العددالتاريخية والفلسفية

مجلة كلية "، "األدوار الجديدة لمؤسسات التعليم في الوطن العربي في ظل مجتمع المعرفة"عبد اللطيف حيدر،  -17
 .6004، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 61، العدد"التربية

معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة عبد اهلل المجيدل، سالم شماس، "  -18
، 6و1، العدد62، المجلدمجلة جامعة دمشق التدريسية: دراسة ميدانية كلية التربية بصاللة نموذجا"،

 .6010دمشق،
 .07،1113 ، العددحوليات جامعة الجزائر، الجامعة الجزائرية ووظيفتها البيداغوجيةوخلخال، عبد اهلل ب  -11
مجلة الجامعة ، "مشكالت البحث العلمي في العالم العربي"سمرة،  أبومحمود احمد  عماد احمد البرغوثي، -60

 6007،فلسطين،جوان06،العدد15،المجلد(اإلسالمية)سلسلة الدراسات  اإلسالمية
مجلة اتحاد ، ""تكامل البحث العلمي في الجامعات العربية وأثره على التنمية الصناعية العربية"حمد، غانم م  -61

 .6000، األردن، 37"، العددالجامعات العربية
"، "دور الروافد الفكرية والجذور اإلدارية إلدارة المعرفة في بناء تكنولوجيا المعرفةغسان عيسى إبراهيم العمري،  -66

داريةأبحاث امجلة "  .08، ص 6001، العدد السادس، بسكرة، ديسمبر "قتصادية وا 
، دائرة البحث قسنطينة، الجزائر، "مجلة الباحث االجتماعية"، "الجامعة تنظيمها وهيكلتها"فضيل دليو وآخرون،  -63

 .1115، 1العدد 
لكة العربية السعودية، ، المم177، العدد "مجلة المعرفة"، "طرق جديدة لزيادة موارد الجامعات"فهمي الشربيني،  -64

 ،6001ديسمبر 
، مصلحة اإلعالم والتوجيه، أصداء جامعية نشرية إعالمية، LMDمحاضرات حول نظام محمد بشير مناعي،   -65

 .0227،تبسة،22المركز الجامعي العربي التبسي، العدد
دارة المعرفة : العالقة واألثر"محمد لطيف عبد الرضا عطية،  -62 جلة دورية علمية : عجلة م"، "رأس المال الفكري وا 

 ،6008، بغداد، 3، العدد 10المجلد  ،"القادسية
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، المنظمة 66، العدد "المجلة العربية للتربية"، "الجامعة والمجتمع في القرن الحادي والعشرين"محمد نبيل نوفل،  -67
 6006العربية للثقافة والفنون، القاهرة، 

في الوطن العربي ومدى مساهمته في عملية التنمية: عرض  تأمالت حول تطور التعليم العالي"محمود بوستة،   -68
 .6000، جامعة قسنطينة، جوان13، العدداإلنسانيةمجلة العلوم ، "تجربة الجزائر

هيئة التدريس الجامعي من تطبيق  أعضاءالتعليم االلكتروني ودرجة تمكن محمود عبد السالم محمد الحافظ،"   -61
 .6013، اليمن،14، المجلد السادس، العدددة التعليم الجامعيالمجلة العربية لضمان جو "، مهاراته

، 54العدد ، 14، المجلد "المجلة التربوية" ،"الجامعة : نشأتها، مفهومها، وظائفها"يتي، بمليحان معيض الث -30
 .6000الكويت،  

دارتها"نعيمة حسن جبر،  -31 بة الملك فهد مجلة مكت"، "الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة وا 
  .6004، الرياض، سبتمبر 6، العدد 10المجلد رقم  "،الوطنية

، 66العدد ،"مجلة العلوم اإلنسانية"، "جودة التعليم كإستراتيجية لتطوير كفاءة أداء الجامعات"نور الدين حامد، -36
 .، جامعة بسكرة6011جوان 

"، األكاديمي "تجربة التعليم الجامعي في األردن جودة التعليم العالي ومعايير االعتماد"هالة عبد القادر صبري،  -33
 .6001، اليمن، 4، العدد6، المجلد"المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي"
في الجامعة  MBAجودة الخدمات التعليمية في الدراسات العليا : حالة برنامج  قياس" يوسف عاشور وآخرون، -34

 .6007لمجلد الحادي عشر ، العدد األول، يناير ، ا"مجلة جامعة األقصى"، "اإلسالمية بغزة

 العمل: وأوراقمقاالت  -1
الملتقى الدولي حول التنمية البشرية ، دور التعليم االفتراضي في إنتاج وتنمية المعرفة البشريةإبراهيم بختي،  -1

 .673، ص 6004مارس  10-01، جامعة ورقلة، وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية
البحث والتطوير ودوره في تنمية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في الوطن أسامة المصري وآخرون،  -6

 .، ليبيا6010اكتوبر67-65، يوميالمؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية، العربي
 إشكاليةتقى الدولي حول المل، الثالثة األلفيةالتعليم العالي في ظل  أفاقبوخاوة، فوزي عبد الرزاق،  إسماعيل  -3

 .6004سطيف،  ، جامعة فرحات عباس،والعالم العربي إفريقياالتكوين والتعليم في 
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو مدى تطبيق متطلبات إلهام يحياوي، نجوى عبد الصمد، حكيمة بوسلمة،  -4

مر العربي الدولي الثاني لضمان الجودة فعاليات المؤت، ةضمان الجودة في جامعة باتنة بالجزائر : دراسة ميداني
 .6016أفريل  4/5، الجامعة الخليجية، المملكة البحرينية، يومي في التعليم العالي

المؤتمر الدولي ، تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي : أفكار وممارساتإيمان سعود أبو خضر،  -5
 سعودية، ال6001نوفمبر  4-1، أيام للتنمية اإلدارية
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معايير مقترحة لتقويم أداء معلم التربية الرياضية في ضوء متطلبات الجودة واالعتماد في إيمان محمد رمضان،  -2
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 .المملكة البحرينية
الملتقى الدولي إدارة ، خدمة في تحقيق الجودة الشاملة في أداء المؤسسات الجامعيةاألساليب المستبقة الشريف،  -7

 .6010/6011، جامعة منتوري، قسنطينة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات
الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات  "،"المعرفة في البنوك الجزائريةبن وسعد زينة، مباركي سميرة،  -8

 .327، ص 6005نوفمبر  13-16، بسكرة، ة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصادياتالمعرفة الركيز 
البحث العلمي كمتطلب رئيسي ممن متطلبات الجودة والشراكة  مخرجاتتسويق جميل احمد محمود خضير،  -1

 ، جامعة13/05/6011-01، يوميالمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، المجتمعية
 األردن.الزرقاء،

المؤتمر التربوي الخامس حول جودة  معايير الجودة الشاملة في الجامعات العربية،الجيلي، سوسن شاكر مجيد،  -10
 ، البحرين.6005أفريل  11/13، جامعة البحرين، كلية التربية، أيام التعليم الجامعي

المؤتمر العلمي ، لتطبيق إدارة المعرفة مدى استعداد المؤسسات العامة في األردنحسان عبد المفلح المومني،  -11
 ،6005أفريل  63/65األردن،  الخامس حول اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية جامعة الزيتونة،

لمؤتمر العربي ا ،نظام إدارة الجودة في التعليم العالي "تجربة جامعة العلوم التطبيقية الخاصةحسن علي الزغبي،  -16
، 6008باإلمارات العربية المتحدة، أفريل  – ات الحديثة للجودة األداء الجامعيالسنوي الثالث حول االتجاه
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

دارة المخاطردريد كامل آل شتبيب،  -13 الملتقى الدولي حول ، دور االعتماد الجامعي في جودة التعليم العالي وا 
 ، جامعة سكيكدة.6010نوفمبر  61-60، يومي رهانات ضمان الجودة في التعليم العالي

، مؤتمر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، ضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالياعوري، فرفعت ال -14
 .6007جامعة الطفيلة التقنية، األردن، 

الجودة الشاملة الملتقى الوطني إلدارة ، أثر اعتماد إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العاليريمة عمري،  -15
 .جامعة موالي الطاهر، سعيدة ،6010ديسمبر  13/14، يومي وتنمية أداء المؤسسة

لمؤتمر ا"، مدخل لتحقيق تراكم مقومات األداء المتميز –إدارة المعرفة في منظمات األعمال زايدي عبد السالم، " -12
  .6008نوفمبر  62 – 65دية، جامعة باتنة، يومي الدولي حول تسيير المعرفة والفعالية االقتصا

الملتقى الوطني حول تقويم دور الجامعة في االستجابة ، دور الجامعة الجزائرية في التنمية المحليةزهير صيفي،  -17
 .11/01/6001يوم ،، جامعة الجلفةلمتطلبات التنمية المحلية

في الجزائر الواقع تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي زين الدين بروش، يوسف بركان، مشروع  -18
أفريل  4/5، جامعة الخليجية، مملكة البحرين، المؤتمر العربي الثاني الدولي لضمان جودة التعليم العالي واآلفاق،
6016. 
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الملتقى ، في الجزائر LMD ومتطلبات التنمية المحلية: دراسة تحليلية لواقع نظامسعد عادل، التكوين الجامعي  -11
ر الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية الوطني األول حول تقويم دو 

 .، جامعة الجلفة6001-01-11، يوم المحلية
، متطلبات االستفادة من إدارة الجودة الشاملة في تفعيل أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائريةسعيدة بوسعدة،  -60

 .6010ديسمبر  14 – 13، يومي وتنمية أداء المؤسسة جامعة سعيدة الملتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاملة
الملتقى الدولي حول "األداء ، تسيير المعرفة وتحسين األداء التنافسي للمؤسسة االقتصادية ،سماللي يحضية  -61

 6005مارس  1 – 8، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، المتميز للمنظمات والحكومات
المتميز  األداءالمؤتمر الدولي حول ، والميزة التنافسية االستراتيجي األداءمظاهر الخناق، سناء عبد الكريم  -66

 . 6005مارس 1-8كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، يومي للمنظمات والحكومات،
المؤتمر ، LMD إطارلتسيير في مناهج العلوم االقتصادية وعلوم ا إلصالحالتجربة الجزائرية صالح الصالحي،  -63

 .، الرباط6007ديسمبر13-01، يوميالمستقبلية واآلفاقحول الجامعات العربية: التحديات  األولالعربي 
المؤتمر العلمي  جودة الخدمة المصرفية فلسفة وثقافة؟ أم شهادة وسلوكعبد الرزاق خليل، عادل عاشور،  -02

 .6007/ماي 7/8، جامعة سكيكدة، يومي ظمات األعمالالدولي الثالث حول : الجودة والتمييز في من

دور المخابر العلمية بالجامعة الجزائرية في تنظيم البحث العلمي ومساهمتها في تطوير عبد المجيد بن نعيمة،  -65
، جامعة المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية التعليم العالي، وأساليبوسائل 

 .، المملكة العربية السعودية6008فيفري67-64لك فهد للبترول والمعادن، يوميالم
الملتقى الدولي  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي،عبد النور موساوي، محمد سيف الدين بوفالطة،  -62

 .6011قسنطينة،  ،، جامعة منتوريإلدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات
دارة المعرفةفجي، عبد اهلل إبراهيمي، عبد الوهاب بو  -67 تسيير المؤسسات ، االقتصاد العربي أمام تحدي اقتصاد وا 

 .، بسكرة6005نوفمبر  16/13، يومي "المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات
ى تسويق مخرجات التعليم في أثر تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي علعطا اهلل بن فهد السرحاني،  -68

، بالجامعة الخليجية، المملكة المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي الجامعات السعودية،
 .6016أفريل  4/5البحرينية، يومي 

، تكنولوجيا المعلومات واالتصال مدخل إستراتيجي في اقتصاد المعرفةعالوي عبد الفتاح، عالوي محمد لحسن،  -61
 -16، بسكرة، الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية

 ،6005نوفمبر  13
، تكنولوجيا المعلومات واالتصال مدخل إستراتيجي في اقتصاد المعرفةعالوي عبد الفتاح، عالوي محمد لحسن،  -30

 -16، بسكرة، عرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصاديةالملتقى الدولي الثالث حول تسيير الم
 .317، ص 6005نوفمبر  13
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في التنمية البشرية من  اإلستراتيجيةإشكالية إنتاج المعرفة في المجتمع الجزائري ومحددات الفجوة علي سموك،  -31
وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات الملتقى الدولي حول التنمية البشري  ،اجل مقاربة سوسيو اقتصادية

 .، جامعة ورقلة6004مارس10-1، يوميالبشرية
المؤتمر ، دور إدارة الجودة الشاملة في تأكيد فاعلية مخرجات التعليمعلي محمد قارس، عمر عبد النبي الطحي،  -36

 .، األردن16/05/6011-10، جامعة الزرقاء، يومي العربي الدولي حول ضمان جودة التعليم العالي
المؤتمر النوعية في التعليم الجامعي ، تصور مقترح لتحسين جودة التعليم الفلسطينيعليان عبد اهلل الحولي،  -33

 .6004، جامعة القدس المفتوحة، رام اهلل، يونيو الفلسطيني
لتميز والريادة أهمية تطبيق معايير ضمان جودة التعليم العالي لبناء ودعم ثقافة اإلبداع واعمار السامرائي،  -34

المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم ، للجامعات الخاصة : دراسة حالة الجامعة الخليجية نموذجا
 .، البحرين6016أفريل  5 – 4الجامعة الخليجية، يومي  العالي،

ية التكوين والتعليم في الملتقى الدولي حول إشكال، الجامعة الجزائرية الواقع واألفاقعمار عماري، ليلي قطاف،  -35
 .6001وتنمية الموارد البشرية(، افريل إدارة، جامعة سطيف)مخبر إفريقيا والعالم العربي

المؤتمر ، تقويم أداء كليات التربية في ضوء إدارتها الفعالة : تصور مقترحام بزاوي، همفتحي شاكر أحمد، زيدان  -32
، كلية التربية جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، المستقبل التربوي الدولي الثالث حول "نحو إعداد أفضل لمعلم

6004. 
التربية حول المؤتمر الوطني األول ، مؤشرات الجودة في التعليم الجامعيفوزي حرب أبو عودة، محمد أبو ملوح،  -37

 64/11/6004-63، في فلسطين و متغيرات العصر، كلية التربية، الجامعة الفلسطينية
المؤتمر العربي الدولي ، أثر تقويم عضو هيئة التدريس في ضمان الجودة النوعيةي، قمر محمد بخيث ماج -38

  .6016ماي  5 – 4، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، يومي الثاني لضمان جودة التعليم العالي
ة في التعليم الملتقى الدولي حول رهانات ضمان الجود، أهمية الجودة في التعليم العاليقمري زينة، بوفامة عمر،  -31

 .، جامعة سكيكدة6010نوفمبر  61 – 60، أيام العالي
المؤتمر العربي ، LMDالبحث عن ضمان جودة التعليم العالي الجزائري من خالل تطبيق كربوش رمضان،  -40

 األردن.، 6011ماي16-10،جامعة الزرقاء، يوميلضمان جودة التعليم العالي األولالدولي 
المؤتمر العربي الدولي  ،دور التشريع في تعزيز وتحفيز جودة التعليم العاليرسي، متولي عبد المومن محمد الم -41

 .6011/ماي 10/16، جامعة الزرقاء، المملكة األردنية، يومي لضمان جودة التعليم العالي
، نموذج مقترح لمعايير ضمان جودة التقويم الحقيقي للطلبة في مناهج التعليم العاليمحمد حسن الطراونة،  -46

 16 – 10المملكة األردنية، جامعة الزرقاء، أيام  – مؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليال
/05/6011. 
المؤتمر العلمي إلدارة المخاطر  ،منهج حديث في مواجهة العيوب six sigmaمحمد عبد العال النعيمي،  -43

 .6007، جامعة الزيتونة، األردن، نيسان واقتصاد المعرفة
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القتصاد المعرفة والتنمية المؤتمر ، أهمية تسيير المعرفة بالمؤسسة االقتصاديةيدر، سماللي يحضية، محمد قو  -44
 01، ص 6005أفريل  67-65، جامعة الزيتونة األردنية أيام االقتصادية لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

اد الجامعات العربية لضمان الجودة معوقات التوافق مع معايير اتحوري، همام عدنان، بمسير إبراهيم أحمد الج -45
، الجامعة المؤتمر العربي الدولي الثاني  لجودة التعليم العالي، واالعتماد : حالة دراسية في جامعة الموصل

 .، البحرين6016أفريل  5- 4الخليجية، يومي 
ة في عينة من في الجامعة الجزائرية: دراسة استطالعيLMDمساهمة لتقييم نظام مقري زكية، جمعة الطيب،  -42

المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ، جامعة باتنة-طلبة ل م د بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 .6011ماي16-10، جامعة الزرقاء، األردن، يوميالعالي

معرفة ال"  الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات، لمنتوج المعرفة إنسانينحو توظيف موسى رحماني،  -47
 01،ص6005نوفمبريومي 13-16"، بسكرة، يوميالركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات

المؤتمر العربي الدولي ، تصور مقترح لتجويد البحث العلمي في الجامعات الفلسطينيةميرفت محمد راضي،  -48
 .6016افريل 5-4ين، يومي ، الجامعة الخليجية، مملكة البحر الثاني لضمان جودة التعليم العالي

تصور مفترح لبناء وتعزيز ثقة الطالب الجامعي بنفسه كواحد من ناجي رجب عبد سكر، أكرم صبحي حسيب،  -41
المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، ، أهم مطالب جودة التعليم الجامعي في قطاع غزة

 .6016أفريل  4/5ي الجامعة الخليجية، المملكة البحرينية، يوم
المؤتمر العربي ، منهج مقترح لتقييم أداء الجامعات وتحسين جودة التعليم الجامعي، ي عبد الحليماضنادية ر  -50

 .،، المملكة األردنية6011ماي  16-10، جامعة الزرقاء، يومي الدولي لضمان جودة التعليم العالي
المؤتمر العربي "، تروني في مؤسسات التعليم العاليضمان جودة التعليم االلك، نعيمة يحياوي،" نجوى حرنان -51

 ، الجامعة الخليجية، المملكة البحرينية.6016افريل5-4، يومي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي
اقتصادية لوظيفة الجامعة -دور التعليم الجامعي في ترقية الموارد البشرية مقاربة سوسيونور الدين بومهرة،  -56

 اكتوبر، مصراته، ليبيا،07، جامعة المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل، ي ظل العولمةالجزائرية ف
 .13/04/6010يوم

المؤتمر العربي ، موقع الجامعات العربية من التصنيفات العالميةريمة اوشن، إيمان بن زيان،  نور الهدى بوطبة، -53
 ، األردن.6013افريل04-06الزيتونة، يومي ، جامعة الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي

قياس اثر ادراك ادارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات األردنية دراسة تحليلية بين " علي حجازي ، هيثم  -54
المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس القتصاد ،  "القطاعين العام والخاص باتجاه بناء نموذج لتوظيف المعرفة

 6005، افريل  االقتصادية المعرفة والتنمية
التكوين  إشكاليةالدولي حول ، على المناهج والتكنولوجيا وتأثيرهاالمتغيرات البيئية العالمية وسيلة حمداوي،   -55

 .6004، جامعة فرحات عباس، سطيف،والعالم العربي إفريقياوالتعليم في 
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الملتقى الدولي الثالث حول ، صاد المعرفةاالقتصاد العربي أمام تحدي اقتالوهاب بوفجي، عبد اهلل إبراهيمي،  -52
-16، بسكرة في تسيير المؤسسات المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصاديات

 .6005نوفمبر13
المؤتمر العربي الثاني حول ، نظم الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات االفتراضيةيس عبد الرحمن قنديل،  -57

 .6007، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة، مايو "تقويم األداء الجامعي وتحسين الجودة"

 :الرسائل الجامعية -4
أثر إدارة المعرفة على الجودة الشاملة في المؤسسة" دراسة حالة : مجمع األخوة عمومي لألجر ابتسام حسيني،  -1

 .6010، جامعة بسكرة، غير منشورة ، مذكرة ماجستيراألحمر
استخدام إدارة الجودة الشاملة في تحسين مستوى جودة الخدمة التعليمية في الجامعات أحمد عبد اهلل الرشدي،  -6

  .6008/6001، أطروحة دكتوراه ، قسم علوم التسير، جامعة الجزائر، اليمنية
، جامعة سعد دحلب، غير منشورة ، رسالة ماجستيراصرةإدارة المعرفة قمة التميز في المؤسسة المعاقنيني عقيلة،  -3

 .6007البليدة،

مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية : حالة األستاذ الجامعي بوحنية قوي، "إدارة الموارد البشرية في  -4
سة، جامعة الجزائر، "، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التنظيم السياسي واإلداري، قسم علوم السياالجزائري
6007. 

 -وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة الصناعية: دراسة ميدانية بمؤسسة صيدال: الدار البيضاءبوزيد نجوى،  -5
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حسب تصنيف   عدد الجامعات العربية المصنفة لكل دولة :(10رقم) ملحق
 الويبومتركس

011أفضل  البلد 0111أفضل   0111أفضل    
 01 10 10 السعودية
 00 10 - مصر
 01 10 - الجزائر
 01 10 - األردن
 10 10 - فلسطين
 10 10 - المغرب
 11 10 - لبنان

 10 10 - اإلمارات
 10 10 - السودان
 10 10 - عمان
 10 - - العراق
 10 10 - البحرين
 10 - - الصومال
 10 - - سوريا
 10 - - اليمن
 10 10 - قطر

 10 10 - الكويت
 30 30 0 المجموع

Source : http://www.webometrics.info 
 

 

 

 

 

http://www.webometrics.info/en/Objetives


- 275 - 

 

 (: استبيان قبل التحكيم20ملحق رقم)

ةـــة الشعبيـــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوري  

- بسكرة – محمد خيضر ة ـــجامع  

التجاية وعلوم التسييرعلوم الكلية العلوم االقتصادية و   

منظماتتخصص : تسيير   

 

 

 استمارة أطروحة الدكتوراه

 :األستاذةأختي  ،األستاذأخي 
وإنتاج املعرفة باجلامعة اجلزائرية من اجل  جودة التعليم العايل االستمارة إىل التعرف على واقع هتدف هذه

، لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة على الفقرات بتأين بعد قراءهتا بشكل جيد، علما بأن حتسني جودة خدماهتا
 تعامل بسرية تامة.لغرض البحث العلمي فقط وس ماملعلومات اليت سيتم احلصول عليها ستستخد

 

 : الباحثة :                                                                    تحت إشراف األستاذة الدكتورة

 

 

 0220/0221السنة الجامعية : 
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 ء األول: بيانات شخصية ووظيفيةالجز

 ( على االجابة المناسبةxيرجى التفضل بوضع إشارة) 

 ذكر                           أنثى                  الجنس: -0

 سنة 00سنة إلى  00:                         من السن -0

 سنة 00سنة إلى  00من                                            

 سنة 00سنة إلى  00من                                            

 سنة 00أكثر  من                                            

 :              أستاذ التعليم العاليالمؤهل العلمي -0

 دكتوراه                                 

 يرماجست                                 

 سنوات01:              أقل من سنوات الخدمة -0

 سنوات01-01من                                            

 سنة   01أكثر من                                            

 :                      نعم                        اللمخبر علميعضو ب -0

 كلية العلوم االقتصادية       :        مكان العمل -1

 كلية العلوم والتكنولوجيا                              
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 الجزء الثاني: مفاهيم، عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي

يم العالي ودرجة إدراكها تقيس هذه العبارات أهمية ممارسة عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات التعل

 من قبل أعضاء الهيئة التدريسية داخلها:

 ( في الخانة المناسبة:xيرجى التفضل بوضع إشارة )

 
 الرقم

 
 الفقرات 

 

 
موافق 

 جدا

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
 غير موافق إطالقا

      إدارة المعرفة تعني إدارة المعلومات 10
لومات إدارة المعرفة تعامل مع المع 10

 والمعرفة بصورة مباشرة
     

يتم تداول مصطلح إدارة المعرفة بشكل  10
 كثيف

     

يعد البحث العلمي والتعلم مصدرا لتوليد  10
 واكتساب معارف جديدة

     

تعمل إدارة المعرفة على خزن وتنظيم  10
 المعارف التي تم إنتاجها

     

ة تستخدام تكنولوجيات حديثة لنقل المعرف 10
 بشكل مستمر لتحسين األداء الجامعي

     

تستند مؤسسات التعليم العالي في أسلوب  10
 عملها على نشر االبتكار والتحديث

     

التراكم المعرفي يؤدي إلى إنتاج المعرفة  10
 داخل مؤسسات التعليم العالي 

     

تطبيق المعرفة داخل مؤسسات التعليم  10
تنوعة معرفيا العالي يتم عن طريق فرق م

 وتكنولوجيا وأكاديميا

     

تشجع مؤسسات التعليم العالي عمليات  01
التبادل والنقل المعرفي بين أعضاء الهيئة 

 التدريسية، الطالب والمحيط الخارجي

     

تسعى مؤسسات التعليم العالي في  00
 االحتفاظ بمعرفتها المتميزة

     

إنتاج  تحفز أعضاء الهيئة التدريسية في 00
المعرفة الجديدة من خالل فتح آفاق 
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 البحث والتفكير اإلبداعي

تستخدم التقنيات وبرمجيات متطورة حول  00
توفير المعرفة الالزمة في العملية 

 التعليمية

     

تتبنى مؤسسات التعليم العالي الندوات  00
والمؤتمرات العلمية من اجل الحصول 

 لهاعلى المعرفة الجديدة وتباد

     

ى مستوى وجود وحدات متخصصة عل 00
) التعليم العالي(  المؤسسات التعليمية 

 لنقل وتطبيق المعارف الجديدة

     

يتم إنتاج المعرفة أم تنقل على مستوى  00
 مؤسسات التعليم العالي

     

من اجل تطبيق عمليات إدارة المعرفة تتم  00
 ة االستفادة من قاعدة البيانات المعرفي

     

 

 الجزء الثالث: الجودة في منظور التعليم العالي الجزائري 

تقيس هذه العبارات عناصر الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية واهتماماتها بهذا االتجاه   

 ودرجة إدراكها من قبل المعايير المتخذة على مستوى هذه المؤسسات.

 
 الرقم

 
 الفقرات 

 

 
موافق 

 جدا

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
 غير موافق إطالقا

تسعى إدارة مؤسسات التعليم  00
العالي إلى تحسين جودة خدماتها 

 التعليمية

     

يمكن أن تستخدم إدارة هذه  00
المؤسسات نماذج في  تقويم كل 
من أعضاء الهيئة التدريسية 

 واإلداريين

     

01 
 
 
 

تحسن جودة التعليم العالي يتم 
األطراف المعنية بها بتضافر كل 

) أعضاء الهيئة التدريسية، 
الطالب، اإلدارة والبرامج 
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 التعليمية(
يساهم أعضاء الهيئة التدريسية   00

بتطوير المناهج والبرامج التعليمية 
من اجل تحقيق جودة عملية 

 التعليمية

     

تتبنى مؤسسات التعليم العالي  00
رسالة مؤسسية تلبى احتياجات 

العمل وجودة المنتوج  سوق
 الجامعي

     

توفر مؤسسات التعليم العالي )  00
المستلزمات، األجهزة واألدوات( 
 الالزمة لسير العملية التعليمية

     

البرامج والمناهج التعليمية تحقق  00
أهداف سلوكية ومعرفية تساعد 
 في تحسين جودة التعليم العالي

     
 

ير العمل باستمرار في تطو  00
البرامج التعليمية يساهم في  

 تحقيق جودة الخريجين

     

المناهج والبرامج التعليمية  00
وضعت وفق مناهج علمية 

أكاديمية ومعايير دولية تحقق 
 الجودة

     

استخدام التقنية التكنولوجية  )  00
التعليم االلكتروني( في التدريس 
 يؤدي إلى تحسين جودة التعليم

     
 

عة معايير الجودة التعليمية مراج 00
وتطويرها في ضوء المستجدات 
العالمية يحسن من جودة التعليم 

 العالي

     

تستخدم تقنيات حاسوبية في  00
ممارسة وتنفيذ األنشطة اإلدارية 

 والتعليمية

     

ظروف العمل تتسم بالجودة  01
 العالية
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تطوير وتدعيم األبحاث العلمية  00
 م في تحسين الجودةونشرها يساه

     

يساعد على تحسين  LMDنظام  00
 جودة الخريج الجامعي

     

شراكة مؤسسات التعليم العالي مع  00
اقتصادي -المحيط السوسيو

يساهم في تحديد العمالة 
 الضرورية لسوق العمل

     

 

 لعالي الجزائريةالجزء الرابع: إشكالية إنتاج المعرفة ) البحث العلمي( في مؤسسات التعليم ا
 ومعوقاتها

تقيس هذه العبارات إشكالية إنتاج المعرفة علة مستوى مؤسسات التعليم العالي الجزائرية واهتماماتها 

 بهذا االتجاه ودرجة إدراكها ألهمية المنتوج المعرفي الجامعي.

 
 الرقم

 
 الفقرات 

 

 
 موافق جدا

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
 غير موافق إطالقا

دني مستوى االجتماعي ألغلب ت 00
الباحثين االكاديمين)منتجي 

 المعرفة(

     

زيادة األعباء التدريسية تدنى  00
 مستوى األجور للباحث األكاديمي

     

اهتمام بعض الباحثين باألعمال  00
اإلدارية والتخلي عن البحث 

 العلمي

     

اهتمام فرق البحث بالكم على  00
 مستوى النوع

     

غياب االتصال بين منتجي  00
المعرفة وضعف التبادل المعرفي 

 بينهم

     

ضعف مستوى البحوث المنجزة  00
 ألغلبية الباحثين االكاديمين

     

     إهمال للبحوث الموجهة للعلوم  01



- 281 - 

 

 التكنولوجية والتقنية
غياب العمل بالفرق ) العمل  00

 الجماعي( في فرق البحث
     

تاج المعرفي التي مشكالت اإلن 00
تعرضت لها مؤسسات التعليم 
 العالي قلة األجهزة واإلمكانيات

     

التعاون الدولي بين مؤسسات  00
التعليمية ومراكز البحوث الذي 

 يساهم في تحقيق الجودة

     

التطور التكنولوجي يعتبر من  00
األساسيات البحثية والضرورية 

 لمؤسسات التعليم العالي

     

لدعم المالي من المؤسسات ا 00
االقتصادية يساهم في تشجيع 

البحث العلمي والتطوير 
 التكنولوجي

     

عدم كفاية  المخصصات المالية  00
الموجهة لميزانية البحث العلمي 

 تشكل عائقا إلنتاج المعرفة

     

صعوبة التحكم في التكنولوجيات  00
الحديثة يولد قلة في اإلنتاج 

 يالمعرفي والبحث

     

أغلبية البحوث العلمية نظرية  00
 غير خاضعة لمنهج تطبيقي

     

لتحسين جودة مؤسسات التعليم  00
العالي والرفع من اإلنتاج المعرفي 
تشجيع الشراكة المحيط الخارجي 

 لتبادل الخبرات

     

توجيه األبحاث العلمية نحو  01
 البحوث التطبيقية المتخصصة

     

العلمية بمشكالت  ربط األبحاث 00
التنمية والتنمية المستدامة وخدمة 

 المجتمع
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 ستبيان بعد التحكيم اال: (01رقم) ملحق

 تحية طيبة وبعد،،،

   

مساهمة إدارة المعرفة في تحسين جودة التعليم العالي بالجامعات "  تقوم الباحثة بدراسة حول    
-بسكرة –لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في علوم التسيير بجامعة محمد خيضر  وذلك استكماال"، الجزائرية

. 

اءة فقرات االستبانة المرفقة واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع الفعلي، علما بان المعلومات التي يرجى منكم قر     
 ستعبأ من قبلكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال إلغراض البحث العلمي.

 

 وتقبلوا مني فائق االحترام والتقدير،،،
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 ه مجموعة من المصطلحات قبل البدء باإلجابة: وتورد الباحثة أدنا

 مصطلحات االستمارة:

مجموعة من األنشطة والعمليات التي تساعد المؤسسة على توليد المعرفة والحصول عليها واختيارها واستخدامها  إدارة المعرفة:
 -تجاهات وقدرات إلى منتجات )سلعوتنظيمها ونشرها والعمل على تحويل المعرفة بما يتضمن من بيانات ومعلومات وخبرات وا

خدمات( واستخدام مخرجات إدارة المعرفة في صناعة القرارات وحل المشكالت ورسم عمليات التعلم وبناء منظومة متكاملة 
 للتخطيط االستراتيجي.

بقة وغالبا ما هي المعرفة المختزنة في عقول األفراد والمكتسبة من خالل خبرات سا :Tacit Knowledge)(المعرفة الضمنية
 تكونذات طابع شخصي مما يصعب الحصول عليها.

: هي المعرفة التي يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم، فهي تشمل البيانات  (Explicit Knowledge)المعرفة الصريحة
 الحصول عليها. والمعلومات المرمزة والمدونة والموثقة في الكتب والمراجع والتقارير ووسائط التخزين الرقمية مما يسهل

تشمل كل من البيانات والمعلومات وكل من المعرفة الضمنية والصريحة مع توفير البنية التحتية التكنولوجية   :االحتياجات المعرفية
 ا.من أجهزة وبرمجيات وتوفير رأس المال البشري" أفراد المعرفة" للقيام بتوليد المعرفة وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة ثم تطبيقه

مجموع خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب، سوق العمل، والمجتمع، وكافة  :جودة التعليم العالي
 الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة.

مستقبلية، : هو عملية مكونة من عدة مراحل تبدأ بصياغة رسالة الجامعة ورؤيتها وقيمها وتحديد أهدافها الالتخطيط االستراتيجي
ومن خالل ذلك يمكن بناء القرارات وتفعيلها بشكل يتناسب مع الخطط التنموية المحيطة ببيئة الجامعة، ويتعلق التخطيط 

 االستراتيجي بمجموعة من المؤشرات والمكونات األساسية وهي:

به، وهي تحدد ما يميز  :تعكس الرسالة فلسفة الجامعة وطموحها وتوضح طبيعة النشاط الذي تهتم (Mission)لرسالةا -0
 الجامعة عن غيرها من الجامعات األخرى فخي وثيقة مكتوبة تمثل دستور الجامعة.

: تمثل الطموحات والتصورات لما يجب أن تكون عليه الجامعة فهي تعكس النظرة المستقبلية التي  (Vision)الرؤية -0
 تطمح الجامعة إلى تحقيقها في المستقبل.

مجموعة من األخالقيات المتمثلة في االنتماء واإلخالص في العمل والشفافية والعدالة فيه  : تعتبر (Values)القيم -0
 وتكافؤ الفرص.

: هي النتائج المراد تحقيقها على مدى زمني، كما أنها ترجمة واضحة لريالة الجامعة ورؤيتها  (Goals)أهداف الجامعة -0
 وقيمها.
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تقيس هذه العبارات : في التعليم العالي واستخدامهاإدراك مفهوم المعرفة وتنظيمها : ولاأل  الجزء
  :تدريسمؤسسات التعليم العالي ودرجة إدراكها من قبل أعضاء هيئة  في االحتياجات المعرفية

 :البيانات والمعلومات -/ 2

 :المعرفة الضمنية والصريحة  -/0

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
معرفة اليتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس  10

 م بأفضل وجهكمهامالالزمة ألداء 
     

يساهم أعضاء هيئة التدريس بتطوير المناهج  10
 التعليمية بالجامعة واألنشطة المتعلقة بها

     

تشجع الجامعة على المؤتمرات واللقاءات  10
 العلمية

     

يتوافر لدى الجامعة المعرفة بمتطلبات سوق  10
 العمل من التخصصات المختلفة

     

 

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
      ارة المعلوماتإدارة المعرفة تعني إد 10
إدارة المعرفة تتعامل مع المعلومات بصورة  10

 مباشرة
     

تقوم إدارة الجامعة بمعالجة البيانات والمعلومات  10
بطرق علمية لالستفادة منها في الحصول على 

 المعرفة

     

تستخدم الجامعة أساليب متنوعة لتحويل  10
 هيئةرف وتوزيعها على االمعلومات إلى مع

  التدريس

     

م على حل كالجامعة معلومات تساعدلكم توفر  10
 م في العملكالمشكالت التي تواجه
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 : لتحتية التكنولوجيةالبنية ا -/3

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
يتم استخدام التقنيات المتطورة لتوفير المعلومات  01

 الالزمة في العملية التعليمية
     

البرمجيات الحديثة  تحرص الجامعة على توفير 00
 لمعالجة المعلومات

     

األجهزة والبرمجيات الموجودة بالجامعة تساهم  00
 وقت مناسب خاللبتوفير المعلومات بدقة 

     

 لدى الجامعة اتصال مستمر بالناشرينيوجد  00
 والمكتبات المحلية  الخارجين

     

تقدم الجامعة خدمات الكترونية تعليمية للجهات  00
 المحلية والخارجية

     

 ة في التعليم العالي : عمليات إدارة المعرف طبيقت -/4

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على  00

 البحث العلمي
     

يتم تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل تعمل  00
  في البحث العلمي بشكل مستمر

     

علومات حول توجد قواعد بيانات تزود بم 00
 الموضوعات المعرفية المختلفة

     

توجد شبكة معلومات داخلية تساعد هيئة  00
  المعلومات الالزمةلوصول إلى ا في التدريس

     
 

تقوم الجامعة بإصدار نشرات ودوريات وأنواع  00
 المطبوعات المختلفة

     

تنشر الجامعة ثقافة منظمة تدعم عملية  01
 لمعرفةالتطبيق الفعال ل
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 في مدى تطبيق معايير الجودةتقيس هذه العبارات : التعليم العاليمؤسسات في  الجودة: نيثاال الجزء
 : مؤسسات التعليم العالي

 مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة:  -1

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
امعة مجموعة من قنوات االتصال تستخدم الج 00

 هيئات التدريسإليصال رسالتها إلى مختلف 
     

تمنح الجامعة جوائز التميز ألعضاء هيئة  00
 التدريس عند إجراء بحوث متميزة

     

      تمنح الجامعة جوائز ومكافآت للعمل األكاديمي 00

الطلبة لخدمة على توجيه الجامعة تعمل  00
 المجتمع المحلي

     
 
 

ألعضاء هيئة  إداريةتمنح الجامعة مراكز  00
 التدريس

     

تسعى الجامعة لطرح تخصصات مطلوبة في  00
 سوق العمل

     

تسعى الجامعة لمواكبة التطور في أساليب  00
 اإلدارة الحديثة

     

00  
رؤية الجامعة واضحة لدى مجلس أعضاء هيئة 

 )المجلس العلمي(التدريس

     

      تسعى الجامعة لتأهيل الخريجين لسوق العمل 00

      تقدم الجامعة خدمات للمجتمع المحلي 01

توفر الجامعة آلية لتقييم أداء عضو هيئة  00
 التدريس

     

تستحدث الجامعة تخصصات وفقا الحتياجات  00
 المجتمع
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تسعى الجامعة إلى خلق بيئة تعليمية تدعم  00
 التحسين المستمر

     

 أعضاء هيئة التدريس جودة -0

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
يحرص أعضاء هيئة التدريس على استخدام  00

التقنيات المستخدمة في العملية التدريسية بشكل 
 عام

     

يساهم أعضاء هيئة التدريس بتقديم المساهمات  00
 لقة بعمل الجامعةالفكرية المتع

     

تساهم المعرفة في تحسين جودة القدرة التعليمية  00
 ألعضاء هيئة التدريس

     

تدعم الجامعة األبحاث العلمية عند أعضاء  00
 هيئة التدريس

     

 جودة البرامج والمناهج التعليمية:  -/3

  الرقم
 الفقرات 

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
موافق غير 

 تماما
هناك توافق بين المناهج والمقررات التعليمية  00

 تبعا للمعايير العالمية
     

تتسم المناهج التعليمية المقررة بالحداثة وفقا  00
 للتطورات العلمية الجديدة

     

تهتم اإلدارة بتطوير المناهج والمقررات وتعمل  01
 على تحديثها

     

ت المعتمدة المفاهيم تغطي المناهج والمقررا 00
 النظرية والعلمية في االختصاص

     

تساعد البرامج الحديثة على تعديل مكتسبات  00
 الطالب القبلية

     

      تتسم البرامج التعليمية بكثافة المعلومات 00
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 جودة اإلدارة الجامعية:  -/4

 
 الجامعة والمجتمع:  -5

      تحقق البرامج التعليمية أهداف معرفية محددة 00

  الرقم
 فقرات ال

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
      تهتم إدارة الجامعة بتحقيق جودة التعليم العالي 00

تختار الجامعة عددا من اإلداريين يتناسب مع  00
 الحاجة إليهم

     

تحرص إدارة الجامعة على تدريب اإلداريين  00
 بشكل مستمر لرفع كفايتهم المهنية

     

      يتسم التعامل في إدارة الجامعة بعالقات جيدة 00

تتبع إدارة الجامعة نظام اتصال جيد بينها وبين  00
 أعضاء هيئة التدريس

     

تعمل إدارة الجامعة على تهيئة الجو المالئم  01
 ألعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحث العلمي

     

  الرقم
 فقرات ال

 

 
 موافق تماما

 
 موافق

 
 محايد

 
 غير موافق

 
غير موافق 

 تماما
ترتبط التخصصات المختلفة في الجامعة  00

 باحتياجات المحيط بها
     

يرتبط البحث العلمي في الجامعة بمشكالت  00
 المجتمع المحلي

     

تتفاعل الجامعة بمواردها البشرية والبحثية  00
قطاعاته اإلنتاجية والفكرية مع المجتمع ب

 والخدماتية
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 يمكنكم إضافة أي مالحظتكم:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربط الجامعة تخصصاتها بمتطلبات التنمية  00
 المحلية

     

التنمية خطة تنبثق خطة الجامعة ضمن إطار  00
 .مجتمعالمستدامة لل
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 الستبيان  معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ(: 42الملحق رقم)

 في التعليم العالي إدراك مفهوم المعرفة وتنظيمها واستخدامها: ولاأل  لجزءا 

 األول: البيانات والمعلومات بعدال -1
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,656 5 

Source : les résultats de spss 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 693, 158, 12,500 14,0000 المعلومات إدارة تعني المعرفة إدارة هل

 450, 677, 7,700 11,2000 مباشرة بصورة المعلومات مع تتعامل المعرفة إدارة

 لالستفادة علمية بطرق والمعلومات البيانات بمعالجة الجامعة إدارة تقوم

 المعرفة على الحصول في منها

11,8000 10,700 ,308 ,648 

 وتوزيعها معرفة إلى المعلومات لتحويل متنوعة أساليب الجامعة تستخدم

 العاملين على

12,6000 10,300 ,275 ,673 

 التي المشكالت حل على تساعدهم معلومات للعاملين الجامعة توفر

 العمل في تواجههم

12,0000 8,500 ,677 ,471 

Source : les résultats de spss 

  فة الضمنية والصريحة:المعر الثاني: بعدال -2

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,715 4 

Source : les résultats de spss 

 

 

     Statistiques de total des éléments 
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Moyenne de l'échelle 

en cas de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 ألداء الالزمة بالمهارات معرفة التدريس هيئة أعضاء لدى يتوفر

 وجه بأفضل مهامهم

10,0000 6,500 ,555 ,623 

 بالجامعة التعليمية المناهج تطويرب التدريس هيئة أعضاء يساهم

 بها المتعلقة واألنشطة

9,8000 6,200 ,555 ,629 

 736, 389, 10,800 8,6000 العلمية واللقاءات المؤتمرات على الجامعة إدارة تشجع

 التخصصات من العمل سوق بمتطلبات المعرفة الجامعة لدى يتوافر

 المختلفة

10,6000 7,300 ,633 ,575 

Source : les résultats de spss 

 البنية التحتية والتكنولوجية:  :ثالثال بعدال -0

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,889 5 

Source : les résultats de spss 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 العملية في الالزمة المعلومات لتوفير المتطورة التقنيات استخدام يتم

 التعليمية

10,6000 19,300 ,560 ,905 

 لمعالجة الحديثة والبرمجيات األجهزة توفير على الجامعة تحرص

 المعلومات

10,4000 13,300 ,976 ,802 

 بدقة المعلومات بتوفير بالجامعة الموجودة والبرمجيات األجهزة تساهم

 مناسب وقت في

10,2000 18,700 ,925 ,834 

 921, 438, 22,000 11,0000 والخارجية المحلية والمكتبات بالناشرين مستمر اتصال الجامعة لدى

 831, 894, 17,800 10,6000 والخارجية المحلية للجهات تعليمية الكترونية خدمات الجامعة تقدم

Source : les résultats de spss 

 

  عمليات إدارة المعرفة في التعليم العالي:توظيف  الرابع: لبعدا -3

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,935 6 
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Source : les résultats de spss 

Source : les résultats de spss 

 

 التعليم العالي:مؤسسات الثاني: الجودة في  جزءال 
 مؤشرات التخطيط االستراتيجي في الجامعة:  :األولى بعدال -1

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,929 13 

Source : les résultats de spss 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 954, 668, 42,700 14,2000 العلمي البحث على التدريس هيئة أعضاء الجامعة تشجع

 بشكل تعمل الجامعة داخل من عمل وفرق متخصصة وحدات تشكيل يتم

 مستمر

15,0000 49,000 ,908 ,918 

 التعليمية المعرفية الموضوعات حول بمعلومات تزود بيانات قواعد توجد

 المختلفة

14,4000 46,300 ,857 ,918 

 إلى للوصول التدريس هيئة أعضاء تساعد داخلية معلومات شبكة توجد

 البيانات قواعد

14,8000 45,200 ,848 ,918 

 912, 896, 44,800 14,6000 المختلفة المطبوعات وأنواع ودوريات نشرات بإصدار الجامعة تقوم

 920, 831, 45,500 14,0000 للمعرفة الفعال التطبيق عملية تدعم منظمة ثقافة الجامعة تنشر
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Source : les résultats de spss 

  أعضاء هيئة التدريس: جودة ثانية:ال بعدال -2

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,712 4 

Source : les résultats de spss 

Source : les résultats de spss 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 إلى رسالتها إليصال االتصال قنوات من مجموعة الجامعة تستخدم له

 المتعاملين مختلف

38,0000 165,500 ,987 ,912 

 941, 136, 203,300 38,6000 متميزة بحوث إجراء عند التدريس هيئة ألعضاء التميز جوائز الجامعة تمنح

 942, 065, 206,500 39,0000 األكاديمي للعمل ومكافآت جوائز الجامعة تمنح

 931, 455, 189,500 39,0000 المحلي المجتمع لخدمة الطلبة الجامعة توجه

 915, 926, 171,700 38,2000 التدريس هيئة ألعضاء قيادية مراكز الجامعة تمنح

 917, 858, 170,500 38,0000 العمل سوق في مطلوبة تخصصات لطرح الجامعة تسعى

 914, 918, 164,700 38,2000 الحديثة اإلدارة أساليب في التطور لمواكبة الجامعة تسعى

 918, 841, 173,300 38,6000 التدريس هيئة أعضاء مجلس لدى واضحة الجامعة رؤية

 927, 613, 194,700 38,2000 العمل لسوق الخريجين لتأهيل الجامعة تسعى

 926, 785, 194,800 38,6000 المحلي للمجتمع خدمات الجامعة تقدم

 925, 654, 179,300 38,4000 التدريس هيئة عضو أداء لتقييم آلية الجامعة رتوف

 912, 976, 166,700 37,8000 المجتمع الحتياجات وفقا تخصصات الجامعة تستحدث

 919, 803, 168,300 38,6000 المستمر التحسين تدعم تعليمية بيئة خلق إلى الجامعة تسعى

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

 المستخدمة والتقنيات التجهيزات استخدام على التدريس هيئة أعضاء يحرص

 عام بشكل التدريسية العملية في

11,6000 2,800 ,642 ,589 

 446, 814, 3,700 12,8000 الجامعة بعمل المتعلقة الفكرية المساهمات بتقديم التدريس هيئة أعضاء يساهم

 794, 129, 6,800 10,6000 التدريس هيئة ألعضاء التعليمية القدرة جودة تحسين في المعرفة تساهم

 638, 524, 4,700 11,2000 التدريس هيئة أعضاء عند العلمية األبحاث الجامعة تدعم
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 0 -  البعد الثالث: جودة المناهج والبرامج التعليمية: 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,654 7 

Source : les résultats de spss 

 

  جودة اإلدارة الجامعية:: الرابع بعدال -3

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,733 6 

Source : les résultats de spss 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 670, 754, 22,000 17,0000 العالي التعليم جودة بتحقيق الجامعة إدارة تهتم

 764, 130, 25,700 17,2000 إليهم اجةالح مع يتناسب اإلداريين من عددا الجامعة تختار

 كفايتهم لرفع مستمر بشكل اإلداريين تدريب على الجامعة إدارة تحرص

 المهنية

17,8000 16,700 ,603 ,651 

 768, 240, 21,800 17,6000 جيدة بعالقات الجامعة إدارة في التعامل يتسم

 642, 645, 18,300 17,6000 التدريس ةهيئ أعضاء وبين بينها جيد اتصال نظام الجامعة إدارة تتبع

 للقيام التدريس هيئة ألعضاء المالئم الجو تهيئة على الجامعة إدارة تعمل

 العلمي بالبحث

17,8000 16,200 ,650 ,633 

Source : les résultats de spss 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 574, 732, 14,000 23,0000 العالمية للمعايير تبعا التعليمية والمقررات المناهج بين توافق هناك

 630, 352, 12,200 23,2000 الجديدة العلمية للتطورات وفقا بالحداثة المقررة التعليمية المناهج تتسم

 669, 112, 16,500 22,0000 تحديثها على وتعمل والمقررات المناهج بتطوير اإلدارة تهتم

 579, 828, 14,300 22,4000 االختصاص في علميةوال النظرية المفاهيم المعتمدة والمقررات المناهج تغطي

 419, 796, 8,300 23,4000 القبلية الطالب مكتسبات تعديل على الحديثة البرامج تساعد

 815, 122,- 16,500 23,0000 المعلومات بكثافة التعليمية البرامج تتسم

 507, 907, 12,300 22,6000 محددة معرفية أهداف التعليمية البرامج تحقق
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  الجامعة والمجتمع: :خامسال بعدال -0

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,932 5 

Source : les résultats de spss 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 

Cronbach en cas 

de suppression de 

l'élément 

 الجامعة في المختلفة التخصصات ترتبط

 بها المحيط باحتياجات

12,4000 24,800 ,741 ,935 

 الجامعة في العلمي البحث يرتبط

 المحلي المجتمع بمشكالت

12,8000 19,700 ,836 ,914 

 البشرية بمواردها الجامعة تتفاعل

 بقطاعاته المجتمع مع ةوالفكري والبحثية

 والخدماتية اإلنتاجية

12,6000 19,300 ,978 ,884 

 بمتطلبات تخصصاتها في الجامعة تربط

 المحلية التنمية خطة

12,8000 21,700 ,645 ,952 

 التنمية إطار ضمن الجامعة خطة تنبثق

 .للبالد المستدامة

12,6000 19,300 ,978 ,884 

Source : les résultats de spss 

  االستبيان جميع فقرات 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé sur 

des éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,970 ,968 55 

Source : les résultats de spss 

Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type Nombre 

d'éléments 

179,4000 1977,300 44,46684 55 

Source : les résultats de spss 
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Source : les résultats de spss 

 

رات إدارة المعرفة(: المصفوفة االرتباطية لمتغي25الملحق رقم )  
> cor(harnane) 

X1              X2               X3               X4              X5                X6 

X1   1.000000000  0.28438070  0.06054113 0.38475265 0.21233990 -0.096327902 

X2   0.284380701  1.00000000 -0.11431867 0.04953669 0.03499529  0.013823866 

X3   0.060541132 -0.11431867  1.00000000 0.45152676 0.31170643  0.263055488 

X4   0.384752654  0.04953669  0.45152676 1.00000000 0.58646773  0.197310866 

X5   0.212339905  0.03499529  0.31170643 0.58646773 1.00000000  0.250422936 

X6  -0.096327902  0.01382387  0.26305549 0.19731087 0.25042294  1.000000000 

X7   0.118631548  0.14586611  0.30986497 0.29133152 0.33836792  0.434594759 

X8   0.082106046  0.26031999  0.08262780 0.12922743 0.12571091  0.409401954 

X9  -0.169476487 -0.13242509  0.22287271 0.35959548 0.45935355  0.319073559 

X10  0.064219533  0.18298351  0.22130773 0.30528517 0.25880386  0.355619039 

X11 -0.004754168  0.24278609  0.05862299 0.42907321 0.36764236  0.401829362 

X12 -0.057978922  0.11511383  0.23193986 0.21525667 0.25366673  0.373622395 

X13  0.119723795  0.05791981  0.29069985 0.49618652 0.44758595 -0.001304552 

X14  0.109530750  0.06241330  0.22215278 0.35269369 0.23666237  0.381323614 

X15  0.139992266  0.02683896  0.40327420 0.39967490 0.29020402  0.170477064 

X16 -0.094762280  0.08257986  0.26597688 0.13978484 0.15529294  0.326879777 

X17  0.127186508 -0.06004718  0.23537679 0.10265948 0.13699477 -0.066168307 

X18  0.209904126 -0.04008691  0.16461964 0.07610244 0.01528715 -0.139406956 

X19  0.045244097  0.04900685  0.12123758 0.17330845 0.06413056  0.095242297 

X20  0.041736686 -0.12289556  0.19976791 0.32063879 0.20378517  0.204272069 

X7             X8              X9             X10                X11            X12 

X1   0.11863155 0.08210605 -0.1694765 0.06421953 -0.004754168 -0.05797892 

X2   0.14586611 0.26031999 -0.1324251 0.18298351  0.242786085  0.11511383 

Statistiques récapitulatives d'élément 

 Moyenne Minimum Maximum Intervalle Maximum/Minim

um 

Variance Nombre 

d'éléments 

Moyenne des éléments 3,262 1,400 4,800 3,400 3,429 ,385 55 

Variance des éléments 1,724 ,200 4,200 4,000 21,000 ,833 55 

Covariances entre éléments ,634 -1,700 3,750 5,450 -2,206 ,690 55 

Corrélations entre éléments ,353 -,980 1,000 1,980 -1,020 ,196 55 
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X3   0.30986497 0.08262780  0.2228727 0.22130773  0.058622988  0.23193986 

X4   0.29133152 0.12922743  0.3595955 0.30528517  0.429073215  0.21525667 

X5   0.33836792 0.12571091  0.4593536 0.25880386  0.367642356  0.25366673 

X6   0.43459476 0.40940195  0.3190736 0.35561904  0.401829362  0.37362239 

X7   1.00000000 0.29255475  0.2735590 0.26554574  0.238114666  0.31059988 

X8   0.29255475 1.00000000  0.1331386 0.54806279  0.411118217  0.47288893 

X9   0.27355896 0.13313858  1.0000000 0.16502270  0.370570814  0.40420694 

X10  0.26554574 0.54806279  0.1650227 1.00000000  0.583033769  0.22759458 

X11  0.23811467 0.41111822  0.3705708 0.58303377  1.000000000  0.37947791 

X12  0.31059988 0.47288893  0.4042069 0.22759458  0.379477907  1.00000000 

X13  0.33340970 0.27282162  0.2586346 0.42341527  0.463666208  0.34112999 

X14  0.49853614 0.44184490  0.2744412 0.43373267  0.386050612  0.42994501 

X15  0.42192748 0.69125970  0.2497920 0.45041666  0.377411967  0.50514016 

X16  0.39819224 0.56148129  0.3298126 0.19610846  0.355165491  0.57184465 

X17  0.13200744 0.29374618  0.3871365 0.24695891  0.094419550  0.41380310 

X18 -0.05794940 0.09209376  0.1146603 0.12706872 -0.022824910  0.26654521 

X19  0.16286693 0.42395515  0.4283488 0.30630738  0.298897151  0.41457653 

X20  0.07663789 0.23253328  0.5480058 0.16066530  0.264342989  0.49797790 

X13           X14            X15              X16              X17              X18 

X1   0.119723795 0.1095307 0.13999227 -0.09476228  0.12718651  0.20990413 

X2   0.057919814 0.0624133 0.02683896  0.08257986 -0.06004718 -0.04008691 

X3   0.290699849 0.2221528 0.40327420  0.26597688  0.23537679  0.16461964 

X4   0.496186518 0.3526937 0.39967490  0.13978484  0.10265948  0.07610244 

X5   0.447585954 0.2366624 0.29020402  0.15529294  0.13699477  0.01528715 

X6  -0.001304552 0.3813236 0.17047706  0.32687978 -0.06616831 -0.13940696 

X7   0.333409696 0.4985361 0.42192748  0.39819224  0.13200744 -0.05794940 

X8   0.272821624 0.4418449 0.69125970  0.56148129  0.29374618  0.09209376 

X9   0.258634638 0.2744412 0.24979197  0.32981257  0.38713649  0.11466030 

X10  0.423415269 0.4337327 0.45041666  0.19610846  0.24695891  0.12706872 

X11  0.463666208 0.3860506 0.37741197  0.35516549  0.09441955 -0.02282491 

X12  0.341129993 0.4299450 0.50514016  0.57184465  0.41380310  0.26654521 

X13  1.000000000 0.5358503 0.57152819  0.31718365  0.41118620  0.08877791 

X14  0.535850307 1.0000000 0.51276060  0.48826223  0.41890783  0.30678388 

X15  0.571528195 0.5127606 1.00000000  0.59825633  0.50017350  0.28489716 
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X16  0.317183652 0.4882622 0.59825633  1.00000000  0.42594893  0.23834406 

X17  0.411186199 0.4189078 0.50017350  0.42594893  1.00000000  0.48672588 

X18  0.088777906 0.3067839 0.28489716  0.23834406  0.48672588  1.00000000 

X19  0.357240560 0.4254490 0.45894926  0.33550719  0.57284387  0.30803559 

X20  0.301175057 0.4673089 0.36462243  0.36833079  0.52060471  0.39031436 

X19            X20 

X1  0.04524410  0.04173669 

X2  0.04900685 -0.12289556 

X3  0.12123758  0.19976791 

X4  0.17330845  0.32063879 

X5  0.06413056  0.20378517 

X6  0.09524230  0.20427207 

X7  0.16286693  0.07663789 

X8  0.42395515  0.23253328 

X9  0.42834882  0.54800579 

X10 0.30630738  0.16066530 

X11 0.29889715  0.26434299 

X12 0.41457653  0.49797790 

X13 0.35724056  0.30117506 

X14 0.42544899  0.46730891 

X15 0.45894926  0.36462243 

X16 0.33550719  0.36833079 

X17 0.57284387  0.52060471 

X18 0.30803559  0.39031436 

X19 1.00000000  0.57039695 

X20 0.57039695  1.00000000 
Source : les résultats de R 

 إلدارة المعرفة ركبات األساسيةمصفوفة الم -62الملحق 
 Comp.1       Comp.2      Comp.3       Comp.4 

 [1,] -0.25345295 -0.494893448 -1.05166823 -1.506317605 

 [2,]  0.20585162  0.964060551 -1.05743683 -0.962671266 

 [3,] -0.16433206 -0.540831924  0.31496693  0.387485665 

 [4,] -1.25858179 -0.889702203  0.34961506 -0.441458527 

 [5,]  0.88535095 -1.585272546  0.11140996 -0.867137813 
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 [6,]  0.19325147  0.711966862  0.19065801 -0.844023234 

 [7,] -1.73517235 -0.126320243 -0.17865757  0.964048897 

 [8,] -1.55450163  0.936122113 -0.74479019  1.385472564 

 [9,] -2.76074001 -0.774720041 -0.34439068  0.412262540 

[10,] -2.18503883  0.934563267 -0.36482769  0.600331717 

[11,]  0.59956475  0.737599996 -0.21706950 -1.244550587 

[12,] -1.67381196 -0.325316655 -0.30566232 -0.775604333 

[13,] -1.20444811  0.553564427 -0.15193733 -0.587060974 

[14,] -1.68696718  0.811752985  0.61954079 -0.724286103 

[15,]  1.05512962  0.612513126 -0.20206530 -0.815988586 

[16,] -0.09580905  1.715861711 -0.75247828  0.193822624 

[17,]  0.42238031 -0.669881006  0.66609649  0.560082413 

[18,]  2.73383558  0.043641595  2.09079950  0.184956479 

[19,]  2.17754764 -0.629403165  1.14741687  0.457428689 

[20,]  1.42125345 -0.081685520 -0.81781389  1.314720725 

[21,]  0.88556746 -0.029948700 -2.13972541 -0.002687393 

[22,]  0.59831230  1.451572848  0.29693779  0.297426568 

[23,]  0.39140875 -0.592615882 -0.47689983  0.016597870 

[24,]  0.39452263  0.951243183  0.82107104 -0.759121585 

[25,] -0.16086198  0.327384121  1.99051608 -0.559473851 

[26,]  0.80464754  1.086338225  0.30862277  0.229357553 

[27,] -0.24035536 -0.792981425  1.78077697  0.135487370 

[28,]  0.53570089  0.759352097  1.04386535 -0.645512011 

[29,] -0.99816690 -1.524546869 -0.43276103 -1.546173411 

[30,] -0.82443167  1.448858252  1.23104170 -0.599142281 

[31,] -0.17082726 -1.696486330  0.21771434 -0.523837095 

[32,] -0.20017961 -0.167927974  1.04699247  0.395970235 

[33,]  0.94845846 -0.616444193  0.50755307 -0.927861551 

[34,] -0.95588809 -0.011066555  1.16846660 -1.726651003 

[35,]  0.90394694 -0.444607914  1.25202869  0.911684990 

[36,]  0.30032436 -0.680696673  1.03073125  0.066094814 

[37,] -0.68147904  0.198706084 -0.57099611  0.310526197 
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[38,] -0.17814167  0.176945713 -0.81555287  0.911199768 

[39,]  0.22319280  0.306871771  0.38998886  1.011289182 

[40,]  1.33577723  1.133464489  1.36331642  1.273070692 

[41,] -0.14425959  2.034245159 -0.44702328 -0.329260914 

[42,] -0.31180477  2.287747136 -1.04714436  0.127809154 

[43,] -1.35691398  2.347608364  0.15450213  0.437659540 

[44,]  0.24800205  2.076874474 -0.73001458 -0.760859228 

[45,] -0.55033152  0.194743873 -0.23487074  0.054560943 

[46,] -0.69877327  0.659810318 -1.21443627 -1.476681431 

[47,] -1.29749307  0.892896826  1.12623145  0.459444898 

[48,]  0.38585038  0.884644011 -0.26824654 -0.615057800 

[49,] -0.31836065 -1.844061311  0.06799296  0.366365641 

[50,] -0.62082728  0.002215067  0.14418625 -1.544063886 

[51,] -0.36221069  0.463876498  1.81517894  0.265120808 

[52,] -0.92053167  0.580743029  1.42578562 -0.373480815 

[53,] -0.33561044 -1.442776465  1.73192303 -1.231067044 

[54,]  0.19720856 -0.057493314  0.02457022 -2.426882188 

[55,] -0.95059296  0.105049045 -1.72730407 -0.772475931 

[56,]  0.81678306  0.078009719 -1.88353515 -1.603401916 

[57,]  2.06061320  0.050962632  0.32609396 -1.578942082 

[58,]  1.02351974  0.505199625 -0.23189555 -0.568207700 

[59,]  1.24691135  0.426065019  0.64373306  0.588586871 

[60,]  0.28401500  0.929967569  0.82469393  0.385231313 

[61,]  0.85194341 -1.145327838  0.11017269  1.065603837 

[62,]  0.45945877  1.066135954 -0.93233001  0.909541942 

[63,] -1.89910322  0.939694376 -0.54153901  0.457002684 

[64,] -0.60957362  0.615007817 -1.74275424  0.756925110 

[65,] -1.51626176 -0.353043617 -1.68000991  0.389010364 

[66,] -0.94822824 -0.837472916 -0.90851291  0.561209795 

[67,] -0.82373053 -0.065440133 -0.16140857  0.473296341 

[68,] -0.22938799  0.782440564  2.18451763 -1.510569965 

[69,] -2.32674733 -2.179042863  1.53608456 -0.009832363 
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[70,] -2.62448438 -0.319264512 -0.23516941  0.542748710 

[71,]  0.91008113  0.251125602 -0.06575252  0.384436133 

[72,] -1.22193872 -2.250567298 -0.16159863  0.584337700 

[73,]  1.01707598  0.426009978 -0.38856625  1.179918971 

[74,]  1.02182740  0.043675698 -1.46110806  1.289059909 

[75,]  2.14377909 -0.649379347 -0.26885420  0.951598721 

[76,]  2.43015976 -0.042261564 -0.53538809  0.547587841 

[77,]  2.35686759 -1.260782388 -0.46518472 -0.444067514 

[78,]  1.32821613 -0.297203058 -1.88221719 -0.273764535 

[79,]  0.83456074 -1.013766827 -1.49250237  0.925536387 

[80,]  0.05755389 -0.158259127 -0.55222947  0.850820909 

[81,]  1.11111775 -0.196420625  0.12234402  0.907718032 

[82,]  0.92639365  1.046080000 -0.11235132  0.119549697 

[83,]  0.48236713  1.255778983  0.40216019  0.853403376 

[84,]  0.58993164 -0.183091752  0.25817994 -0.009796800 

[85,] -0.51475117 -0.770067228  0.06516009 -0.220082166 

[86,] -0.25574622 -0.951047880 -0.99477803  1.222246360 

[87,]  0.84331271 -0.262122019  0.74235570 -0.748855721 

[88,]  0.16972618 -0.666548534 -0.70150171 -0.236438456 

[89,]  0.55249372 -1.904738846 -1.81508635 -1.225149517 

[90,]  0.74272502 -1.959654882 -1.11723293 -0.541732418 

[91,] -0.64557499 -1.820177959  0.11583937  0.719492962 

[92,] -0.35416721 -1.014758369  1.58645323  2.313802248 

[93,] -0.62978760  0.588372159  0.58361930  1.504483908 

[94,] -0.65813939 -1.077242970  0.69337417  0.346800941 

Source : les résultats de R 

 إلدارة المعرفة مصفوفة األشعة الذاتية -72الملحق 

Comp.1      Comp.2      Comp.3     Comp.4 

V1 -0.1808462  0.95460729 -0.08608167 -0.2204757 

V2  0.5884878  0.20465310 -0.50235915  0.5995286 

V3 -0.4057590 -0.21073892 -0.85467431 -0.2459280 

V4 -0.6755268  0.04930665  0.09877785  0.7290236 
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Source : les résultats de R 

 إلدارة جودة التعليم العالي مصفوفة المركبات األساسية: 20الملحق

          Comp.1        Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5 

 [1,] -0.97510320 -0.2573667319  0.31267338  1.06267505 -0.72849875 

 [2,]  1.36103492 -0.1041677822  0.22872399  0.28953975  1.56604194 

 [3,]  2.67534719 -0.0374306540 -0.93001656 -0.80882383 -0.95517465 

 [4,]  0.04059522 -0.0490192155 -0.78587393 -0.19138106 -0.09829056 

 [5,] -0.30946945  0.0077161956 -0.03911314 -1.43059273 -0.03756277 

 [6,]  0.96001870 -1.0996559624 -0.90390159 -0.03933799 -0.41691485 

 [7,]  0.05284368 -2.0947395417 -1.54943046 -1.31609399  0.18050871 

 [8,]  1.31404531 -0.7729665365  0.32663570  0.39328106 -0.21044621 

 [9,]  0.15165200 -0.3534366626  1.56961567  0.45242898 -0.57113510 

[10,] -0.17639918  0.3096175786  0.19630882 -0.55637918  0.20248119 

[11,]  0.42115742  0.3341497372 -0.98494221  0.16634871  0.20680723 

[12,] -0.70786037 -1.2945693901  0.29664470 -0.96188436 -0.94743685 

[13,]  1.32966326 -0.6248839875 -0.22444708 -0.07728403  0.21055094 

[14,]  2.41517281 -0.3638101311  0.52381881 -1.08855846 -0.46853126 

[15,] -0.31493359 -0.0305549796 -0.13153540 -0.29409267 -0.67306064 

[16,]  0.89402794 -1.3131890379 -0.08235633 -1.38874201  0.08478957 

[17,]  0.14973327 -0.5969912306  0.53465873 -1.01602614  0.66121604 

[18,]  0.01836284  0.9034620368  1.67059626  0.06376720  1.69996683 

[19,] -0.32752350  0.3364557492  1.89851373 -0.25928345  1.49417547 

[20,] -1.68960456  1.4839582020  2.79684561 -0.15911311  0.53258786 

[21,] -1.81839150  1.4802094215  0.14309007  0.56107330  0.59640215 

[22,] -0.89436809 -0.0602809074  1.19731526  0.65131056  1.10840209 

[23,]  0.51766045  1.9177756700  0.35382048  0.31163768 -0.12450749 

[24,]  0.61734639  1.9991880649  0.35498153  0.02077828  0.69969184 

[25,] -1.25607714  0.3775676437  0.42704200  0.55276299 -0.34457337 

[26,] -0.45149682 -0.2134776141  0.91096638 -1.59426595  1.83109784 

[27,]  0.33842812  1.7752780554 -0.56837106  0.09385830  1.32688107 

[28,] -0.35970472 -0.3550040488  0.23024572  0.11309751  0.58438094 

[29,]  0.11783475  1.0459026102  1.45912570 -1.63246734  0.04778276 
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[30,] -0.02836563 -1.3519168264  0.14963127 -0.43010173 -0.27804293 

[31,] -1.12809006 -0.3906162336  0.74331647 -0.24186145  0.09688315 

[32,]  0.31804671 -0.9050543387  1.24317887  0.11169932  0.85328422 

[33,] -0.02286779  0.2112186670  0.56631808 -0.60488822  0.76394329 

[34,] -1.22413661  0.3010674021  2.08080764 -0.56222385 -0.12464926 

[35,] -1.72636461  0.0286873125  1.07488575 -0.41063244 -0.26777078 

[36,] -0.79807112 -0.0621693233 -0.11221109 -0.60414537  0.08771271 

[37,] -1.34800181 -1.2745820132  1.58505899 -0.92725916  0.22476377 

[38,]  1.11261961  0.9761396556 -0.40577319  0.32922888  1.10228550 

[39,] -0.68286825  0.4588420429  1.22206351 -0.79711208 -0.61519364 

[40,] -0.69003833  1.6130196276 -0.24198091 -0.48540831  1.24830329 

[41,] -2.45276437  0.1006589930 -1.69065245 -0.40134805  0.20528511 

[42,] -0.59669111 -0.1818087764 -0.49731363  1.24397391  0.23552514 

[43,]  1.32536605 -0.2523586168  0.70291342 -0.30863411 -1.87409708 

[44,]  1.06080538  1.6879585046 -0.29456033  0.47959910 -0.35826053 

[45,]  0.63996907  0.6493404794  0.17410315 -0.24269216 -0.60513801 

[46,]  1.22886294  0.6026932313  0.07935159 -0.78562245 -0.82690548 

[47,]  2.22035941 -0.8168335543 -0.55972607  0.27938127  0.13502911 

[48,]  2.20682037  1.7900705780  0.83412883  1.15515029 -1.26035352 

[49,]  0.73022424  0.6804550442  0.60028348  1.20956286  0.06489640 

[50,] -0.06339205  1.4047564342  0.05479912  1.65440937 -1.53209805 

[51,]  0.23433261 -1.4583908137  0.75819803  1.20286596 -0.28116943 

[52,] -0.38906741 -2.0420124286  0.04993111  0.65238912  0.19276505 

[53,]  1.36402871 -1.8886860445 -0.05933749  0.09540600 -0.03305272 

[54,] -0.30281948 -1.4638091016  0.54898355  0.07998278  2.28165446 

[55,] -1.02716105 -1.6581158499  0.86419431 -0.22478257  0.51150494 

[56,]  0.26569806 -0.7407051128 -1.34210801 -0.50177903  1.11279975 

[57,]  1.56501040 -0.8822286028 -0.06615380 -0.63846666  0.45533381 

[58,]  0.49803224 -0.5432147379  0.74156966  1.78418973  0.37254409 

[59,] -0.28969125 -0.3486641673  1.14727723  1.54357604 -0.05597242 

[60,] -1.60235595 -1.0632086246  0.18656707  1.81804974 -0.77801737 

[61,] -1.80201397  0.2681355988 -0.50684336  1.24558442  0.28805458 
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[62,] -2.23021717 -0.9488503536 -1.54738816  1.32574872  0.31155673 

[63,] -0.53082478 -0.2172027010 -0.68529152  2.16821906 -0.45977643 

[64,] -1.24189890 -0.8431157444 -1.39475548  0.33358831 -1.69510679 

[65,] -1.24257134  0.5665334169 -0.07192861 -1.38909173 -1.30018794 

[66,] -0.87367762  0.0003641867 -0.32016876  0.14232007 -0.09003694 

[67,] -0.02623405 -2.1003492441 -0.55948153 -1.03206788 -1.64967871 

[68,]  1.92168988 -0.9056403742 -0.73768693 -0.36649407  1.03350814 

[69,]  2.03606199  0.8277391343 -0.03921005  0.59809491 -0.29776535 

[70,] -0.15202991  1.2271423391 -0.18924300 -2.05427330 -1.45566275 

[71,]  1.24153744  0.0422068693  1.14094900 -0.73722112  0.42674785 

[72,]  2.26297719  1.0366247722 -0.94012837 -0.64031133 -0.01596832 

[73,]  1.55901190  0.1564739966  1.05729428  0.57077430 -0.70935568 

[74,]  1.06485007  0.2571848605  0.32512771  0.22959111  0.08160483 

[75,] -0.35325025 -0.0471509442 -0.54110869  0.03527189 -0.90156905 

[76,]  1.60456994 -0.2676871735  0.19275539  0.55500281 -0.95137357 

[77,]  0.48806689 -2.8217337036 -0.25495901  0.83452056  0.47510029 

[78,]  0.55918730  0.4671634330 -0.75154395 -0.55358029  0.22587230 

[79,] -0.19582352 -0.6515569784  1.11842941  1.56850754 -1.12838466 

[80,] -0.97484005  0.1572665869  0.73211081 -0.26730911 -1.09952295 

[81,] -0.26162648  0.0900414271 -0.09797802  0.16618726 -1.99252455 

[82,] -2.40824046 -1.2624373544 -0.66914926 -0.66158133 -1.07718306 

[83,] -0.23496994  1.4627898496  0.30301223 -0.52137733 -2.49049591 

[84,] -0.55084660  0.8992220554 -0.89939693 -0.65925140  0.31161764 

[85,] -0.99134843  0.0511327541 -0.89883963 -1.45927939  0.46998350 

[86,] -1.60875189  0.7838184679 -2.20278800 -0.83648470  0.36502818 

[87,] -0.40005925 -0.6339387695 -1.74428780 -0.86805590  0.75785504 

[88,] -0.56476971  0.5762188340 -1.23043719 -0.64251176  1.17769413 

[89,]  0.02144896  2.3619248551 -0.99955375 -0.73948035  0.83566361 

[90,] -1.29689785  2.0536243184 -2.15513852 -0.02300471 -0.84311164 

[91,] -1.54746466  0.6814282087 -1.55085619  1.58985054  0.62450721 

[92,]  1.20215081  0.5188116326 -1.89562179  1.13151823  0.23008867 

[93,]  1.72558370 -0.0037225571 -1.76017735  1.78382708  1.45477842 
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[94,] -0.69020032  0.6872689435  0.40490408  1.78202905  0.57661865 

Source : les résultats de R 

 الملحق 20- مصفوفة األشعة الذاتية إلدارة جودة التعليم العالي
      Comp.1      Comp.2     Comp.3      Comp.4      Comp.5 

V1  0.09430718 -0.77599916  0.4522947  0.01399204  0.42914473 

V2  0.57437650 -0.02329544  0.2165816  0.66900130 -0.41842401 

V3 -0.39510373  0.48451640  0.5452727  0.41396159  0.37476706 

V4 -0.54752765 -0.23914822  0.3735954 -0.09865872 -0.70264825 

V5 -0.45310518 -0.32455294 -0.5582348  0.60921568  0.08118643 

Source : les résultats de R 
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 الملخص:

، هاويعد التعليم من أهم ركائز بالبناء المعرفي لها،  تتطلب عملية بناء المجتمعات الحديثة االهتمام    
ولكن حاليا تعلقت الرهانات بالجانب النوعي للمعرفة أكثر من الجانب الكمي لها، وهذا ناتج عن 

 لجميع الدول.تحديات العولمة. بعبارة أخرى أصبحت إشكالية الجودة اهتمام أساسي 

يهدف هذا البحث إلى تبيان مدى الترابط الموجود بين إدارة المعرفة وجودة التعليم العالي، من خالل 
نقل المعرفة، والمعايير كمؤشرات التخطيط االستراتيجي والبرامج -الخزن-مجموعة عناصر التوليد

 تسيير اإلدارة.-وطرق التعليم

ركيز على تقييم جودة التعليم العالي من خالل تحليل المعطيات حاولنا في دراستنا التطبيقية الت    
اإلحصائية لالستبيان الموجه ألعضاء هيئة التدريس)األساتذة(، حيث أن نتج عن هذا التحليل المعمق 
للمعطيات غياب تطبيق فعلي لمعايير الجودة داخل المؤسسة الجامعية، ولتحقيق النقلة النوعية يجب 

المعرفة من خالل تكوين الكفاءات وتشجيع البحث العلمي، فتح تخصصات مرتبطة التوجه نحو إدارة 
 .بسوق العمل

 ، برامج والطرق التعليمية.سوق العملعليم العالي، الكلمات المفتاحية: إدارة المعرفة، جودة الت
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Le Résumé : 

    Le processus de construction des sociétés modernes doit nécessairement s'articuler autour d'une 

réflexion sur les conditions d'émergence de maîtrise de la connaissance, et à cet égard 

l'enseignement peut être considéré comme le principal levier permettant de réaliser cet objectif. 

Cependant, aujourd'hui notamment, les enjeux concernent davantage l'aspect qualitatif du savoir 

que son côté quantitatif, cette réalité étant imposée par les défis de la mondialisation. Autrement 

dit, la problématique de la qualité devient une préoccupation fondamentale pour tous les pays. 

   Cette recherche se propose de mettre en exergue la relation susceptible d'exister entre la gestion 

des connaissances et la qualité de l'enseignement supérieur en s'appuyant sur un ensemble 

d'éléments (créativité ,stock et transfert de connaissances) ainsi que des critères tels les indicateurs 

de planification stratégique ,les programmes et les méthodes d'enseignement ,la gestion 

administrative. Dans l'étude suggérée ,l'accent est mis ,par conséquent ,sur la tentative d'évaluer la 

dimension qualitative de l'enseignement supérieur . 

     Dans la pratique , ce travail s'est base' sur l'analyse de données statistiques recueillies à partir 

des questionnaires adressés aux enseignants . Le traitement approfondi des données a démontré 

l'absence d'une application effective de la norme "qualité" au sein des établissements universitaires. 

La concrétisation d'un saut qualitatif passe, donc, par le respect  rigoureux des impératifs du 

"knowledge management". La formation des compétences ,la recherche, la spécialisation, le 

développement de passerelles entre le monde universitaire et le marché du travail peuvent 

constituer, de ce point de vue, des solutions appropriées à la promotion de la qualité dans les 

institutions de l'enseignement supérieur. 

Les mots clés : Gestion des connaissances, qualité de l’enseignement supérieur, le marché du 

travail. Programmes et méthodes d’enseignement. 
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ABSTRACT : 

        The process of construction of modern societies, must necesseraly articulate itself 

around a thought on the conditions of the appartion of the control of knowledge, then 

education must be considered as a principle level which permits to achieve the target . 

never thenless, nowadays, the rules of the games concern mainly the qualitative aspect of 

the knowledge compared to the quantitative aspect. This reality is dicted by the challenges 

of the globalisation. That’s to say, the quality question becomes a fundamental a priority of 

all countries.  

     This research aims to show the relationship which may exist betwieen the knowledge 

management and the quality oh high  education regard to a serie of elements (creativity , 

volume and knowledge transfert) and  criteria as the strategic planning, and dices, the 

programmes and educationel methods, the administrative management. 

      The suggested study focuses on the effort trying to evaluate the qualitative dimension 

of high education. In practice, this study is based on the statistical analysis derived from 

surveys provided to the teachers. The deeply treatment of data demonstred the lack of an 

effective of a standard of the public universities. The achievement of a qualitative progress 

is subordinated to the respect of knowledge management. The training of competencies, 

research, the devolpment og bridges betwieen university and the Labor market may 

constitute, in this case, approprieted solutions to the promotion of quality inside the 

organization  of high education. 

Keywords: Knowledge management ; quality of high education ; the Labor market, 

The programmes and educationel methods. 
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 LMD 102 االقتصادية واالجتماعية لنظام اآلثار .2

 ثالثخالصة الفصل ال
 

100 



 

 100إجراءات ونتائج الدراسة الميدانية: رابعالفصل ال

 100 تمهيد

I –101  إجراءات الدراسة الميدانية 

I-1- 102 منهج الدراسة 
I-2- 102 مجتمع الدراسة 
I-0- 102 أداة الدراسة 
I-4- 100 صدق األداة 
I-0- 100 تطبيق االستبانة 
I -2- 102 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
I-7- 101 سيةاإلطار النظري النحدار المركبات األسا 

II – 100 وتفسيرهانتائج الدراسة الميدانية 

II -1- 100 اإلجابة عن أسئلة الدراسة الميدانية 
II -2- 220 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية 
II -0-االنحدار على المركبات األساسيةPCR 201 

 200-201 خالصة الفصل الرابع

 200 الخاتمة 

 240-240 قائمة اإلشكال

 201-200 الجداول قائمة

 212-202 قائمة المراجع

 000-210 قائمة المالحق
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