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إلهداءا  
 

  

 

 البشر باقي عن بمعزل يعش ولم البسيطة، وجه على اإلنسان وُجد

 الشُّكر منـَّا يستحقُّون أُناس ُيوجد الحياة، مراحل جميع وفي 

 السماء؛ عنان يبلغ ما الفضل من لهما لما األبوان؛ هما بالشُّكر الناس وأولى

 .واآلخرة الدينا في والفـالح للنجاة سبب فوجودهما

 الحياة مسيرة في الكفـاح ورفيقة زوجتي إلى

 ُمساندتي في األكبر الدور لهم كان ممن أساتذتي أنسى أن ينبغي وال

   ...القيِّمة بالمعلومات ومّدِي

 ..األمور جميع في الرُّفقـاء نعم بأنهم لهم أشهد الذين أصدقـائي إلى

 ..........في الُمتواضع بحثي أُهديكم

  . واآلخرة الدنيا في خيرا هللا جزاهم
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تقدير  شكر و   
  

 

 محمَّد سيدنا والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين رب � الحمد

  .. وبعد الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

 الحمد فـله بفضله، العمل هذا إنجاز لي أتاح حيث فضله على تعالى هللا أشكر فـإني

 .وآخراً  أوالً 

 وفي الفترة، هذه خالل المساعدة، يدَ  لي مدوا الذين األخيار أولئك أشكر ثم

  الدين نور مدوري:الدكتور األستاذ فضيلة الرسالة على المشرف أستاذي مقدمتهم

 طلبة كل مع عادته هي كما بيته، لي فتح فقد مساعدتي، في جهداً  يدَّخر لم الذي

 وكان حرجاً، ذلك في يجد وال عليه أقرأ الطوال الساعات معه أجلس وكنت العلم،

 كل ومني األجر هللا من فـله عليه عزيمتي ويقّوي فيه، ويرغِّبني البحث، على يحثّني

 .بعلومه ونفع والعافية بالصحة ومّتعه هللا حفظه تقدير

  . مستغانم– باديس ابن الحميد عبد جامعة على القـائمين  جميع أشكر كما
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 املوارد املتاحة �� أبرز�ا تتمثل قد ا��االت ش�� �� ومتنوعة كث��ة تحديات اليوم عالم �ش�د

 تحديد لألولو�ات من ذلك يتطلب وما لألحداث امل�سارعة والتغ��ات ا��تمعية، ا��اجات وتزايد

  .واملادية ال�شر�ة املوارد من متاح �و ملا الفاعل والتوز�ع

 �ذه �� ظل املطلوب التوازن  ع�� ل��فاظ كب��ة مج�ودات املؤسسات ع�� فرضت التحديات �ذه

 أفضل السبل عن البحث واملفكر�ن املنظر�ن من ذلك استد�� كما املتوفرة، و�م�انيات املوارد

 وجود املنافسة التحديات �ذه حدة من يز�د ما ولعل التحديات، �ذه مثل مع للتعامل والوسائل

 �داء و�ستفادة أساليب تطو�ر متطلبات من املنافسة تلك تفرضھ وما املؤسسات، �ذه ب�ن الشديدة

 �� الصمود قدرة ع�� أك�� منتج أو أفضل خدمة إ�� وصوال العالم، �ش�د�ا ال�� التكنولوجية ال��وة من

 ع�� أن أج��ت �عد ف��ا، املستخدمة والتقنيات وأش�ال�ا، منافذ�ا �عددت ال�� املنافسة أسواق

 ا��ودة استحقت إدارة ولذلك جودة، �ك�� املنتج أو ل��دمة وتطلعا وعيا أك�� مستفيد مع التعامل

  .ال�شر�ة القوى  إدارة أداء ع�� �عتمد مت�امل كمن�� املداخل أحدث ت�ون  أن الشاملة

 ارت�از�ة محور�ة عالمة ا��زائر�ة املؤسسة فضاء ضمن الشاملة ا��ودة إدارة أسلوب و�عت��

 الذي تولد ا��ديد �دارة لنموذج �ساسية الر�ائز إحدى وتمك�ن و�ندسة تفعيل بإم�ا��ا بارزة،

 إ�� إدارة ينظر العال�� ا��تمع فأصبح مع�ا، التكيف ومحاولة وا��لية الدولية املتغ��ات ملسايرة

 إن ا��ودة القول  يمكن بحيث واحدة لعملة وج��ن باعتبار�ما ال��بوي، و�صالح شاملةال ا��ودة

  . القادمة العقود �� �مم سيواجھ الذي ا��قيقي التحدي �� الشاملة

 كب�� �� دو�� ا�تمام ع�� استحوذت ال�� املداخل أ�سب من �عت�� الشاملة ا��ودة إدارة فمدخل 

تم  فقد التعليم، لتطو�ر ومبتكر تقليدي غ�� كمدخل العشر�ن القرن  من �خ��ة العشرة السنوات

 إ�� ضرورة توصلت ال�� الدراسات من العديد وإجراء املوضوع �ذا حول  املؤتمرات من العديد عقد

  . التعليم مجال �� الشاملة ا��ودة إدارة بفلسفة �خذ

ومجاالتھ  التعليم وأنماط التدر�س أساليب �� جذر�ا تحوال عام �ش�ل التعليم ش�د فقد ل�ذا

تطور  �� عموما تمثلت وال�� التعليم واج�ت ال�� التحديات من ��ملة استجابة التطور  �ذا أ�ى وقد

 إ�� توجيھ أدت جديدة صناعات ونمو ال�ائل املعر�� و�نفجار عليھ �قبال وز�ادة التعليم تقنيات

 العاملية �سواق �� �قتصادية املنافسة العتماد إضافة العل�� والبحث املعرفة مجاالت �� �س�ثمار

 م��� وقت أي من أك�� مطالبا التعليم أصبح فقد �نا من �نتاج، ع�� ال�شر�ة املعرفة قدرة مدى ع��

 الالزمة ال�شر�ة امل�ارات تطو�ر خالل من وذلك ممكنة طاقة بأق��� ال�شري  �س�ثمار ع�� بالعمل

   .املعاصر العالم ال�� �ش�د�ا واملتغ��ات املستجدات �افة مع التعامل ع�� والقادرة
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إحداث  قصد التعليم �� الشاملة ا��ودة إدارة مف�وم تب�� إ�� الدول  من العديد دفع ما و�ذا

 الساعية التطورات تطو�ر و�واكب و�دار�ة والتعليمية ال��بو�ة املستجدات يالئم بما �داء �� نو��

 من إرضاء املستفيدين تحقيق �� واملتمثلة املدرسة ��ا تقوم ال�� العمليات �افة �� التم�� لتحقيق

 حل وتب�� أسلوب املدرسية املمارسات ��ميع الذا�ي التقييم إجراء طر�ق عن التعلي�� النظام

 وجمع البيانات العمل فرق  و�شكيل ا��ما�� العمل بأساليب و�خذ مستمر �ش�ل املشكالت

 مقاي�س �داء وتطو�ر باملشاركة والعمل السلطات وتفو�ض فعال �ش�ل وتوظيف�ا �حصائية

 ��ميع �دار��ن التعليمية الكفاءة لز�ادة و�دار�ة ال��بو�ة العمليات ل�افة املستمر�ن والتحس�ن

   .ال��بو�ة العملية من املستفيدين �ل ب�ن �تصال قنوات وتحس�ن باملدرسة واملعلم�ن

 وتنمية قدراتھ وز�ادة م�اراتھ وتطو�ر ��سان بناء �� عل��ا يرتكز ال�� �� التعليمية فاملؤسسات

 العصر �ذا خصائص ملواج�ة �رادة يملك الذي ��سان بناء ع�� القادر وحده التعليم ألن ��ص�تھ

  .امليادين �افة �� يتعاظم بات الذي دوره والتعليم للعلم يحفظ بما وتداعياتھ

 عن الدول  �عض �� التعليمية املؤسسات مستوى  ع�� أجر�ت ال�� ا��ديثة الدراسات أثب�ت ولقد

 وأن العمل �� إداري  �أسلوب الشاملة ا��ودة إدارة نظام ع�� اعتمدت ال�� املؤسسات وتفوق  نجاح

 و�عت�� �ل�ا، العملية �� مورد أ�م �عد الذي ال�شري  العنصر �و النجاحات �ذه �ل عن �ول  املسؤول

 إ�سانا ي�ون  ل�ي وطاقاتھ وم�اراتھ قدراتھ و�ن�� ال�شري  العنصر بإعداد يقوم الذي ا��زان املدرسة

  . ومنتجا مبدعا

 يتعلق ما م��ا املشا�ل من العديد �عا�ي النامية الدول  من كغ��ه ا��زائر �� التعليم نظام إن

 تد�ي إ�� باإلضافة التعليمية، باإلدارات يتعلق ما وم��ا العمل و��ئة باملدرس�ن يتعلق ما وم��ا باملنا��

 �� التعليم مش�ل فإن و�التا�� املنتجات، �ذه عن ا��تمع رضا وعدم النظام، �ذا خر��� مستوى 

 ��تمام حساب ع�� الك�� التوسع ع�� منصبا التوجھ يزال فال جودتھ، عدم �� يكمن عموما ا��زائر

 وسيادة والسلطو�ة التلق�ن التعليم ع�� �غلب إذ املستو�ات �افة �� إجراءاتھ وضبط النوعية بمسألة

 التعليم مستوى  وتد�ي الفرد �� ت�و�ن املت�املة النظرة وغياب �بداع فرص وتقييد التقليدي الطا�ع

   .العامل�ن أداء ومستوى 
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 وال��بوي  �داري  ا���از وتطو�ر إصالح تم إذا معا����ا أو م��ا التقليل يمكن املشكالت �ذه إن

 أجل من م��ا البد كحتمية عالية جودة ذو �علي�� نظام بإقامة وذلك التعليمية املؤسسات داخل

  .اليوم العالم �� ا��اصلة املتغ��ات مع والتكيف التحديات �ذه مواج�ة

 العا�� والتعليم عامة ا��زائر�ة التعليمية املنظومة �� الشاملة ا��ودة إدارة عن ا��ديث إن

 تجت�ب ح�� عاجل�ا، قبل �عمال بآجل �عرف ما إطار �� الدقيقة والدراسة البحث �ستد�� خاصة

 ع�� أكيدة خسائر البالد يكبد الذي علمية، قواعد ع�� املؤسس غ�� والتطبيق ا��ر�� النقل عواقب

  .ا��ياة جوانب مختلف و�� املستو�ات �ل

ا��ودة الشاملة ��  واقع تطبيق إدارة ملوضوع �ذا بحثنا �� نتطرق  سوف سبق ما ع�� �ناءاو 

  . ا��امعة ا��زائر�ة

  : وضعنا ال�ساؤل ا��و�ري �التا�� عنھ وا��ة صورة إلعطاء و املوضوع �ذا ملعا��ة

  :  �ش�الية

 خالل من ا��زائر�ة التعليمية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة تطبيق مدى ما 

  املطبقة؟ �صالحات

  :  يمكن طرح �سئلة الفرعية التالية توضيح أك�� �ذاول

 ؟ مباد��ا أ�م �� ماو   ؟ الشاملة ا��ودة بإدارة املقصود ما  

  ؟ تطبيق�ا وم��رات ا��مجاال �� وما ؟ العا�� التعليم �� الشاملة ا��ودة بإدارة املقصود ما 

  ؟مستغانمما مدى تطبيق مف�وم إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س  

  : الفرضيات

من أجل تحقيق أ�داف البحث و�جابة ع�� �ش�الية املطروحة أعاله يمكننا صياغة الفرضيات 

  : التالية

 إن مدخل إدارة ا��ودة الشاملة دور �� تطو�ر أداء مؤسسات التعليم العا��: الفرضية �و�� . 

 س�� جامعة مستغانم ع�� تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة قصد بلوغ النتائج : الفرضية الثانية�

  . ال�� حقق��ا العديد من ا��امعات
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وانطالقا من اختبار �ذه الفرضيات و�جابة عن �سئلة الرئ�سية والفرعية تت�� لنا أ�داف الدراسة 

  . وأ�مي��ا

  : أ�داف الدراسة

�س�� الباحث لتحقيق�ا سواءا ع�� املستوى يمكن صياغة أ�داف الدراسة وفقا للنتائج ال�� 

  : النظري أو امليدا�ي، وذلك كما ي��

 . التعرف ع��  املفا�يم النظر�ة املتعلقة بإدارة ا��ودة الشاملة )1

 . التعرف ع�� إدارة ا��ودة الشاملة �� مجال التعليم العا�� )2

  العامة املقدمة.التعليمية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة تطبيق أ�داف ع�� التعرف )3

  .ا��زائر�ة التعليمية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة تطبيق واقع ع�� لوقوفا  )4

 التعليمية ا��ودة تحقيق �� املسا�مة شأ��ا من ال�� والتوصيات النتائج �عض إ�� التوصل  )5

 . امل�شودة

  : أ�مية الدراسة

أ�مية الدراسة �ذه الدراسة �� �سليط الضوء ع�� مف�وم ي�سم با��داثة وا��دية �� تكمن 

�و مف�وم ا��ودة الشاملة �� التعليم، كما التعليم العا�� منذ ظ�وره �� الواليات املتحدة �مر�كية و 

   : تظ�ر أ�مية البحث ��

 ودة الشاملةتحس�ن وتطو�ر ال�ي�ل التعلي�� ا��ام�� ليتالءم مع مف�وم إدارة ا�� . 

 ي��ر البحث أ�مية مدخل إدارة ا��ودة الشاملة �أسلوب �� تحس�ن النظام التعلي�� وتطو�ره . 

 التعليمة ا��زائر�ة املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة أساليب تطبيق �� امللموس التأخر .  

 إدار�ا وإم�انية تمكي��ا راجعة بتغذية ا��زائري  التعليم مؤسسات �� التعليمية القيادات تزو�د 

 . وأ�اديميا

 دوافع اختيار البحث : 

  :من دوافع اختيار موضوع البحث نذكر

 .التعليمية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة بتطبيق امل��ايد العال�� ��تمام .1

 .با��زائر التعليمية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة بإدارة املتعلقة �بحاث و الدراسات ا�عدام .2
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 تحقيق أجل من الشاملة ا��ودة إدارة تطبيق إ�� ا��زائر�ة التعليمية املؤسسات حاجة .3

 .والتم�� النجاح

 . الشاملة ا��ودة إدارة تطبيق بضرورة التعليمية مؤسساتنا ع�� القائم�ن أنظار لفت أجل من .4

  : صعو�ات البحث

   :�� البحث �ذا إنجاز �� واج�ت�� ال�� الصعو�ات ب�ن من

 .با��زائر خاصة �ذا ا��ال �� املتخصصة والدراسات املراجع قلة .1

 . التطبيقية بالدراسة املتعلقة املعلومات �عض ع�� ا��صول  صعو�ة .2

  : من�� الدراسة

 ع�� �عتمـاد تم عـدم�ا أو الفـرضيات ��ة إثــبات أجـل ومن املطروحـة �ش�الية ع�� لإلجــابة

 باللغـة العلميـة املؤلفـات علـى باالعتمـاد وذلـك املوضـوع وطبيعـة يـتالءم الـذي الوصـفي التحليلـي امل��ـج

 عالقة ل�ا ال�� �ن��نت مواقع إ�� باإلضافة والبحوث والدراسـات املتخصصة و�جن�يـة العر�يـة

إلدراك  مستغانم  واليـةجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س  علـى  تطبيقيـة دراسـة إجـراء تم كمـا، باملوضوع

  . أ�مية ا��ودة الشاملة لتطو�ر ا��امعة

  : �ي�ل البحث

  : �اآل�ي فصول  ثالث مذكرتنا شملت

 املبحث إ�� بدوره وانقسم �طار املفا�ي�� إلدارة ا��ودة الشاملة �� ا��امعات  و�تضمن :�ول  الفصل

إدارة ا��ودة الشاملة �� إ��  ، أما املبحث الثا�ي فتطرقناما�ية إدارة ا��ودة وأساسيا��اوتضمن  �ول 

  . ا��امعة

 املبحث إ�� بدوره وانقسم و�تضمن مرتكزات إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا�� :الثا�ي الفصل

، أما املبحث الثا�ي خصوصيات تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا��وتضمن  �ول 

   .الدراسات السابقة فتطرقنا إ��

إلدراك أ�مية تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة عبد  تطبيقية دراسة عبارة �ان :الفصل الثالث

نبذة عن التعليم العا�� �� ف�ان عبارة عن  �ول  املبحث إ�� بدوره وانقسم  ا��ميد ابن باد�س مستغانم

 - بجامعة عبد ابن باد�ستطبيق إدارة ا��ودة الشاملة  واقع، أما املبحث الثا�ي فتطرقنا إ�� ا��زائر

  . ممستغان

  



 

�طار املفا�ي�� : الفصل �ول 

إلدارة ا��ودة الشاملة �� 

  ا��امعات 
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   : تم�يد

  �ذا ع�� يطلقون  املفكر�ن جعل الذي ا��د إ�� ��تمام من كب�� جانب الشاملة ا��ودة حظيت

 �ذا �عت�� كما العلمية، �دارة لنموذج �ساسية  الر�ائز إحدى باعتبار�ا ا��ودة �عصر العصر

 الثور�ة املوجة �� املفكر�ن �عض �عب�� حد وع��  وعصرنة حداثة �دار�ة املفا�يم أبرز  من املف�وم

ومجموعة من الباحث�ن أن ا��ودة  صناعية وثورة ا��واس�ب يرى السقاف�عد الثورة ال الثالثة،

يل�ا والبحث عن الشاملة �ع�� التحس�ن املستمر للعمليات �دار�ة وا��دماتية، وذلك بمراجع��ا وتحل

لوظائف عديمة الفائدة إلنجاز�ا باس�بعاد امل�ام واالوسائل والطرق لرفع مستوى �داء وتقليل الوقت 

ا��ودة مس��دف�ن �� جميع مراحل التحس�ن تلبية متطلبات الت�لفة ورفع مستوى  وذلك لتخفيض

  . واحتياجات العميل

و�عد التعليم العا�� من أ�م امليادين ال�� �ستأثر النوعية ف��ا با�تمام قطاعات ا��تمع �افة  

وذلك �س�ب العالقة املباشرة ب�ن التعليم العا�� والنمو ا��تم�� عامة والنمو �قتصادي خاصة 

تطلبات الطالب، ع خصائص ومم��ات املنتج التعلي�� ع�� تلبية ممجمو بجودة التعليم العا�� �ع�� قدرة 

وسوق العمل وا��تمع و�افة ا���ات الداخلية وا��ارجية املنتفعة، و�تطلب تحقيق جودة التعليم 

توجيھ �ل املوارد ال�شر�ة والسياسية والنظم واملنا�� والعمليات والب�� التحتية، من أجل خلق ظروف 

  . مواتية لإلبت�ار و�بداع

ر�ة عن ضغوطات ع�� الساحة الدولية، فقد أ��بت ول�ذا ومع ما تواجھ ا��امعة ا��زائ

مطالبة أك�� من قبل بالس�� إ�� تحس�ن جودة مخرج��ا التعليمية وذلك الضبط جودة ا��دمات ال�� 

تقدم�ا اس�نادا إ�� أسس علمية عاملية باإلضافة إ�� ترسيخ ثقافة ا��ودة لدى �افة �فراد با��امعة 

لعا�� �و الضمانة ا��قيقية للرفع من نوعية الطالب وتزو�د�م السيما أن تأم�ن جودة التعليم ا

بامل�ارات الالزمة تدعم قدر��ا ع�� التموقع واملنافسة �� محيط سمتھ التغ��ات امل�سارعة ومن أجل 

  . �ملام أك�� بجوانب �ذا املوضوع

  : ول�سليط الضوء ع�� �ذا ارتأينا أن نقسم �ذا الفصل إ�� مبحث�ن

 ما�ية إدارة ا��ودة وأساسيا��ا: بحث �ول امل . 

 إدارة ا��ودة الشاملة �� ا��امعة: املبحث الثا�ي . 
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  ما�ية إدارة ا��ودة الشاملة وأساسيا��ا : املبحث �ول 

 املؤسسات ال أ��ا أصبحت ظا�رة عاملية أخذتبالرغم من قدم ��تمام بموضوع ا��ودة إ

املتغ��ات دت فلسفة إدار�ة وأسلوب حياة تمك��ا من البقاء �� ظل وا���ومة تول��ا إ�تماما خاصا وغ

البي�ية وس��ى �� �ذا املبحث إ�� مختلف التعار�ف ال�� أعطيت ل��ودة ومف�وم إدارة ا��ودة الشاملة 

  . والتطور التار��� وأ�داف�ا ومتطلبات ومراحل تطبيق�ا

  مف�وم ا��ودة والتطور التار��� إلدارة ا��ودة الشاملة وأ�م رواد�ا: املطلب �ول 

  مف�وم ا��ودة : أوال

وال�� �ع�� طبيعة Qualitas "    "إ�� ال�لمة الالتي�ية Qualité "   " يرجع مف�وم ا��ودة 

ال��ص أو طبيعة ال���ء ودرجة الصالبة، وقديما �انت �ع�� الدقة و�تقان من خالل قيام�م بتص�يع 

وتصور ألغراض التفاخر ��ا أو الستخدم�ا م��ا ألغراض �ثار و�وابد التار�خية والدي�ية عن تماثيل 

   1. ا��ماية

ارة وظ�ور �نتاج الكب�� والثورة الصناعية وظ�ور وحديثا �غ�� مف�وم ا��ودة �عد تطور علم �د

الشر�ات الك��ى وازدياد املنافسة، إذ أصبح ملف�وم ا��ودة أ�عاد جديدة ومشبعة تتعدد �عار�ف 

  : ا��ودة حسب وج�ات نظر الباحث�ن حيث

  عرف�ا �قتصادي� "KLIMOUN "  ع�� أ��ا درجة مطابقة منتج مع�ن لتصميمھ أو

 2.مواصفاتھ

  عرف�ا� " JOCOUPIERRE" تظر ا��ودة ع�� أ��ا تقديم جميع �داءات الالزمة للز�ون وال�� ت�

م��ا أن �شبع وتل�� رغباتھ وفق سعر تناف��� و�� الوقت املناسب، وفق الطرق و�ساليب ال�� 

  3. تناسبھ

  ي إلشباع ا�يم ا��ودة بأ��ا قدرة املنتج املطلوب تقديمھ �� ش�ل منتج ��ا��عرف خليل إبر

 4. استعمال الز�ون ومتطلباتھ، كذلك ا��ودة �� املطابقة لالحتياجات املطلو�ة

                                                           
 
  . 16، ص2006، دار الصفاء لل�شر والتوز�ع، �ردن، وخدمة العمالءإدارة ا��ودة الشاملة مأمون سليمان الدرادكة، 1
2

، 1996، دار الكتاب لل�شر القا�رة، املن�� العل�� لتطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� املؤسسات العر�يةفر�د عبد الفتاح ز�ن الدين،  

  . 18ص
3
 Joccu pierre et lacuas frederik " au cœur managent une autre démarche de management, la quotité totale", édition dunod, 

prias, 1995, p22.      
4
  . 03، ص2002، مكتبة �شقر، �غداد، وآخرون إدارة ا��ودة الشاملة ومتطلبات إيزو خليل إبرا�يم  
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  عرف�ا املع�د ال��يطا�ي ل��ودة بأ��ا الصفات واملم��ات املتعاملة ملنتج ما أو ��دمة معينة ال���

  1. ت�ون قادرة ع�� إشباع الرغبات وا��اجات الظا�رة والضمنية

  كما عرف��ا ا��معية �مر�كية لضبط ا��ودة بأ��ا مجموعة من املزايا وخصائص املنتوج أو

  . ا��دمة القادرة ع�� تلبية حاجات املس��لك�ن

ترتبط �و�� بجودة التقسيم و�� مواصفات ا��ودة ال�� : و�مكن النظر إ�� ا��ودة من خالل ثالث زوايا

الثانية بجودة �نتاج و�� املواصفات ال�� تحقق خالل  رتبطتوضع عند تصميم املنتج أو ا��دمة، وت

العملية �نتاجية نفس�ا، وترتبط الثالثة بجودة �داء وال�� تظ�ر للمس��لك عند �ستعمال الفع�� 

  . للمنتج

  كما قام الباحث  " GAVIN " بتقسيم مف�وم ا��ودة إ�� أر�ع مداخل، �عكس إ��  1988عام

 2 : حد كب�� �عار�ف ا��ودة سالفة الذكر و�ذه املداخل ��

 أي صنع منتجات خالية من العيوب من خالل مطابق��ا : مدخل �عتمد ع�� التص�يع

 . للمواصفات

 وفقا ل�ذا املدخل فإن ا��ودة يتم �عر�ف�ا ع�� أ��ا مجموعة  :مدخل �عتمد ع�� املنتج

 . الصفات وا��صائص ال�� يمكن قياس�ا وتحديد كمي��ا

 عر�ف ا��ودة وفقا ل�ذا املدخل ت�ون ع�� أساس الت�لفة  :مدخل �عتمد ع�� القيمة�

 . و�سعار وعدد ا��صائص �خرى حيث �عرف ع�� أ��ا درجة التفوق بأقل �سعار

 3: ما رواد إدارة ا��ودة الشاملة �عرفون ا��ودة ع�� أ��اأ 

 ا��ودة �� املالئمة لإلستخدام " جوران"   . 

  ا��ودة تتوجھ إلشباع حاجات املس��لك �� ا��اضر واملستقبل" ديمنع "  

 ا��ودة �� مطابقة لإلحتياجات " كرو��� " 

 ا��ودة �� ا��واص املم��ة الشاملة املركبة للمنتج عند ال�سو�ق والتصميم " جنيوم ف" 

وعادة ما ينظر رجال ال�سو�ق إ�� ا��ودة من خالل وج�ة نظر املس��لك ورضاه عن املنتج �� ح�ن ينظر 

رجال �نتاج إ�� ا��ودة من ا��انب التص�ي�� من خالل مدى مطابقة السلع وا��دمات للمواصفات أو 

  . عاي�� املوضوعةامل

                                                           
1
 . 79، ص 2003، مؤسسة الوراق لل�شر والتوز�ع، عمان، إدارة ا��ودة الشاملة و�يزو حميد عبد الن�� الطا�ي،  
2
  . 21، ص2005، دار الثقافة لل�شر والتوز�ع، عمان، إدارة ا��ودة الشاملة ومتطلبات �يزو قاسم نايف علوان،  

3
  PHILIPPE DETRIE, " conduire une démarche qualité", édition eyrolles, pris 1996, p20.    
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وعليھ يمكن القول أن ا��ودة �� تلبية حاجيات وتوقعات املس��لك املعقولة، و�� الز�ادة و�متياز �� 

عمل أشياء فالز�ادة �ع�� السبق �� �ستجابة ملتطلبات الز�ون و�متياز �ع�� �تفاق والضبط والدقة 

  . والكمال

  التطور التار��� ل��ودة : ثانيا

  : ودة الشاملة �ست مراحل نذكر�ا فيما ي��مرت ا��

   1: الثورة الصناعية مرحلة ما قبل - 1

قبل الثورة الصناعية لم يكن �ناك إنتاج أو مصنع بمع�� ال�لمة، فاملصنع �ان عبارة عن ورشة 

WORK SHOP   وعدد العمال، يقومون بتص�يع سلعة معينة باستخدام أدوات  ورشةاليضم صاحب

يدو�ة وفق معاي�� جودة �سيطة يحدد�ا الز�ون من منطق وج�ة نظري ورغبتھ، أما الرقابة ع�� ا��ودة 

فقد �انت تتم من قبل العامل نفسھ واعتماد�ا من قبل صاحب الورشة، و�ذلك �عد �ذه املرحلة 

  . فذ ل��ودةبمرحلة ضبط أداء العامل املن

     2 :مرحلة ما �عد الثورة الصناعية - 2

يقصد ��ا الف��ة الزمنية ال�� امتدت من القرن الثامن عشر ح�� منتصف القرن التاسع عشر، حيث 

  : أحدثت الثورة الصناعية �غ��ات جذر�ة �� مجال الصناعة م��ا

 حلول املصنع محل الورشة يتصف ��ي�ل تنظي��؛  -

 ز�ادة ��م العمالة، و�عدد امل�ام؛  -

 . لة �� تجو�د املنتجمسا�مة استخدام � -

�� �ذه املرحلة لم �عد الرقابة ع�� ا��ودة من مسؤولية العامل نفسھ، بل أسندت إ�� املشرف املباشر 

  . للعامل املباشر للعامل الذي أصبح عليھ أن يتو�� عملية التحقق من جودة املنتج

  

  

  

                                                           
1
 . 22، ص 2009، دار وائل لل�شر، الطبعة الثانية عمان �ردن، مدخل إلدارة ا��ودة الشاملةعمر وصفي عقي��،  
2
 . 27، ص 2008، عالم الكتب ا��ديث �ردن، إدارة ا��ودة الشاملة ومتطلبات التأ�يل لإليزو نوزان التمي��،  
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   1: مرحلة �دارة العلمية - 3

القرن العشر�ن بر�ادة فر�در�ك تمثل �ذه املرحلة مرحلة ضبط ا��ودة والتفت�ش، ظ�رت �� مطلع 

وعمل ع�� ضبط ا��ركة مع الوقت الزم ل�ا إلنجاز م�ام ما، من أجل ز�ادة �نتاج،   F. Talyorتايلور  

تخفيض ت�لفة �نتاج وذلك بتفادي ا��ر�ات الزائدة ال�� ال فائدة م��ا، و�� �ذه املرحلة ظ�ر من خالل 

مف�وم يد�� فحص ا��ودة، الذي سعيت بموجبھ مسؤولية فحص ا��ودة من املشرف املباشر، 

  . وأسندت إ�� مف�ش�ن مختص�ن �� العمل الرقا�ي ع�� ا��ودة

ملطابقة ب�ن معاي�� محددة �ش�ل مسبق، مع جودة املنتج تتم عملية للتحقق من ا��ودة بإجراء ا

أن مستوى ا��ودة املطلوب محافظ عليھ باستمرار، كما �دفت �ذه املرحلة إ�� املنجز، للتأكد من 

  . تحديد �نحراف أو الفارق و املسؤول عنھ لتوقيع العقو�ة املناسبة �� حقھ

  2 :مرحلة الرقابة �حصائية ع�� ا��ودة - 4

الذي صاحبھ آنذاك  1831ظ�رت الرقابة �حصائية ع�� ا��ودة مع ظ�ور أسلوب �نتاج الكب�� عام 

مف�وم تنميط وتوحيد �نتاج �وسيلة لإلقالل من أخطاء تص�يع السلعة وش�دت �ذه املرحلة 

إ��  استخدام علم �حصاء �� الرقابة ع�� ا��ودة حيث أن �شاط الفحص أصبح غ�� �ا�� و�ذا ما أدى

من    Walter shenartو�عد العالم وال�� ش��ارت     saniling inspectionأسلوب فحص العينات اتباع 

ومطوري نظر�ة ضبط ا��ودة إحصائيا كما �عد إدوارد ديمينغ رائد ا��ودة أبرز من استخدام مؤس��� 

ومن خالل�ا استطاعت  وطبق الرقابة �حصائية ع�� ا��ودة �� اليابان �عد ا��رب العاملية الثانية

  . اليابان أن �غزو أسواق العالم �سلع�ا ذات ا��ودة املتم��ة

  3: مرحلة تأكيد ا��ودة - 5

ا��ودة، وتحقيق إنتاج بدون  ى عا�� منيرتكز �ذا املف�وم ع�� فلسفة مفاد�ا أن الوصول إ�� مستو 

من مرحلة تصميم املنتج وان��اءا إ�� مرحلة وصولھ  أخطاء يتطلب رقابة شاملة ع�� العمليات �افة بدءا

  . للسوق إ�� يد الز�ون 

                                                           
1
 . 45، ص مرجع سابق ذكرهعمر وصفي عقي��،  
2

جامعة أ�ي بكر  واقع تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم ا��زائر�ةمذكرة لنيل ش�ادة املاج�ست�� �عنوان  يز�د قادة، 

 . 7ص  2012-2011بلقايد تلمسان 
3

-2013، جامعة أ�ي بكر بلقياد تلمسان، تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا�� با��زائر: رسالة دكتوراه �عنوان: �عقو�ي خليفة 

  . 59، ص 2014
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  1: رحلة إدارة ا��ودة �س��اتيجيةم - 6

�� ظل اشتداد املنافسة ما ب�ن الشر�ات لكسب  1980و  �1970ذا املف�وم عن ا��ودة ما ب�ن  ظ�ر 

حصص أك�� من السوق، وخاصة عن الشر�ات اليابانية ال�� اك���ت أسواق العالم بمنتجا��ا ذات 

  . ا��ودة املتم��ة

ية من أو�� الشر�ات �مر�ك �International Business Machines Corporation)   (IBMعت�� شركة

ال�� تب�ت إدارة ا��ودة �س��اتيجية للتصدي للزحف البيا�ي، حيث رسمت اس��اتيجية ا��ودة لد��ا 

  : ضمن ا��اور الرئ�سية التالية

 . إرضاء الز�ون وتلبية ما ير�ده و�توقعھ -

 . ا��ودة مسؤولية جميع املستو�ات �دار�ة -

 ا�� .... نظمة، الثقافة التنظيمية، �ساليب و�جراءات � : املطلوب تحقيق ا��ودة �� �ل ���ء -

، قبل �ذا العام �1980عد عام " سامسو�غ" و " جولد ستار " كما تب�ت �ذا �سلوب �ل من شركة

ومع تزايد �انت اس��اتيجية ما تب�ن الشركت�ن تقوم ع�� أساس �نتاج الكب�� بمستوى جودة عادي، 

عرت �اتان الشركتان أ��ما �� خطر، ف��أت إ�� �غ�� إس��اتيجي��ما وتحولتا إ�� شدة املنافسة ش

، وذلك بإ�شاء مراكز بحوث )إدارة ا��ودة �س��اتيجية( اس��اتيجية تحس�ن ا��ودة ع�� املدى الطو�ل 

د من أجل تطو�ر منتجا��ا ورصدت أمو� معت��ة لتحقيق �ذا الغرض حيث اقتنعتا بـإن الز�ون لم �ع

  . �غر�ھ السعر املنخفض ولكنھ أصبح يبحث عن ا��ودة

لي���� الز�ائن سلع جولد ستار القيمة ذات    L.Gشعار�ا إ�� " جولد ستار" و�� ال�سعينات غ��ت 

  . ا��ودة العادية

  2: إدارة ا��ودة الشاملة - 7

حيث ��أت  1980ظ�ر �ذا املف�وم �عد عام  TOTAL Quality Management)   (TQMو�رمز ل�ا بـ 

الشر�ات �مر�كية إ�� تطو�ر أسلوب إدارة ا��ودة الشاملة بإضافة واستخدام أساليب متطورة �� 

مجال تحس�ن ا��ودة والتعامل مع الز�ائن واملوردين كما ن��ت الشر�ات اليابانية أيضا أسلو�ا 

بالرقابة الشاملة ع��  ishikawaإ�شي�اوا �ودة اليابا�ي متطورا �� مجال تحس�ن ا��ودة رمز لھ رائد ا�

  . TOTAL Quality Control)  (TQSا��ودة  

                                                           
1
  . �64عقو�ي خليفة، مرجع سابق ذكره، ص  
2
 . 14، ص 2007، الطبعة �و��، اس��اتيجية نظام ا��ودة �� التعليم: محسن بن نايف العت�� 
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  مف�وم إدارة ا��ودة الشاملة وفوائد�ا ومباد��ا : املطلب الثا�ي

  مف�وم�ا : أوال

ومحتوا�ا من مف�وم ظ�ر مف�وم إدارة ا��ودة الشاملة �� منتصف الثماني�يات، وقد جاء إسم�ا 

قبة ا��ودة الشاملة، إن الشمولية �� العامل الرئ���� �� إدارة ا��ودة الشاملة ومنذ ظ�ور�ا قد مرا

ما لد��ا من أدوات  قدمت ل�ا العديد من التعار�ف لتوضيح مف�وم�ا، وقد أخرجت �ل مدرسة

 و�عر�فات إ�� أنھ لم يتفق ع�� �عر�ف شامل ودقيق فاعت��ت فلسفة إدار�ة، أسلوب إداري، طر�قة

  : عمل وأ��ا أك�� من برنماج و�ذا ما تو��ھ التعار�ف التالية

  نموذج إدارة يتضمن �غ�� شامل للمؤسسة، ال يمكن اختصار�ا إ�� مجرد إقرار �عض ��

  1. �دوات ومنا�� العمل بالفرق 

  ع�� أيضا فلسفة صممت لتغ�� الثقافة التنظيمية بما يجعل املؤسسة سر�عة �� استجاب��ا�

ومرنة �� �عامل�ا ومركزة ع�� العامل، �شيع فيھ مناخ ص�� و��ئة ت�يح أوسع مشاركة للعامل�ن 

�� التخطيط والتنفيذ للتحس�ن املستمر ملواج�ة احتياجات العمالء، �ناك من �عرف�ا ع�� أ��ا 

والعمليات م يتضمن مجموعة من الفلسفات الفكر�ة املت�املة و�دوات �حصائية نظا

 2. ع�� حد سواء اف ورفع مستوى ر��� الز�ون واملوظف�دار�ة املستخدمة لتحقيق ��د

  كما أ��ا �ناك اتجا�ا آخر عرف إدارة ا��ودة الشاملة بأ��ا تأدية العمل ال��يح، فقد عرف�ا

تأدية العمل ع�� نحو ��يح من  :را�� �� الواليات املتحدة �مر�كية بأ��امع�د �دارة الفد

�لة �و��، لتحقيق ا��ودة املرجوة �ش�ل أفضل وفاعلية أك��، �� أقصر وقت ممكن، من الو 

جات املؤسسة وخدما��ا و�� مدخل إداري �عتماد ع�� التقييم املستمر للمستفيدين �� منت

ذري �� الثقافة التنظيمية داخل املؤسسة، وتحو�ل�ا من �سلوب �س�� إ�� إحداث �غي�� ج

  3. �داري التقليدي إ�� �سلوب ا��ديث الذي يخدم تحقيق مستوى عا�� من ا��ودة

مما سبق نالحظ أنھ ع�� الرغم من اختالف و�عدد �عار�ف إدارة ا��ودة الشاملة فإن �دف �ذه �خ��ة 

�و البحث عن إشباع حاجات ومتطلبات الز�ون ا��الية وا��تملة، أي خدمة الز�ون والبحث عن 

جذر�ة  إرضائھ ووفائھ للمؤسسة، وألجل الوصول إ�� �ذه الغاية فإن �مر يتطلب إحداث �غي��ات

  : وعميقة �� ثقافة املؤسسة، و�� �ذا �طار يمكن القول أن إدارة ا��ودة الشاملة ��

                                                           
1
 Claude yues Bernad " le management par la qualité totale", anfor, France, 2000, p 41.    

2
  . 74، ص 2000، دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، عمان، إدارة ا��ودة الشاملة، الطبعة �و��ض�� �اظم حمود، خ 
3
 . 30، ص 2006، دار الكتب ا��ديثة، عمان، إدارة ا��ودة الشاملة، الطبعة الثانيةأحمد ا��طيب ،  
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أو نظام إداري شامل، قائم ع�� أساس إحداث �غ��ات إيجابية فلسفة إدار�ة حديثة تأخذ ش�ل من��  -

ات جذر�ة ل�ل ���ء داخل املؤسسة بحيث �شمل �ذه التغ��ات الفكر والسلوك، القيم واملعتقد

نظم وإجراءات العمل و�داء من أجل تحس�ن التنظيمية، املفا�يم �دار�ة، نمط القيادة �دار�ة، 

و�أقل ت�لفة ��دف ) سلع وخدمات( وتطو�ر م�ونات املؤسسة للوصول إ�� أع�� جودة �� مخرجا��ا 

يتوقعونھ، ب�� لدى ز�ائ��ا عن طر�ق إشباع حاجا��م ورغبا��م وفق ما  عن الرضا تحقيق أع�� درجة

الز�ون و�دف املؤسسة �ما �دف واحد،  تماشيا مع اس��اتيجية تدرك أن رضايتخطى �ذا التوقع 

�ل من يتعامل مع�ا من  رضاوكذلك ع��  واستمرار���ا �عتمد ع�� �ذا الرضاو�قاء املؤسسة ونجاح�ا 

  1. غ�� الز�ائن �املوردين وغ���م

  : يمكن أن �ست�تج ما ي��ومن خالل مجمل ما سبق ذكره من �عار�ف 

إن �دارة ا��ودة الشاملة �� مجموعة أف�ار عملية تقوم ع�� أساس التحس�ن املستمر �� جميع  -

  . العمليات �غرض إشباع املتطلبات الز�ون ا��الية واملستقبلية

إحداث �غي��ات و�عديالت �� نمط وأسلوب  لتحقيق �ذه الغاية فإن إدارة ا��ودة الشاملة تتطلب -

  . ال�سي�� �� املؤسسة

جمع��ا ��  ات وإجراء العمل �� املؤسسة لتصب�ذه التغ��ات يجب أن �شمل أيضا القيم واملعتقد -

  . الز�ون �دف واحد و�و رضا 

ع�� تحقيق إس��تيجية املؤسسة ألن بقاء املؤسسة ونجاح�ا وقدر��ا إن �ذا ال�دف يجب أن يتما��� و  -

  . الز�ون  د و�رتبط أشد �رتباط بوفاء ورضاالنمو �عتم

ومما يجب �شارة إليھ أن إدارة ا��ودة الشاملة ال �ع�� بأن املؤسسة يجب أن �س�� لتحقيق الكمال 

  . جودة ممكنة �� ضوء �م�انيات والظروف ال�� تواج��ا املؤسسةبل ي�ب�� عل��ا تحقيق أع�� 

ودة الشاملة �ع�� أصال عن أ�داف تحقق�ا للمس��لك�ن لتلبية رضا�م من السلع وفلسفة إدارة ا��

�دفا محددا نحققھ ونحتفل بھ ثم ن�ساه بل وا��دمات املقدمة، كما أن إدارة ا��ودة الشاملة ل�ست 

  . �ع�� عن �دف متغ�� و�و تحس�ن ا��ودة باستمرار

أساسيا من فلسفة املؤسسة فإدارة ا��ودة ول�ي تتحقق إدارة ا��ودة الشاملة البد أن ت�ون جزء 

الشاملة ال تحقق عن طر�ق �عض �فراد املل��م�ن ��ا، وإنما تتحقق عندما تظ�ر �غلبية العظ�� �� 

                                                           
1
 . 31، ص مرجع سابق ذكرهعمر وصفي العقي��،  
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املؤسسة إن لم نقل �ل أفراد املؤسسة ال��ام�ا اليومي بمباد��ا، كما أن حديث �دارة غ�� الرس�� عن 

دارة ا��ودة الشاملة ألن �ذه ا����ة ل�ست م��قة باملؤسسة ولك��ا ا��ودة الشاملة ال يحقق إإدارة 

  . �ساس الذي تقوم عليھ املؤسسة

  فوائد إدارة ا��ودة الشاملة : ثانيا

�ناك مجموعة من الفوائد يمكن للمنظمة أن تحقق�ا من وراء تطبيق فلسفة إدارة ا��ودة الشاملة 

  : ومن أ�مي��ا

  : التحس�ن �� الر�حية والقدرة ع�� املنافسة -

فالتحس�ن الذي يتحقق �� ا��ودة يمكن من البيع بأسعار أع�� دون إحداث رد فعل عنيف لدى الز�ائن 

حية املنظمة والقدرة ع�� و�ز�د من كمية املبيعات ومن ثم تزداد ر�و�قلل من ت�اليف ال�سو�ق، 

" أفعل ال���ء ال��يح بالطر�قة ال��يحة من أول مرة : "التنافس، إن شعار ا��ودة الشاملة �و

الذي ي�ب�� أن يطبق �� جميع أ�شطة ومجاالت عمل املنظمة، يؤدي إ�� تخفيض  الت�اليف وز�ادة 

  . الكفاءة العالية

  :  العامل رضا -

ال توجد شركة بدون عمالء، و�دون لن ي�ون لد��ا تحصيالت وأس�م سوق وال عائد من �س�ثمارات 

  . وطبعا لن ي�ون لد��ا ر�ح

إن إدارة ا��ودة الشاملة ��دف إ�� كسب العمالء وا��فاظ عل��م وإبقا��م سعداء ولقد أظ�رت 

ل يحقق أر�ع أو خمس أضعاف واحد كس�تھ املؤسسة من قبدراسات عديدة أن ا��افظة ع�� عميل 

  . ز�ائن جدد

  : ز�ادة الفعالية التنظيمية -

حيث إن إدارة ا��ودة الشاملة تفرز قدرة أك�� ع�� العمل ا��ما�� وتحقيق تحس�ن �� �تصاالت 

وإشرا�ا أك�� ��ميع العامل�ن �� حل املشا�ل واملعوقات، كما �عمل ع�� تحس�ن العالقة ب�ن �دارة 

  . و��ذا يقل معدل دوران العمالة و�زداد والء العامل�نوالعامل�ن، 
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  : ا��افظة ع�� �شاط املؤسسة -

��دف إدارة ا��ودة الشاملة إ�� التجديد �� العمليات �نتاجية وذلك إما بإضافة خصائص جديدة 

ف مع ملنتجات أو خدمات املؤسسة أو بإنتاج منتجات جديدة أو غ�� تقليدية تتمكن من خالل�ا التكي

  : املتغ��ات البي�ية ال�� تحدث باستمرار و�ذا ما يضمن ل�ا البقاء و�ستمرار �� املنافسة

�ساعد ا��ودة الشاملة �� حصول�ا ع�� �ع��اف ا���� والدو�� وتوفر ل�ا الب�ئة السليمة للتحس�ن  -

  املستمر �� �داء؛ 

  ا��ودة الشاملة ترفع من مستوى والء املؤسسة؛  -

تخفيض ت�اليف املؤسسة �ون ا��ودة �ستلزم العمل بدون أخطاء و�� أو مرة و�ذا ما �ع�� تقليل  -

  . ا��سارة والت�اليف

كما يؤدي تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة إ�� تحقيق عدة نتائج للمنظمة، أ�م�ا ز�ادة ر��� العميل، 

   1. فيض ت�اليف ورفع حصة السوق مشاركة �فراد �� اتخاذ القرار، تطو�ر العمليات �نتاجية، تخ

  مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة : ثانيا

   2: �ناك اختالف حاصل حول عدد املبادئ ول�ذا سوف �ستعرض �ك�� استخدما 

  . إرضاء املس��لك، املشاركة ب�ن العامل�ن، التحس�ن املستمر:   Karjeuskiتص�يف 

ال��ك�� ع�� الز�ون، اتخاذ القرارات ع�� أساس ا��قائق، ال��ك�� ع�� :  حسب  Bobaengtتص�يف 

  . العملية، التحس�ن املستمر، ال��ام جميع �فراد

  3: من خالل �ذه التص�يفات يمكن ال��ك�� ع�� املبادئ التالية

عالم للمنظمة وتوف�� رؤ�ة اس��اتيجية وا��ة املو�تمثل �عز�ز ثقافة ا��ودة : إل��ام �دارة العليا -

  . وأ�داف�ا وكذلك �عز�ز وتطو�ر إم�انيات العامل�ن لتحس�ن أدا��م

الز�ون �ع�� نجاح املؤسسة و�مكن مالحظة العناصر  إن تلبية رغبات ورضا :ال��ك�� ع�� الز�ون  -

  الز�ون  ا��ودة الشاملة املرتكزة ع�� رضا الذي يو�� ��لة: �ساسية امل�ونة لھ كما �� الش�ل التا��

                                                           
1
 Potie mchistion , " la qualité, revue de gestion d entreprise, enped, boumerdes, mai 1999 n09, p 19-p20.     

2
  . 57، ص2007ار جر�ر لل�شر والتوز�ع، ، عمان، دإدارة ا��ودة الشاملة �� القطاع�ن �نتا�� وا��دمي، الطبعة �و��م�دي السامر�ي،  
3
 . 81، ص 2004، �ردن، دار الوراق لل�شر والتوز�ع، إدارة ا��ودة الشاملةمؤ�د عبد ا��سن الفضل، يوسف ��يم الطا�ي،  
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  الز�ون  ��لة ا��ودة املرتكزة ع�� رضا): 1(الش�ل رقم 

  

  

  ممم  

  

  

  

  

مؤ�د عبد ا��سن الفضل، يوسف ��يم الطا�ي، إدارة ا��ودة الشاملة، �ردن دار الوراق  :دراملص

  . 127، ص 2004لل�شر والتوز�ع، 

وكما  �و مو�� �� الش�ل فإن ال�دف الرئ���� �و تحقيق ر��� الز�ون ألن رضاه �ع�� إقبال ع�� 

  . أو ا��دمة الذي ينعكس ع�� ز�ادة �ر�احالسلعة 

ت�يح إدارة ا��ودة الشاملة للمؤسسة أن تب�ن مف�وم : مبدأ اتخاذ القرارات ع�� أساس ا��قائق -

مختلف مستو�ا��م مؤس��� ��ل املشكالت من خالل فرض التحس�ن، و�ش��ك �� تنفيذ للعامل�ن ع�� 

اس �� باإلضافة إ�� إشراك العمالء من خالل التف�م ال�امل للعمل و�افة املعلومات ال�� تمثل �س

  . اتخاذ القرارات و�ذا يتطلب �عتماد ع�� وجود ج�از لنظم املعلومات متطورة باملؤسسة

�عت�� إدارة ا��ودة الشاملة أن العنصر ال�شري �و من أ�م العناصر : مبدأ مشاركة العامل�ن -

و�و يتو�� عملية القيادة والتنفيذ �� �ساسية، ف�و الوسيلة �ساسية و�و�� لتحقيق ا��ودة والتمي�� 

  . املؤسسات �شمل أحسن، لذلك يجب أن �عاملھ كشر�ك أسا��� ول�س أج��

تركز إدارة ا��ودة الشاملة ع�� املوردين وضرورة التعامل مع�م �ش�ل �سمح  :مشاركة املوردين -

ة املنتجات ولذلك فإن بت�و�ن عالقات طو�لة ومستقرة و�ناءة ومحاولة إشراك�م �� تطو�ر و�ناء جود

  . فلسفة إدارة ا��ودة الشاملة �عت�� املورد �و شر�ك �� العملية �نتاجية

  مشاركة                        تصميم املنتج

  العامل�ن 

  

 ال��ك�� ع�� العملية     التحس�ن 

  إرضاء

 الز�ون 
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�عت�� �ذا املبدأ مسا�ما �ش�ل كب�� �� تحقيق مبادئ إدارة ا��ودة : معلومات التغذية العكسية -

الت املطلو�ة �� الشاملة وذلك من خالل توف�� شبكة �تصاالت ال�� تحقق عملية ا��صول ع�� املعام

الوقت املالئم وال�� �عت�� من العوامل �ساسية ال�� �سا�م �� تم�يد وز�ادة فرص النجاح و�بداع �� 

  . املؤسسة

  راحل تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة م: املطلب الثالث

  :  تمر عملية تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة ع�� أرض الواقع بمجموعة من املراحل، تتمثل ��

   : مرحلة �عداد - 1

و�تمثل ال�دف �سا���  1املرحلة الصفر�ة �و��ا �سبق مراحل البناء ال�� تل��ا" جابلو�س�ي" أطلق عل��ا 

�ذه املرحلة باعتبار�ا ا��ودة الشاملة جزء من ثقافة املؤسسة وال��ك�� ع�� الدعم التام من قبل 

  2: �دارة العليا، وتتضمن مرحلة �عداد القيام بال�شاطات التالية

  . �عز�ز الو�� بأ�مية التطو�ر املستمر من أجل ال��وض بمستوى املؤسسة -

ياجات املستفيدين ومتطلبا��م واتجا�ا��م ورغبا��م وإعتبار�ا أساسا م�ما من أسس تحديد احت -

  . صياغة أ�داف املؤسسة

  . �عر�ف قيادات املؤسسة بأسس إدارة ا��ودة الشاملة -

فضال ع�� مساند��ا لتطو�ر أداء ال��ام القيادات �دار�ة بفكر التم�� �داري وا��ودة الشاملة  -

  . العامل�ن

  

  

  

  

  

                                                           
1
  . 165، ص 2008، الطبعة �و��، مركز الكتاب ��ادي��، عمان، تنمية املوارد ال�شر�ة �� ظل العوملة ومجتمع املعلومات بوحنية قوي، 
2
 . 192، ص 2006عبي�ان لل�شر والتوز�ع، عمان، ، دار المفا�يم وتطبيقات: إدارة ا��ودة �� ا��دمات�ياوي، قاسم نايف علوان ا� 
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    : مرحلة التخطيط - 2

تبدأ �ذه املرحلة بإرساء ��ر �ساس لعملية التغي�� داخل املؤسسة حيث يقوم �فراد الذين 

�ش�لون مجلس ا��ودة باستعمال البيانات ال�� تم تطو�ر�ا خالل مرحلة �عداد، لتبدأ عملية 

   2: وتتضمن مرحلة التخطيط القيام �عدة �شاطات أ�م�ا 1التخطيط الدقيق،

تحليل الب�ئة الداخلية  تحليل الب�ئة ا��ارجية ملعرفة الفرص املتاحة وكذا ال��ديدات ا��تملة، ثم -

  . القوة والضعف عناصرملعرفة 

  . وضع ��داف �س��اتيجية �عيدة املدى ال�� يجب العمل ع�� بلوغ�ا -

اختيار م�سق ا��ودة والذي غالبا ما يتم اختياره من املستو�ات �دار�ة العليا و�تمتع بتأييد قوى  -

  . لقضية ا��ودة و�عمل ك�مزة وصل ب�ن جميع املستو�ات �� املؤسسة

  . تدر�ب م�سق ل��ودة والذي عادة ما يتم من طرف مس�شار�ن خارجي�ن -

ملة من طرف مجلس ا��ودة، بالت�سيق مع �امل املعني�ن ��ذا إعداد مسودة تطبيق إدارة ا��ودة الشا -

  . التطبيق

  . مناقشة خطة التطبيق بصدد املوافقة عل��ا وتخصيص املوارد الالزمة ل�ا -

  إدارة ا��ودة الشاملة ومؤسسات التعليم العا�� : املبحث الثا�ي

و�عرض مختلف املؤشرات ا��اصة يناقش �ذا املبحث ما�ية إدارة ا��ودة �� مؤسسات التعليم العا�� 

  . �� قياس جودة �داء ا��ام��، ليتم �� �خ�� التطرق ل��زائر الدولية ل��ودة �� مجال التعليم العا��

  مف�وم إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا�� : املطلب �ول 

الفحص وال��ك�� ع�� �ختبارات ال��ائية دون ارتبط املف�وم التقليدي ��ودة التعليم ا��ام�� �عمليات 

مراجعة القدرات وامل�ارات �دراكية واملنطقية والتحليلية والسلوكية، لذلك تحول �ذا املف�وم 

التقليدي ل��ودة �� التعليم العا�� إ�� املف�وم الذي �س�ند بالدرجة �و�� ع�� ضرورة إختيار معدالت 

ظ�رت أ�مية إلدارة ا��ودة �� التعليم العا��، ومع صعو�ات التطبيق، محددة لألداء، و�ناء منظومات 

                                                           
1
اعة وال�شر، الر�اض، ، تطبيقات ع�� القطاع الص��، دار العيب�ان للطبإدارة ا��ودة الشاملةخالد بن سعد عبد العز�ز بن سعيد،  

 . 85، ص 1997
2
، ص 2003امل�نية لإلدارة، القا�رة، ، التوجھ عبد الرحمان توفيق، مركز ا����ات إدارة ا��ودة الشاملةتطبيق جوز�ف جابلو�س�ي،  

153 . 
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تاج مشاركة من ا��ميع لضمان البقاء بالغة لتطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا��، وال�� تح

  . والنجاح ملؤسسات التعليم العا��، و�و أسلوب لتحس�ن �داء بكفاءة أفضل

عامة، بأ��ا ترجمة احتياجات وتوقعات الطالب إ�� خصائص محددة  �عرف ا��ودة �� التعليم بصفة

  . ت�ون أساسا لتعميم ا��دمة التعليمية وتقديم�ا للطالب بما يوافق تطلعا��م

و�ع�� مف�وم إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم بأنھ أسلوب مت�امل، يطبق �� جميع فروع ومستو�ات 

رق العمل الفرصة إلرضاء الطلبة واملستفيدين من عملية التعلم، املؤسسة التعليمية، ليوفر لألفراد وف

أو �� فعالية تحقيق أفضل خدمات �عليمية بحثية واس�شار�ة بأر�� �ساليب وأقل الت�اليف وأع�� 

  . جودة ممكنة

أما جودة التعليم العا�� فتع�� قدرة مجموع خصائص ومم��ات املنتج التعلي�� ع�� تلبية متطلبات 

، وسوق العمل وا��تمع و�افة ا���ات الداخلية وا��ارجية املنتفعة، و�تطلب تحقيق جودة الطالب

التعليم توجيھ �ل املوارد ال�شر�ة والسياسات والنظم واملنا�� والعمليات والب�� التحتية، من أجل 

الطالب لبلوغ خلق ظروف مواتية لإلبت�ار و�بداع لضمان تلبية املنتج التعلي�� للمتطلبات ال�� ت�� 

  . �س�� جميعا لبلوغھاملستوى الذي 

�س�� إدارة ا��ودة الشاملة �� �ذا ا��ال إ�� إعداد الطلبة �سمات معينة، تجعل�م قادر�ن ع�� 

�� املستمر، والتقدم التكنولو�� املائل لذلك فإن �ذه املرحلة معا�شة غزارة املعلومات وعمليات التغ

تتطلب إ�سانا ذو مواصفات معينة الس�يعاب �ل ما �و جديد وم�سارع، و�ذا يحتاج إ�� توف�� قيادي�ن 

مؤ�ل�ن قادر�ن ع�� ف�م معا�ي ا��ودة الشاملة وتطبيقا��ا، ودور�ا �� تحس�ن املنتج وا��رجات 

  . ا��وف وال��دد لدى �ذه القيادات التعليمية �عيدا عن

  م��رات تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� ا��امعات ومتطلبات تطبيق�ا ومباد��ا : املطلب الثا�ي

  م��رات تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة : أوال

�عددت �سباب ال�� دفعت بمؤسسات التعليم العا��، إ�� �خذ بمبادئ إدارة ا��ودة الشاملة 

ع�� التطبيق النا�� ل�ا، �عد أن �ان تطبيق�ا منحصر ع�� القطاع الصنا�� فقط، ومن ب�ن وا��رص 

  : تلك �سباب نذكر

  . نقص نص�ب املؤسسات الوطنية من السوق العال�� �س�ب موارد�ا ال�شر�ة -
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صناعة القرار من قبل �دارة  مثلة باملركز�ة ا��ادة، والتفرد ��سيادة ظا�رة الب��وقراطية �دار�ة املت -

  .ا��امعية، وغياب املشاركة من قبل أعضاء ال�يئة التدر�سية و�دار�ة والطالبية �� عملية صنع القرار

طالة ن�يجة ز�ادة عرض خر��� ا��امعات عن طلب أسواق العمل فاإلنتاج ال يوفر ارتفاع معدالت الب -

  . لتعليمية، أو العكسعدد الوظائف ال�افية واملناسبة للمخرجات ا

ال��ز التعلي�� واملقصود باإلس�ثمار �� التعليم دون العائد، نظرا ألن ا��رجات التعليمية والنواتج  -

  . ال��بو�ة ال تلقى الطلب الفعال �� أسواق العمل باملستوى املطلوب

  . تقييمال��ك�� الك�� دون النو��، مع ال��ك�� ع�� �ختبارات ال��ائية �� عملية ال -

  . عدم مشاركة املنتج�ن و�دار��ن وامل�ني�ن �� تصميم ال��امج التعليمية ع�� جميع املستو�ات -

ا��ديدة من معاناة املدير�ن من أداء املرؤوس�ن والعمالة ا��ديدة وكذلك معاناة ا��رج�ن والعماالت  -

  . الرؤساء، و�عا�ي كال ا��موعت�ن من تد�ور التعليم و�نتاج

التغ�� املستمر �� احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مما يتطلب القيام بالعملية التعليمية بأساليب  -

  . جديدة ومتطورة

ا��امعات من العمل �� تخصصا��م �صلية، إ�� تخصصات أخرى �عيدة تحول العديد من خر���  -

  1. عن مجال تخصص�م

مع مما �ستد�� ضرورة ا��رص ع�� جودتھ، فالتعليم إن للتعليم العا�� أ�مية كب��ة ع�� الفرد وا��ت

قدرات املوارد ال�شر�ة وإعادة تأ�لي��ا، و�ذا بدوره �ساعد ع�� تطور ا��تمع سقل ا��يد �ساعد ع�� 

  . وتقدمھ �� �افة ا��االت

من تب�� أسلوب إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم أسلوب فعاال لل��وض بمستوى �ذه �سباب جعلت 

  2: تعليم عامة والتعليم العا�� خصوصا، و�ذا ن�يجة تحقيقھ بجملة من ��داف نذكر م��اال

توفر وصف وظيفي ل�ل وحدة أو دائرة ول�ل موظف و�ش�ل محدد، و�التا�� وجود أدوار وا��ة  -

  . ومحددة �� النظام �داري للمؤسسة التعليمية

  . عامل�ن با��امعةخلق جو من التفا�م والتعاون والعالقات ��سانية السليمة ب�ن جميع ال -

                                                           
1
  .334، ص 2001، دار التعليم ا��ام��، �سكندر�ة، إدارة التعليم وا��ودة الشاملةمحمود أحمد بدوي،  
2
 . 503-502، ص 2007، الدار ا��امعية، �سكندر�ة، الواحد والعشرونالتجديد التنظي�� ملنظومات التعليم �� القرن فر�د النجار،  
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اتخاذ �افة �جراءات الوقائية لتجنب �خطاء قبل وقوع�ا، والعمل ع�� تحس�ن �داء بصفة  -

  . مستمرة

ءات والتفعيل للوائح تحقيق نقلة نوعية �� عملية التعليم العا�� ع�� أساس التوثيق لل��امج و�جرا -

  . والتوج��ات و�رتقاء بمستو�ات الطالب

��تمام بمستوى �داء لألستاذة والطلبة واملوظف�ن �� ا��امعة، من خالل املتا�عة الفاعلة وإيجاد  -

  . �جراءات الت��يحية الالزمة وتنفيذ برامج التدرب املقنعة واملستمرة والتأ�يل ا��يد

  . كالت �ش�ل متواصل ومستمر و�طر�قة علمية سليمةشحل الصراعات وامل -

  . تحس�ن مستوى �تصال بجميع أش�الھ و�� جميع املستو�ات -

  . ز�ادة �س�ثمار �مثل للموارد ال�شر�ة -

وخفض ت�اليف�ا، من خالل ال��ك�� ع�� أداء �عمال �ش�ل تحس�ن نوعية ا��رجات التعليمية  -

  . ��يح و�� أقل وقت و�أقل ت�لفة

  . إشباع ا��اجات ا��قيقية للمجتمع الذي تخدمھ -

  . ز�ادة سمعة ا��امعات و�ع��اف والتقدير ملا تقدمھ من خدمات متم��ة للمجتمع -

  ات متطلبات تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة با��امع: ثانيا

ل�ي تحقق ا��ودة الشاملة �� املؤسسة ا��امعية، ف�� بحاجة إ�� إحداث متطلبات أساسية ح�� 

   1: �ستطيع تقبل مفا�يم ا��ودة بصورة سليمة قابلة للتطبيق العم��، ومن �ذا املتطلبات نجد

التخاذ القرارات وإعطاء السلطة الالزمة لتوجيھ يمثل املستوى القيادي �ع�� : مجلس ا��ودة - 1

  : ودعم عملية إدارة ا��ودة الشاملة و�تو�� املسؤوليات التالية

  . وضع ا��طط الالزمة لتنمية ثقافة ا��ودة -

  . قيادة وتوجيھ �ل ال�شاطات املبذولة لتطبيق إدارة ا��ودة الشاملة -

  . تفعيل ج�ود �افة أفراد ا��امعة لتحقيق �دف إدارة ا��ودة الشاملة -

                                                           
1

، ص 2008، الطبعة �و��، دار الوراق لل�شر والتوز�ع، عمان، إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا��يوسف ��يم الطا�ي وآخرون،  

236-237 . 
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  . توف�� املوارد املادية وال�شر�ة لتنفيذ فلسفة إدارة ا��ودة الشاملة -

  . رفع ��داف السنو�ة إلدارة ا��ودة الشاملة -

  . ل��موضع نظام ل��وافز واملكفآت ��تلف �فراد املتم��ين �� أداء امل�ام املو�لة إ -

�عمل �ذا الفر�ق تحت قيادة مجلس ا��ودة، وتتمثل م�متھ : فر�ق تصميم ا��ودة وتنمي��ا - 2

  : �ساسية �� وضع اس��اتيجية لتطو�ر نظام ا��ودة، وأ�م مسؤولياتھ ��

  . مفا�يم ا��ودة الشاملة وتطبيقا��ا -

  . تصميم ال��امج التدر��ية لقيادات ا��ودة وفرق العمل -

  . متطلبات الز�ائن داخل ا��امعة وخارج�اتحديد  -

اق��اح خطة مبدئية للعمل با��امعة، وتحديد خطوا��ا �ساسية وما يتطلبھ من تج���ات وأماكن  -

  . عمل وغ���ا

  . تحس�ن ا��ودة داخل ا��امعة -

  : �عت�� مركز عملية إدارة ا��ودة، وأ�م مسؤوليا��ا ما ي��: ��نة توجيھ ا��ودة - 3

  . توثيق الصلة ب�ن ا��امعة واملؤسسات �خرى  -

  . إزالة ا��وف و�شر ا����ات الفائقة والدروس املستفادة داخل ا��امعة -

  . دوائر ا��ودةوضع ا��طط الالزمة لتطو�ر برنماج  -

و�عمل �ذه ال��نة ع�� تقو�م برنماج ا��ودة الشاملة �� ا��امعة، : ��نة قياس ا��ودة وتقو�م�ا - 4

  . أكد عن مدى توافق أ�داف ا��امعة مع احتياجات الز�ائنوالت

كما يجب ع�� ا��امعات أن تحقق من أن حاجات املستفيدين، تتم تلبي��ا بال��ك�� ع�� الف�م ال�امل 

ا��اجيات ع�� �مدين القر�ب والبعيد، وذلك من خالل استخدام التغذية الرجعية وتوظيف لتلك 

اجات املستفيدين وإدار��ا، مع ضرورة إيجاد نظام �عاون فعال ب�ن جميع املعلومات املتعلقة بح

ا��امعة واملستفيدين، يمكن من خاللھ تبادل ا����ات والعمل ع�� حل مشا�ل ال�� يواج��ا �ؤالء 

  .املستفيدون 
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قد �عد تحقيق إدارة ا��ودة الشاملة م�مة معقدة، ولك��ا بالتأكيد ل�ست مستحيلة، خاصة بال�سبة 

ل��امعات ف�ذه �خ��ة �عت�� أفضل �ماكن الصا��ة لتطبيق مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة، إذا ما تم 

  . بالفعل قيمة وجودة للمؤسسة ومخرجا��ا طبيق��ا بالش�ل ال��يح، حيث ستضيفت

  مبادئ تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة ملؤسسات التعليم العا�� : ثالثا

املة ع�� أرض الواقع للتعليم العا��، فإن ا��امعة مطالبة ببذل ا���د ل�ي ت��جم إدارة ا��ودة الش

وتخصيص الوقت ال�ا�� ومتا�عة التعب��، ح�� تتمكن عن �خذ بمبادئ إدارة ا��ودة الشاملة، 

  : واملتمثلة ��

ز�ز التوعية والقناعة لدى جميع العامل�ن �� مؤسسات التعليم العا�� لتعالتم�يد قبل التطبيق بزرع  -

الثقة بإدارة ا��ودة الشاملة وتطو�ر الثقافة املؤسساتية إ�� ثقافة تؤمن با��ودة والتم�� مع ضرورة 

تب�� �دارة العليا ملفا�يم ا��ودة وإعطا��ا ��مية املناسبة، وإيجاد ب�ئة �ساعد ع�� التغي�� و�س�ل 

  . العا�� عملية تطبيق�ا و�ل��ام ��ا من قبل العامل�ن للمؤسسات التعليم

�ا إدار�ا وم�نيا ع�� مستوى ا��امعة تقوم �ذه �خ��ة بمراجعة أنظم��ا وقواني��ا، والعمل ع�� تطو�ر  -

الوظيفي وسائل �تصال  الرضابما يحقق تطو�را نوعيا لألج�زة وا��ت��ات، املرافق وا��دمات، 

  . ا��قوق والواجبات

ع�� مستوى الطالب ا��ام��، ي�ب�� أن ي�نقل الطالب مجرد وسيلة استقبال إ�� عنصر فعال ��  -

لنظر، و�شكيل ��صية علمية مستقلة قادرة ع�� �شكيل من�� ومحاور املادة العلمية، وإبداء وج�ات ا

  . إبداء الرأي ومحاورة �خر�ن

ت العلمية امل�سارعة و�طور من أدائھ، و�� ع�� مستوى عضو �يئة التدر�س ي�ب�� أن يواكب التغ��ا -

حسب أدا��م ��ادي��، ( أعضاء �يئة التدر�س وتص�يف�م �ذا ا��ال يأ�ي دور ا��امعة �� تقييم أداء 

استخدام�م للوسائل ا��ديثة �� عملية التدر�س، �شر أبحاث علمية محكمة، مشارك��م �� ندوات 

ئة التدر�س مع �ذه املواصفات، تقوم ا��امعة �عقد و�� حالة توافق عضو �ي) ومؤتمرات علمية

  . دورات تدر��ية ألعضاء �يئة التدر�س املعني�ن ��دف توج���م وتطو�ر أدا��م العل�� واملعر��

ع�� مستوى املنا��، تتم مراجع��ا من قبل ��ان متخصصة ��دف تطو�ر�ا أو �غ�� محتوا�ا العل��  -

  . مل�سارعةبما ي�ناسب مع التطورات العلمية ا
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الس�� نحو التخفيض من الرقابة �دار�ة، وتنمية روح التقييم الذا�ي وصوال لتحس�ن املستمر  -

  ). �عمالالبحث عن السبل الكفيلة للتحس�ن املستمر ألداء ( للعمليات 

  . العمل ع�� التقليل من ت�لفة التعليم مع ز�ادة عوائده املتوقعة -

وضع معاي�� التطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� ميدان التعليم العا��، و�و �ع�� مدى قدرة املواصفات  -

القياسية العاملية للعمل ع�� تحس�ن الكفاءة العملية �نتاجية وتخفيض الت�اليف، ولقد تم تطو�ر 

متطلبات الواجب بندا تمثل مجموعة  19ليتوافق مع امليدان التعلي��، و�تضمن  9000نظام إيزو 

توفر�ا �� نظام ا��ودة املطبق باملؤسسات التعليمية للوصول إ�� خدمة �عليمية عالية، وتتمثل �ذه 

مسؤولية �دارة العليا، نظام ا��ودة مراجعة العقود، ضبط الوثائق والبيانات، الشراء، : ( البنود �� 

مره، تمي�� وت�بع العملية التعليمية التحقق من ا��دمات واملعلومات املقدمة من الطالب الو�� أ

ضبط ومراقبة العملية التعليمية، التفت�ش و�ختبار، ضبط وتقو�م الطلبة، حالة التفت�ش �� للطلبة، 

  ). �ختبار، حاالت عدم املطابقة، �جراءات الت��يحية والوقاية

  ��ا أ�داف إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا�� ومعوقا: املطلب الثالث

  أ�داف �دارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا�� : أوال

  1: جاء �� عدد من الدراسات أن ��ودة التعليم العا�� أ�داف نذكر م��ا

التأكيد ع�� أن ا��ودة وإتقان العمل وحسن �داء مطلب وظيفي عصري وواجب وط�� تتطلبھ  - 1

  مقتضيات املرحلة الرا�نة؛ 

  تنمية الروح العمل ا��ما�� والتعاو�ي لالستفادة من �افة العامل�ن �� املؤسسة؛  - 2

  . والتعلم مدى ا��ياةترسيخ مف�وم ا��ودة تحت شعار ال بديل عن ال��يح الوقاية خ�� من العالج  - 3

نظمة تحقيق نقلة نوعية �� عملية التعليم تقوم ع�� أساس التوثيق لل��امج و�جراءات وتفعيل لأل  - 4

  واللوائح والتوج��ات و�رتقاء بمستوى الطالب؛ 

��تمام بمستوى �داء لإلدار��ن و�ستاذة بمؤسسات التعليم العا�� من خالل املتا�عة الفاعلة  - 5

  وتنفيذ برامج التدر�ب املستمرة مع ال��ك�� ع�� جودة جميع أ�شطة م�ونات النظام التعلي��؛ 

                                                           
1
  . 121-120، ص 2012، دار الكتب العلمية، لبنان، ة والتعليمإدارة ا��ودة الشاملة �� ال��بيمحمود داوود الر�ي�� وآخرون،  
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تخاذ �افة �جراءات والتداب�� أي �عزز وترفع من مستوى ا��ودة وتقلل من وقوع �خطاء �� ا - 6

  التدر�س؛ 

الوقوف ع�� املشكالت التعليمية �� الواقع العم�� ودراس��ا وتحديد�ا باألساليب والطرق العلمية  - 7

  واق��اح ا��لول املناسبة ومتا�عة تنفيذ�ا؛ 

اصل ما ب�ن مؤسسات التعليم العا�� وا���ات الرسمية وا��تمعية لز�ادة فتح قنوات �تصال والتو  - 8

  الثقة بي��ما والتعاون مع املنظمات ال�� �ع�� بالنظام التعلي�� لتحديث برامجھ وتطو�ر�ا؛ 

  . ضبط وتطو�ر النظام �داري ن�يجة لوضوح �دوار وتحديد مسؤوليات بدقة - 9

  ملة �� التعليم العا�� معوقات إدارة ا��ودة الشا: ثانيا

أثناء تطبيق مفا�يم وأساليب إدارة ا��ودة الشاملة �� القطاع التعليم، وال�� قد تواجھ �عض العوائق 

القادة والقيادة القو�ة القادرة ع�� التحول إ�� منح�� إدارة ا��ودة الشاملة  يمكن التغلب عل��ا باإلرادة

  : ع�� املدى البعيد، ومن �ذه العوائق نذكر ما ي��

التعلي�� �� الدول العر�ية، مع أن البيانات �� بمثابة ا���از ضعف ب�ية نظم املعلومات �� القطاع  - 1

ي�ب�� الس�� لتطو�ر أنظمة معلوماتية فعالة �س�� لتوف�� العص�� لنموذج إدارة ا��ودة الشاملة لذا 

املعلومة ع�� نحو الدقيق وسر�ع و�عتمد ع�� التقنيات ا��ديثة �� نقل املعلومات وتداول�ا، وتوصل��ا 

  . إ�� صا��� القرار �� الوقت املناسب

التعلي��، لذا فإن نقص ال�وادر التدر��ية املؤ�لة �� تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� القطاع  - 2

  . التدر�ب �ش�ل رك��ة أساسية �� نموذج إدارة ا��ودة الشاملة قبل عملية التطبيق وأثنا��ا

تتطلب إدارة ا��ودة الشاملة املركز�ة �� رسم السياسة التعليمية وصنع القرار التعلي��، إذا  - 3

عن انات واملعلومات الصادرة الالمركز�ة �� صياغة السياسات واتخاذ القرارات كما �عتمد ع�� البي

، واملستفيدين والطلبة وا��تمع ا����، والذين �ش�لون )�ستاذة( القادة، أي العامل�ن �� امليدان 

مصادر رئ�سية للبيانات إ�� جانب قواعد املعلومات مما �سا�م �� بلورة السياسات واتخاذ القرارات 

  1. املناسبة

                                                           
1
ة دمحم عوض ال��قوي وأغادير عرفات جو�حان، إدارة ا��ودة الشاملة �� املؤسسات التعليم العا�� واملكتبات ومراكز املعلومات، دار املس��  

  .68 – 67لل�شر والتوز�ع والطباعة، ص 
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وللتغلب ع�� العوائق ال�� �ع��ض تطبيق مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة �� القطاع التعلي��، ولنجاح 

  : تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� �ذا امليدان يمكن العمل ع�� ما ي��

تأس�س نظم معلوماتية وأوعية حفظ فعالة توظف التقنيات ا��ديثة ووسائط �تصاالت  - 1

لصا��� القرار والعامل�ن �� املؤسسات التعليم إم�انية ا��صول ع�� البيانات املتطورة، ال�� ت�يح 

  . الضرور�ة لتطبيق �ذا النموذج الذي �عتمد ع�� املعلومة السر�عة والدقيقة

مكثفة �عقد لغرض تأ�يل �ذه ال�وادر وتدر���ا إعادة ال�وادر التدر��ية املؤ�لة عن طر�ق دورات  - 2

الشاملة، لتصبح فيما �عد نواة �ج�زة التدر��ية ال�� ستقوم رة ا��ودة ع�� تطبيقات نموذج إدا

  . بتدر�ب العامل�ن �� املؤسسات التعليمية ا��تلفة

التوسع �� تفو�ض الصالحيات واملسؤوليات �� املناطق التعليمية �� امليدان، وإبقاء الدور �شرا��  - 3

  ). املركز(والتوجي�� للوزارة 

قيام�ا ومعتقدا��ا : �دارة ا��ودة الشاملة تتوافق مع الب�ئة العر�ية من حيث تصميم برامج - 4

  . وتقاليد�ا وعادا��ا

إ�شاء وحدات �ع�� بأمور ا��ودة وإ��اق�ا بإدارة التعليم �� امليدان ت�ون م�م��ا الرئ�سية �شراف  - 5

  . ايات تحقيق أ�داف�اإدارة ا��ودة الشاملة وتقديم املساعدة الفنية لغع�� تطبيق أساليب 

إعادة النظر �� أساليب التقو�م التعلي�� ووسائلھ للوصول إ�� وسائل ال��م�ا التص�يف بقدر ما  - 6

  . ��م�ا تحقيق التحسن املستمر وا��ودة والنوعية �� �داء

ضرورة التعرف ع�� حاجات ورغبات املستفيدين من القطاع التعلي��، الطلبة وأوليات �مور  - 7

  . ا��تمع، و�ذل ا���ود لتلبي��ا ع�� نحو يحقق الرضا و�رتياح

�عتمد ع��  إعادة صياغة �طار الفكري للعمل التعلي�� لتغدو ا��امعات مؤسسات �عليمية ال - 8

الطاقات الفكر�ة  الطلبة فقط، بل تتعدد ذلك إ�� ��ذ�� أذ�ان �ا عملية �� املعارف وحشو 

  . والقدرات �بداعية لد��م وتنمي��ا

إعادة �عر�ف مفا�يم القيادة التعليمية و�طر ال�� �عمل املدارس واملؤسسات التعليمية �� ضوء�ا  - 9

   1. قبل البدء بتطبيق مفا�يم وأساليب إدارة ا��ودة الشاملة

                                                           
1
 . 69 -68، ص مرجع سبق ذكرهدمحم عوض ال��قوي وأغادير عرفات جو�حان،  
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  : خالصة الفصل �ول 

من خالل ما سبق وما تم عرضھ �� �ذا الفصل �ستخلص أن �ناك م��رات وأ�داف لتطبيق 

إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا�� ملا ل�ا من فوائد ع�� املردودية العلمية كما ونوعا، كما أن ل�ا 

( تحقيق أ�داف املسطرة مبادئ وإجراءات يجب أن ت�بع لتحقيق وضمان ا��ودة املرجوة وكذا 

  ). املرجوة

  

  

  

  

   



 

مرتكزات إدارة : الفصل الثا�ي

ا��ودة الشاملة �� التعليم 

 العا��
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   : تم�يد

�عتمد إدارة ا��ودة الشاملة ع�� تطبيق أساليب متقدمة إلدارة ا��ودة و��دف إ�� التحس�ن 

والتطو�ر املستمر وتحقيق أع�� املستو�ات املمكنة �� املمارسات والعمليات والنتائج وا��دمات، وقد 

ف�دف العمل انطلقت املؤسسات ��اديمية الك��ى ل��امعات لتب�ن معاي�� ا��ودة الشاملة وتطبيق�ا 

العملية التعليمية، وكذا رفع كفاءة العامل�ن بما ع�� التحس�ن املستمر �� املنتج التعلي�� ومخرجات 

ال�� تؤ�ل�م إ�� التنافس �� �افة ا��االت لد��م املعارف �ساسية خر�ج�ن  يضمن ا��صول ع��

خ�� يجب أن ت�ون �ناك مرتكزات العلمية بكفاءة عالية ع�� املستوى ا���� والعال��، ولتحقيق �ذا � 

  . �دارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا��

تبعا ملا سبق ومن أجل �سليط الضوء ع�� �ذا املوضوع سوف نتطرق �� �ذا الفصل إ�� 

  : مرتكزات إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم الذي يتضمن مبحث�ن �ما

  خصوصيات تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا��: املبحث �ول . 

 الدراسات السابقة: املبحث الثا�ي . 
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  إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا�� خصوصيات تطبيق : املبحث �ول 

ملة وال�� تختلف جذر�ا عن الب�ئة ال�� ظ�ر إن تب�� مؤسسات التعليم العا�� ملدخل إدارة ا��ودة الشا

ف��ا �ذا املدخل تفرض بالضرورة اتباع مسار إجرا�ي مختلف يأخذ �ع�ن �عتبار خصومات �ذه 

  . املؤسسة مع ا��فاظ ع�� ذات ��داف امل�شودة �� تطبيق �ذا املدخل

  ارة ا��ودة الشاملة وفوائد ت�ن��ا م��رات تب�� مبادئ إد: املطلب �ول 

أصبح ��تمام بإدارة ا��ودة الشاملة �اجسا كب��ا �� مؤسسات التعليم ال�� وجدت نفس�ا أمام 

ضغوط م��ايدة العتماد ا��ودة معيار للمنتج التعلي��، حيث لم �عد التحدي املفروض ع�� املنظومات 

واطن�ن، بل أصبح منصبا ع�� وجوب تقديم التعليم التعليمية يقتصر فقط ع�� تقديم التعليم ل�ل امل

و�ذا �� ظل الطلب �جتما�� القوي ع�� التعليم، والتحديات �قتصادية  ،1بجودة عالية

وال�� تتمثل �� ظ�ور �نتاج ��� والنووي واستخدام الكمبيوتر والل��ر وغ���ا، مما  ،2والتكنولوجية

�ن املا�ر�ن، الذين يتع�ن عل��م صصذر�ا، فقد تزايد الطلب املتخ�ت جأثر �� نوعية العمالة ال�� �غ�

غاية ا��ودة، كما �ش��ط ف��م القدرة ع�� اس�يعاب �دوات التكنولوجية السر�عة، إنجاز أعمال�م �� 

ومن �نا �ان التعليم العا�� أن �عيد النظر �� أ�دافھ وطرقھ ��ا��ة �ذه املستجدات من خالل جعل 

  . ا�تمامھا��ودة مركز 

وعالوة ع�� العوامل آنفة الذكر �ناك عوامل أخرى أدت إ�� ازدياد ��تمام بإدخال مبادئ إدارة 

  : ا��ودة الشاملة إ�� مؤسسات التعليم العا�� وتتمثل فيما ي��

إقبال معظم ا��تمعات ع�� التوسع �� التعليم منذ بداية السبعي�يات مع الت��ية با��ودة ��  -

  . التعليم مما أس�م �� ز�ادة معدالت البطالة

قوة التنافس �قتصادي جعلت دول العالم تتطلع إ�� النظام التعلي�� يوصفھ الوسيلة والسالح  -

� إيجاد املواطن ذي القدرات الفعالة �� مواج�ة التنافس ملواج�ة املتغ��ات العاملية ع�� الس�� إ�

  . �قتصادي والعوملة

                                                           
1

، أفر�ل 04، مجلة إتحاد ا��امعات العر�ية العدد درجة إم�انية تطبيق مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة �� ا��امعات �ردنيةأحمد بدح،  

 . 97ص  47، ص 2007
2

مجلة جامعة تجر�ة و�الة البحوث الدولية، : أثر إدارة ا��ودة الشاملة �� ال��امج التنمية امل�نية للمعلم�نإل�ام ع�� أحمد الشل��،  

  . 484ص  437، ص 2001، 4، العدد 26دمشق ا��لد
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العوملة بما �س�� ا��ياة �� قر�ة عاملية قائمة ع�� أساس التنمية والتفا�م وال�سامح ب�ن تنادي ظا�رة  -

ة الشعوب، وتقو�ة الديمقراطية و�ل�ا أسس لصبغ النظم التعليمية بصفة معينة تحت إدارة ا��ود

   1. الشاملة

الش�وى العاملية امل��ايدة �� انخفاض مستو�ات ا��ودة �� التعليم العا��، والذي يت�� من خالل  -

  2. انخفاض مستوى املنتج التعلي�� وانخفاض �تصال ا��ديد ب�ن مؤسسات التعليم العا�� وا��تمع

لة تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة وعموما تتمثل �سباب والدوافع وا��اجات ال�� جعلت وتجعل �� مسأ

  3: من ضرورة، فيما ي���� التعليم العا�� أك�� 

ظ�ور ا��اجة إ�� الت�امل و����ام ب�ن مختلف عناصر وم�ونات التعليم العا�� من �يئة التدر�س  -

  . وإدارة املؤسسة التعليمية وأولياء �مور والطلبة

  . ا��اجة إ�� استدراك ضعف التعاون ب�ن ا��تمع ا���� ومؤسسات التعليم العا�� -

ظ�ور مالمح الضعف �� إنتاجية العامل�ن �� مؤسسات التعليم العا�� وا��اجة إ�� نظام جيد  -

  . للمساءلة وا��اسبة ع�� �نتاجية

  . خاذ القرارحاجة مؤسسات التعليم العا�� إ�� مساحة أك�� من ا��ر�ة �� ات -

  . حاجة مؤسسات التعليم العا�� إ�� تدعيم تمو�ل�ا -

  . إ�� ترشيد العمالة و�تقان �� مؤسسات التعليم العا��ا��اجة  -

  . ا��اجة إ�� مصداقية املستفيدين حول إنتاجية مؤسسات التعليم العا�� وقدر��ا -

  . ا��اجة إ�� �عز�ز ثقافة مؤ�دة للتطو�ر والتحديث -

  . ة مؤسسات التعليم العا�� إ�� إيجاد السبل للتوصل إ�� معرفة حقيقية لتطو�ر �داء و�نتاجيةحاج -

  . ا��اجة إ�� إزالة غموض ��داف لدى العامل�ن �� مؤسسات التعليم العا�� -

  

                                                           
1
 . 34، ص2003فاء لدنيا الطباعة وال�شر، ، �سكندر�ة، دار الو ا��ودة الشاملة �� �دارة التعليمية واملدرسيةأحمد إبرا�يم أحمد،  
 . 71، ص2008دراسات تطبيقية عمان، دار صفاء للطباعة وال�شر والتوز�ع، : ا��ودة �� التعليمسوسن شاكر مجيد ودمحم عواد الز�ادات، 2
3
 . 93ص 51، ص الكب��ة لل�شر والتوز�عب�ن مؤشرات التم�� ومعاي�� �عتماد عمان، دار : ا��ودة الشاملة �� التعليمرشدي أحمد طعيمة،  
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 الشاملة �� مؤسسات التعليم العا��  إدارة ا��ودة فوائد تب�� 

أن إدارة ا��ودة الشاملة �ستطيع بآليا��ا أن تحقق إس��اتيجية مت�املة لتطو�ر التعليم " ديمنغ" يرى 

أل��ا تركز ع�� أداء العمل بطر�قة ��يحة و�أسلوب نموذ�� ومثا�� من أول مرة تجنبا لضياع املوارد 

لة �ستطيع أن تحقق أيضا أن إدارة ا��ودة الشام" ديمنغ" وتبديد�ا، أو سوء استغالل�ا، و�ؤكد 

  1: باملؤسسات التعليمية عددا من �نجازات تتمثل �� توف�� قاعدة ل��وانب التالية

  . خفض الت�اليف �� مؤسسات التعليم العا�� -

  . تحس�ن مركز التناف��� ملؤسسات التعليم العا�� -

  . إرضاء الطلبة ومختلف املستفيدين من خدمات مؤسسات التعليم العا�� -

  . ت�ار والتجديد �� مؤسسات التعليم العا��يع �ب��� -

كما يحصر الفوائد ال�� يمكن أن تجن��ا املؤسسات التعليمية بإجراء تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة كما 

  2: ي��

  . تطو�ر النظام �داري �� مؤسسات التعليم العا�� بمسايرة روح العصر ومتطلباتھ  -

  . وضوح �دوار وتحديد املسؤوليات والصالحيات -

  . �رتقاء بمستوى الطلبة �� ا��وانب العلمية و��سانية والسلوكية -

  . تخفيض ش�اوى الطلبة وأولياء أمور�م وأر�اب العمل �� املؤسسات ا��تلفة -

  . توف�� اليد العاملة املا�رة ذات الكفاءة العالية ��تلف ميادين العمل -

  . تطو�ر كفاءة �ستاذة �� النوا�� العلمية و��سانية -

  . �دار إ�� أق��� حد ممكنز�ادة الكفاءة �نتاجية للمؤسسات التعليمية بالتخلص من حاالت �  -

  . توف�� مناخ تنظي�� ير��� عنھ جميع العامل�ن -

  . انفتاح مؤسسات التعليم العا�� ع�� ا��تمع بصورة أوسع -

                                                           
1
 . 484ص  437، ص مرجع سبق ذكرهإل�ام ع�� أحمد شل��،  
2
  . 56ص  55، ص 2007، عمان، دار جر�ر لل�شر والتوز�ع إدارة ا��ودة الشاملة �� القطاع�ن �نتا�� وا��دميم�دي السمرا�ي،  
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  . ركة العلمية والثقافية من خالل تب�� و���يع وم�افأة �نتاجات املتم��ةت�شيط ا�� -

  مم��ات تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا�� : املطلب الثا�ي

  : انتقال إدارة ا��ودة الشاملة من الصناعة إ�� التعليم - 1

�عد نجاح إدارة ا��ودة الشاملة �� الصناعة وتحقيق�ا لنتائج أوصلت إقتصاد العديد من الدول إ�� 

ل�سبة لليابان، بدأ ضياع السياسة ال��بو�ة والتعليمية يفكرون ما �و الشأن باكذروة املنافسة العاملية 

��ا جراء تنامي و�� ا��تمع �� �ستفادة من إدارة ا��ودة الشاملة إلخراج التعليم من أزمة ال�� يواج

  . باحتياجاتھ وتطلعاتھ ال�� ت��ايد تحت ضغط التغ�� املستمر للمعرفة ومتطلبات سوق العمل وامل�نة

ائلة لبلوغ ا��ودة �� خدما��ا فع�� غرار منظمات �عمال ال�� واج�ت تحدي الب�ئة التنافسية ال�

يمية، خصوصا م��ا مؤسسات التعليم العا��، ومنتجا��ا، التنقل �ذا التحدي إ�� املؤسسات التعل

  : إدارة ا��ودة الشاملة �� �ة، إذ أن �ناك ثالث موجات إنتابتلتوف�� التعليم ذي ا��ودة املتم�

  ". ديمنغ" دخول مف�وم ا��ودة إ�� اليابان �� ا��مس�نات ع��  -

  . ��افت منظمات �عمال والصناعة �مر�كية ع�� تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� الثمان�نات -

  . تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� ال��بية والتعليم -

طلب �جتما�� القوي، من أجل مدى واسع إن التحديات العلمية التكنولوجية و�قتصادية، وامل

فضل لإلم�انيات املادية وال�شر�ة، والضغوط من أجل التنمية �ل�ا للتعليم، وا��اجة لإلستخدام � 

عوامل أج��ت ا���ومات ع�� أن �ستجيب بمطلب تطبيق مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم، 

قھ، وازداد ا�تمام الباحث�ن ��ذا املف�وم، وقد مرا الكث�� من �س�امات ال�� �ساعد ع�� تب�يھ وتطبي

املؤسسات التعليمية ا���ومية وا��اصة �� معظم دول العالم، ع�� معرفة بأ�مية وأ��ت كث�� من 

تطبيق نموذج إدارة ا��ودة وضما��ا لغايات تحقيق ا��ودة من خالل استخدام أساليب حديثة �� 

     1. �دارة، تحافظ ع�� استمرار�ة �ذه املؤسسات و�قا��ا، �� ظل التنافسية ا��ادة بي��ا

إ�� التعليم باعتباره سلعة كغ��ه من  نبع من النظربا��ودة �� مؤسسات التعليم العا�� إن ��تمام 

السلع البد أن ينافس وأن �س�� إ�� إرضاء مس��ل�ي تلك السلعة من الطلبة وا��تمع والدولة، فالطلبة 

��ا بازدياد عدد يرغبون �� ا��صول ع�� أفضل املؤ�الت ل��صول ع�� الفرص الوظيفية ال�� تزداد 

                                                           
1

، إلدارة ا��ودة وضما��ا �� ا��امعات �ردنية �� ضوء تقنيا التعليم �لك��و�يتصور مق��ح لتطو�ر معاي�� أحمد بدح وخالد الصرايرة،  

 . 209ص  181، ص 2012، 9، العدد 5ا��لة العر�ية لضمان جودة للتعليم ا��ام��، ا��لد 
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ا��ر�ج�ن وقلة فرص العمل، وأولياء أمور الطلبة يتطلعون إ�� أفضل تأ�يل ألبنا��م، أما الدولة ف�س�� 

  1. إ�� مخرجات �عليمية متم��ة تمك��ا من تحقيق أ�داف خطط�ا التنمو�ة

ل ما�ية آليات لقد أحدث انتقال مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة من الصناعة إ�� التعليم جدال كب��ا حو 

التطبيق، فأ�ل ال��بية والتعليم يدر�ون تماما أن ما يص�� للصناعة ال يص�� بالضرورة للتعليم 

ن �و الشأفاملدرسة أو ا��امعة ل�ست مصنعا، فال يمكن �� التعليم تنميط سلوك الطالب كما 

سنة " اليو�س�و" منظمة  بال�سبة للمواد ا��ام واملنتجات املصنعة، و�ذا ما أشار إليھ تقر�ر صادر عن

لقد اف��ضت عدة آراء �� مجال البحوث �قتصادية أنھ يوجد �شابھ عل�� ب�ن : " حيث جاء فيھ 2005

املؤسسات التعليمية واملصا�ع، بمع�� أنھ إذا وضعت مجموعة معينة من املدخالت �� التعليم فإ��ا 

ن املنتجات أو ا��رجات بطر�قة مجموعة م إ�� تتحول بواسطة املعلم�ن و�ستاذة والتالميذ والطلبة

مشا��ة إ�� حد كب��، بيد أن املؤسسات التعليمية ل�ست مصا�ع لصنع منتجات مطابقة ملواصفات 

   2". محددة تقنيا فطر�قة حتمية

جدا التعامل مع املنتج ال��ا�ي ملؤسسات التعليم العا�� ع�� أنھ من طبيعة لذلك يبدو من الصعب 

انت السلعة �� املنتج ال��ا�ي الوحيد للمصنع، يمكن قياس مواصفا��ا أو استخداما��ا سلعية، فإذا �

وآثار استخدام�ا ع�� املستخدم ا��تمل، فاألمر مختلف تماما عند �نتقال من املصنع إ�� املستقبلية 

املؤسسات التعليم، فاملؤسسة التعليمية ال تصنع سلعة بل تقدم خدمة، شأ��ا شأن العديد من 

إال أن املؤسسة التعليمية تختلف كذلك عن ...) الفندق، املصرف، املنتجع، شركة الط��ان( ا��دماتية 

فب�نما ت�ت�� سلسلة �نتاج �� �دماتية ال�� �عد مواقع إنتاج خدمات إس��الكية، سائر املؤسسات ا�

�ستعمال، تتا�ع املؤسسة  املؤسسات �خرى، عند ��ظة اختتام عمليات صنع ا��دمة وطرح�ا برسم

ا��ر�ج، فاملؤسسة التعليمية ع�� أرض الواقع  التعليمية عمليات �نتاج ع�� ج��ة أخرى و�� إنتاج

  3. ا��دمة التعليمية و�و منتج املستوى �ول، وا��ر�ج و�و منتج املستوى الثا�ي: منتجات ��ائيان

  خصوصية املستفيد من مؤسسات التعليم العا��  - 2

الوة ع�� ما سبق يتم�� التعليم بخصوصية املستفيد، فما يواجھ إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم وع

�و محاولة �جابة ع�� السؤال ا��اص بتحديد املستفيد �� التعليم، ذلك ألن �ذا املستفيد قد ي�ون 

                                                           
1

، ا��لة الدولية ال��بو�ة أثر تطبيق معاي�� ضمان ا��ودة وأساليب التقو�م ا��ديثة �� تطور التفك�� �بدا��راتب صابيل حمادنة،  

 . 232ص  2019، ص 2014، 12العدد  3املتخصصة، ا��لد 
2
 . 20، ص2005ضرورة ضمان ا��ودة، بار�س، : اليو�س�و، التعليم ل��ميع 
3

مقدمة إ�� املؤتمر ال��بوي العشرون �عنوان التعليم ، مداخلة من التأط�� الفكري إ�� التطبيق العل��: جودة ال��بيةو�يبة نخلة،  

 . 2006جانفي  22و  ��21 جودة شاملة ورؤ�ة جديدة، البحر�ن : �بتدا�ي
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د ي�ون �باء العمل ال�� سي��ق ��ا �ذا الطالب عقب تخرجھ، وقالطالب املتعلم، وقد ي�ون ج�ة 

وأولياء �مور أ��اب املص��ة املباشرة �� �علم أبنا��م، وقد ي�ون ا��تمع بأسره مستقبال، وقد ي�ون 

�ستاذ الذي تتواله �افة �ج�زة التعليمية املسؤولة بالرعاية والتنمية، وقد ت�ون �دارة التعليمية 

  1. م��ا أو �� جميعا و�التا�� فاملستفيد قد ي�ون �ذه �حتماالت أو �عض

والس�ب �� �عدد املستفيدين �� العملية التعليمية راجع إ�� التمي�� �� إدارة ا��ودة الشاملة ب�ن 

املستفيد الداخ�� واملستفيد ا��ار��، فاملستفيد الداخ�� �و �ل من �ش��ك �� عملية �نتاج أو تقديم 

ة التعليمية يتمثل �� الطالب و�ستاذ و�دارة و�ل من �عمل �� املؤسسة ا��دمة، و�و بال�سبة للعملي

التعليمية أما املستفيد ا��ار�� ف�و ال��ص أو ���اص أو ا���ة أو ا��تمع الذي �ستفيد �� 

  2. ال��اية من املنتج أو ا��دمة �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر و�و ا��كم �خ�� ل��ودة

ساسية لنظام ا��ودة املتعلقة باملستفيد ومقدمي ا��دمة تختلف اختالفا أساسيا و�ما أن املتغ��ات � 

�� ا��قل التعلي�� ع��ا �� املؤسسات وامل�شآت التجار�ة والصناعية حيث أن املؤسسة التعليمية كب�ئة 

كما أن الطالب باعتباره مت�املة مقدمة ل��دمة التعليمية ال تماثل ب�ئة املؤسسات أو املصا�ع، 

ن املستفيد من اختالفا جو�ر�ا من حيث املف�وم ع املستفيد من خدمة املؤسسة التعليمية يختلف

إنتاج املؤسسة التجار�ة أو املصنع، إضافة إ�� أن املنتج �و نفسھ أيضا مختلف فاملنتج أو العائد 

   3. الصنا�� أو التجاري يختلف اختالفا جذر�ا عن املنتج التعلي��

ة ا��ودة الشاملة �� التعليم قائمة ع�� حقيقة مفاد�ا أن الطالب ال �عد �و لذلك فإن أسس إدار 

العائد إنما املنتج العائد �و ما يكسبھ الطالب من خالل عملية ال��بية والتعليم من معارف املنتج 

  4: وم�ارات �عمل ع�� التنمية الذاتية لديھ �� ا��وانب �تية

 املعارف ال�� تجعلھ قادرا ع�� الف�م و�دراك العل�� . 

 امل�ارات ال�� تجعلھ قادرا ع�� أداء و�شكيل وتصميم �شياء . 

 ا����ة و�ح��اف الذي يجعلھ قادرا ع�� تحديد وتركيب أولو�اتھ �� ا��ياة . 

 املبادئ ال��بو�ة ال�� �ساعد ع�� أن ي�ون عضوا مسا�ما وصا��ا �� ا��تمع . 

                                                           
1
 . 157، ص2005دليل عم��، القا�رة، دار ال��اب لل�شر والتوز�ع، : ودة الشاملةإدارة النظم التعليمية ل��ضياء الدين زا�ر،  
2
 . 163ص  162، ص ذكره املرجع سابقنفس ضياء الدين زا�ر،  
3

، عمان، إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا�� واملكتبات واملراكز املعلوماتوري وأغادير عرفات جو�حان، دمحم عوض ال��ت 

 . 59دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، ص 
4
  .60ص نفس املرجع سابق ذكره،، وريدمحم عوض ال��ت 
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ومع�� ذلك أن جودة التعليم ال تخص منتجا �عينھ، أو سلعة لل�سو�ق ولك��ا تنصب حول مواصفات 

الطالب ا��ر�ج وكيفية تقديمھ لسوق العمل، و�ذا ما يتطلب و�فرض ع�� املؤسسات التعليمية 

   1. ا��امعات وضع مواصفات ا��ر�ج الذي يحتاجھ سوق العملخصوصا 

ف��ى أن �ناك نوع�ن من املستفيدين من العملية التعليمية، )  Jihon J. Bonstingl(بو�ست�ل " أما 

املستفيد �ول أو �سا��� و�م الطلبة الذين �عمل ا��امعة ع�� جعل�م نافع�ن ع�� املدى البعيد 

وذلك بتدر�س�م كيفية �تصال بمحيط�م وكيفية تقييم ا��ودة �� عمل�م وعمل �خر�ن، وكيفية 

�باء  رض التعليم املستمر ع�� مدى ا��ياة لتعز�ز تقديم�م، واملستفيد الثانوي و�ماس�ثمار�م لغ

وأولياء �مور وا��تمع الذين من حق�م توقع نمو معارف وقدرات وم�ارات أبنا��م الطلبة وتطور 

  2. ��صيا��م لي�ونوا نافع�ن لذو��م ومجتمع�م

لة �� التعليم ع�� تحقيق ر��� جميع املستفيدين من وأمام �عدد املستفيدين �عمل إدارة ا��ودة الشام

و�ستاذة وا���از �داري الذين يمثلون ) املستفيد �ول (العملية التعليمية و�� مقدم��م الطلبة 

) املستفيد الثانوي ( املستفيد الداخ��، واملستفيد ا��ار�� الذي يمثلھ �باء و�ولياء وا��تمع ا���� 

  . وسوق العمل

  الفرق ب�ن مؤسسات التعليم العا�� واملؤسسات الصناعية  - 3

انطالقا مما سبق فإن نقل مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة �� مجال الصناعة إ�� مجال التعليم يقت��� أن 

�ودة يوضع �� �عتبار أن �ناك فروقا ب�ن ا��ال�ن، ورغم �تفاق �� املبادئ �ساسية �� إدارة ا�

  : �ن إال أن �ناك فروقا يحتم�ا التطبيق، وم��ا ع�� الس�يل املثالالشاملة �� ا��ال

 أن املؤسسة التعليمية ل�ست مصنعا .  

 أن الطلبة ل�سوا منتجات إ�� بقدر ما اك�سبوا من �علم .  

 أن �نتاج �� التعليم �و التعليم الطلبة ول�س الطلبة أنفس�م . 

 عدد نوعية املستفيدين �� العملية التعليمية� . 

 وجوب اش��اك الطلبة �� �عليم أنفس�م ف�م منتج ومنتج . 

 عدم وجود فرصة لعملية اس��جاع املنتج . 

                                                           
1

ي، املؤتمر السادس لعمداء �ليات �داب ل��امعات العر�ية، طرابلس، نموذج �� ضبط معاي�� ا��ودة �� التعليم ��اديمخليل عودة،  

 .  2007أفر�ل  22و  21لبنان 
2

قدمة ، مداخلة ممف�وم�ا وأسلوب إرسا��ا مع توج�ات الوزارة �� تطبق�ا �� مدارس اململكة: إدارة ا��ودة الشاملةنا، ر�اض رشاد الب 

 . 2007جانفي  25و  24تطو�ر وطموح من أجل املستقبل، البحر�ن، : إ�� املؤتمر ال��بوي ا��ادي والعشرون �عنوان التعليم �عدادي
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 املنتج التعلي�� لھ طبيعة معينة �� ت�و�نھ ولھ طبيعة فر�دة �� خصائصھ . 

  احدة�عدد نوعيات املنتج التعلي�� �� العملية التعليمية الو . 

  1. العملية التعليمية املؤثرة ع�� إعداد املنتج التعلي�� عدم ام�انية التحكم �� مدخالت 

 ال يباع إنتاج صناعة التعليم مباشرة �إنتاج الصناعات �س��الكية . 

 العا�� أطول بكث�� م��ا �� الصناعات �خرى  الدورة �نتاجية �� التعليم . 

  تقوم صناعة التعليم باس��الك جانب كب�� من إنتاج�ا الذي �عت�� مرة أخرى أحد عوامل

 . �نتاج الالزمة ل�ا

 2. ل�س من أ�داف التعليم أق��� قدر من �ر�اح 

و�الن�يجة قام امل�تمون باإلصالح التعلي�� باإلستفادة من إدارة ا��ودة الشاملة املطبقة �� الصناعة 

مع مبادئ �ذه الفلسفة ول�س التطابق مع�ا، أي من خالل تكييف فلسفة إدارة من خالل التوافق 

ذلك منا �ش�د ا��ودة الشاملة مع نظام التعليم وتطو�ع�ا لت�ناسب معھ ول�س نقل�ا إليھ كما �� ل

خالل السنوات �خ��ة �غ��ا �� لغة �صالح التعلي�� من خالل ظ�ور مصط��ات جديدة مثل املساءلة 

�داء، وإدارة ا��ودة الشاملة وضمان ا��ودة، بل أن �ذه املصط��ات أ��بت جزءا من لغة وتقييم 

  3. النظام

  الفرق ب�ن إدارة ا��ودة الشاملة �� املؤسسات الصناعية و�� مؤسسات التعليم العا��  - 4

تتمثل �ختالفات ب�ن املؤسسات الصناعية ومؤسسات التعليم العا�� �� مجال إدارة ا��ودة الشاملة �� 

  : الفروقات التالية

إن تقديم ا��دمة �� مؤسسات التعليم العا�� يحتاج إ�� درجة عالية من التعامل ب�ن �ستاذ  .1

اذة ع�� غرار �طباء والطالب أك�� من �عامل تاجر أو مصنع السلع مع العميل، فاألست

وا��ام�ن مثال ملزمون بتفعيل خدما��م للمستفيدين والعمالء، فا��دمة تقدم حسب 

خصوصية �ل مستفيد أو عميل ب�نما �� الصناعة فإن ال�دف �و تحقيق النمطية �� 

ا��ودة �� فالتباين �� �داء و�و أحد خصائص ا��دمة أحد أ�م تحديات ضبط ، 4املنتجات

                                                           
1
 . 160، ص نفس املرجع سابقضياء الدين زا�ر،  
2
 . 393، ص 1996مؤسسة شباب ا��امعة، : ، �سكندر�ةمشكالت �قتصادية للموارد والب�ئةأحمد دمحم مندور وأحمد رمضان �عمة هللا،  
3

ال��بية والتعليم العرب �عنوان  ، مداخلة مقدمة �� املؤتمر الرا�ع لوزراءتحديات ومعوقات جودة التعليمسليمان الشيخ و�عيمة أحمد،  

  . 2004ماي  18و  15افة و العلوم، ب��وت، اس��اتيجيات التقو�م لتحقيق ا��ودة الشاملة �� التعليم، املنظمة العر�ية ال��بية والثق
4
 . 45، ص 2011دار الراية لل�شر والتوز�ع، : ، عمان9000إدارة ا��ودة الشاملة إيزو لع�� بوكمب�ش،  
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للعامل ا��دماتية، و�التا�� عدم استقرار جودة ا��دمة و�ذا �س�ب الدور الكب��  املؤسسات

 1. ال�شري وتدخلھ �� تقديم ا��دمة

غ�� ملموسة ) املعرفة( إن مخرجات املؤسسات ا��دماتية وم��ا مؤسسات التعليم العا��  .2

ا��ودة ��  وعابرة ب�نما مخرجات املؤسسات الصناعية �� منتجات ملموسة ومرئية، كما أن

بال�سبة ملواصفات التصميم املعدة �� طرف املصنع، أما �� ) تقدير�ا( الصناعة يمكن قياس�ا 

داء غالبا ما ت�ون صعبة التحديد املؤسسات ا��دماتية فإن حاجات العميل ومعاي�� � 

والقياس، ألن �ل عميل ومستفيد يختلف عن �خر، و�مكن فقط قياس جودة ا��دمات 

 2. وخ��تھ السابقة) غ�� املدركة( ��وانب ال��صية للعميل، وتوقعاتھ الغامضةبال�سبة ل

إن املؤسسات الصناعية يمك��ا استخدام واعتماد التخطيط �� �نتاج وتصفيف املنتجات  .3

ل ع�� �رفق بانتظار املش��ين من العمالء، فالسلعة ت�تج ثم تباع ثم �س��لك، أما �� مجا

و�س��لك �� نفس الوقت، كما أن العمالء واملوظف�ن ) ت�تج(دم ا��دمات فإن ا��دمة تق

يتعاملون سو�ة ��لق ا��دمة وتقديم�ا، ولذا فإن مقدمي ا��دمات البد أن يتعاملوا �ش�ل 

فعال من العمالء ليقدموا مستوى راق من ا��دمة خالل مدة التواصل مع العمالء، وإن �ذا 

�فراد الذين �عملون �� الواج�ة، أي أول دولة يلتقي  ع�� م�اراتالتفاعل الفعال �عتمد بدوره 

وكذلك املوظف الذي يقدم ا��دمة املطلو�ة والعمليات املساندة العميل و�تعرف ع�� طلباتھ، 

 3. ل�ؤالء املوطن�ن

إن املؤسسات ا��دماتية وم��ا مؤسسات التعليم العا�� تجد نفس�ا أمام �عقيدات خاصة ح�ن  .4

( �ل ف��ة زمنية، مع عدم إم�انية تخز�ن ا��دمات غ�� املستغلة يختلف ��م الطلب �� 

ما ي�تج ...) مقاعد و��رات دراسية فارغة، غرف فارغة �� فنادق، كرا��� فارغة �� طائرات 

عنھ تد�ور �� جودة ا��دمة �� أوقات الذروة و�عطيل املوارد �� أوقات الطلب الض�يل، عكس 

 . ثل �ذه الظروفس�ا �� مواج�ة ماملنظمات الصناعية ال�� ال تجد نف

إن ا��دمات التعليمية تتم�� عن السلع املادية بمشاركة العميل �� إنتاج�ا وأدا��ا و�حضوره  .5

ل ما يراه ، �ذا الدور يولد �و �خر �عقيدات خاصة، ف�)ا��امعة(غالبا �� م�ان ا��دمة 

ول��دمة، من ج�ة أخرى يؤثر  العميل �� مركز ا��دمة قد يؤثر �� تقييمھ للمؤسسة التعليمية

كفاءة العميل نفسھ ورغبتھ �� التعاون ع�� ا��ودة �� ال��اية ونجد مثال وا��ا لذلك �� 

                                                           
1

، رسالة دكتوراه �� العلوم خدمات مؤسسة بر�د ا��زائردراسة تطبيقية ع�� : نماذج وطرق قياس جودة ا��دمةصا�� بوعبدهللا،  

 . 49، ص 2014-2013، �1قتصادية، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، جامعة سطيف 
2
 .  20ص، املرجع السابق ذكرهلع�� بوكمب�ش،  
3
 . 215، عمان، دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، ص 2، طإدارة ا��ودة وخدمة العمالءخض�� �اظم حمود،  
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) الطالب( � درجة مشاركة العميل حيث غالبا ما تتوقف جودة ا��دمة ع� ،1خدمات التعليم

احتياجات �ل  وقدرتھ ع�� توف�� املعلومات الدقيقة ال�� �ساعد مقدم ا��دمة ع�� تحديد

، ب�نما عمليات 2عميل ومحاولة الوفاء ��ا، ولكن عدم و�� �عض العمالء قد يحول دون ذلك 

 . التص�يع غالبا ما تتم �عيدا عن أع�ن العميل وال �ستوجب حضوره أصال

إن تقييم جودة السلع يقتصر ع�� الناتج ال��ا�ي فقط، أما تقييم جودة ا��دمات التعليمية،  .6

، فإنھ يتضمن تقييم عملية �سليم ا��دمات عموما �عتمد ع�� عمل �شري مكثفباعتبار أن 

) الطلبة وأولياء �مور، أر�اب العمل، ا��تمع( ا��دمة نفس�ا وتقييم �تصال ب�ن العميل 

وغ���ا، ول�ذا يتطلب �عدد �فراد و�دارات ) ومقدم ا��دمة املؤسسة التعليمية، �ستاذة

 . تقييم خدمة �ل فرد أو إدارة ع�� حدة ال�� تقدم ا��دمات

إن تحقيق جودة ا��دمة التعليمية يتم�� بالصعو�ة باملقارنة مع جودة السلعة، ومرد ذلك إ��  .7

طبيعة تص�يف ا��واص �� السلع ع��ا �� ا��دمات، فبعض �ذه ا��واص استكشافية مثل 

ديد�ا قبل شراء السلعة، و�ستطيع العميل تح، ...اللون، الرائحة، السعر، الصنف، الش�ل 

و�عض�ا تجر��ية يمكن معرف��ا �عد الشراء ومن خالل اس��الك�ا، و�عض�ا تصديقية و�� 

�انت ا��دمات التعليمية  ح�� �عد الشراء، وكماصفات ال �ستطيع كث�� من ا����اء تقييم�ا 

فإن �ذا  تحتوي قليال من ا��واص �ستكشافية وكث��ا من ا��واص التجر��ية والتصديقية،

 3. يجعل تقييم جود��ا عملية صعبة

  مؤشرات قياس جودة التعليم العا�� : املطلب الثالث

�عمل �تجا�ات ا��ديثة �� قياس ا��ودة �� التعليم العا�� ع�� تفادي ضيق النظرة، والعمل ع�� 

قياس مخرجات التعليم العا��، املتمثلة �� توفر خصائص اتجا�ية ومعرفية وم�ار�ة وسلوكية �� 

 ا��ر�ج�ن فحسب، بل يمتد قياس جودة ا��دمة إ�� جودة عناصر تقديم ا��دمة التعليمية ع��

  . مستوى املؤسسات التعليمية

  

  

                                                           
1
 . 49ص 48، ص املرجع السابق ذكرهصا�� بوعبدهللا،  
2

، 2006، عمان، دار الشروق لل�شر والتوز�ع، مفا�يم وعمليات وتطبيقات: إدارة ا��ودة �� ا��دماتقاسم نايف العلوان ا��ياوي،  

 . 97ص
3

منطقة الر�اض من وج�ة نظر الضبط  إدارة ا��ودة الشاملة وإم�انية تطبيق�ا �� إدارة جوازاتعبد ا��يد بن حسن آل الشيخ،  

 . 13، ص2004العامل�ن ف��ا، مذكرة ماجست�� �� العلوم �دار�ة، جامعة نايف العر�ية للعلوم �منية، 
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  ا��اور الرئ�سية ملعاي�� ا��ودة الشاملة �� التعليم العا��  - 1

من ا��اور الرئ�سية ال�� �عت�� كمعاي�� يمكن استخدام�ا كمؤشر ع�� مستوى أداء املؤسسة التعليمية 

  : ما ي��

  : مؤشرات جودة املوارد ال�شر�ة  1- 1

ت�نوع العناصر ال�شر�ة �� مؤسسات التعليم العا�� ب�ن الطلبة، أعضاء �يئة التدر�س، وأعضاء ال�يئة 

�دار�ة، ال�� �عد �طار ال�شري املسا�م �� ز�ادة فعالية املوارد املالية واملادية، و�� تكثيف ج�ود 

  . ا��امعة نحو التعليم والتعلم والبحث

 عد الطالب أ�م ا��اور الرئ�سية للعملية التعليمية و��ون : مؤشرات مرتبطة بالطالب�

مؤشرا إيجابيا إذا عملت املؤسسة ع�� انتقائھ من خالل سياسات القبول باملرحلة ا��امعية، 

ال�� �عت�� ا��طوة �و�� نحو جودة التعليم ا��ام��، إذ يجب أن تصنع ا��امعة معاي�� 

ال�� تحتاج إ�� م�ارات خاصة، وتتمثل أ�م املؤشرات خاصة لقبول الطلبة �� مختلف �ليا��ا 

 : ا��اصة ��ذا العنصر فيما يأ�ي

 تتمثل عملية �نتقاء ا��طوة �و�� �� ا��ودة التعليم ا��ا��، و�تم : انتقاء وقبول الطلبة

، و�� إحدى �1نتقاء غالبا من خالل اختبارات ت��ز مدى استعداد الطلبة ودافعت��م للتعليم 

ارسات الشا�عة �� ا��امعات، باعتبار أن ا��امعات ال�� ت�تقي طلب��ا، تتم�� ع�� مثيال��ا املم

 . �قل انتقاء

 من ب�ن مظا�ر جودة العملية التعليمية، �خذ : �سبة عدد الطلبة إ�� عضو �يئة التدر�س

مقبولة �ع�ن �عتبار �سبة عدد الطلبة لعضو �يئة التدر�س، إذ يجب أن ت�ون �ذه ال�سبة 

 2. بالدرجة ال�� تضمن تحقيق الفعالية العملية التعليمية

 أي مدى س�� الطلبة للمعرفة، وح��م لإلطالع : دافعية الطلبة واستعداد�م للتعلم

 . و�ستكشاف، والرغبة �� القراءة وطرح �سئلة

 فإذا �ان معدل إنفاق ا��امعة ل�ل طالب أك�� من جامعة أخرى : متوسط ت�لفة الطالب 

توقع أن ت�ون أع�� جودة، إال أنھ ال يكفي قياس جودة التعليم ا��ام�� بمعدل ضمن امل

                                                           
دروش، الطبعة �و��، دار الثقافة لل�شر  ، مراجعة سعد زنادالقيادة وإدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا��رافدة عمر ا��ر�ري،  1

  . 231، ص 2010توز�ع، عمان، وال
2

، 2009ة، ، مذكرة ماجست��، جامعة منتوري قسنطينأثر التمك�ن ع�� تحس�ن جودة ا��دمة التعليمية با��امعةحنان رزق هللا،  

 . 112ص
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ت�لفة الطالب ا��ام�� فقط، فقد ��در �موال وال �س�ثمر اس�ثمار فعاال، ف�و إذا مؤشر 

 . م�م ل��ودة، غ�� أنھ ل�س املؤشر الوحيد

 سبة عدد الطلبة �� الدراسات ا��امعية إ�� عدد الطلبة �� الدراسات العليا� . 

 سبة الطلبة امللم�ن بم�ارات استخدام الكمبيوتر� . 

 سبة معدل حصول الطالب ع�� الكتاب� . 

 مدى قدرة الطلبة ع�� التواصل واملناقشة . 

 مدى قدر��م ع�� التعلم الذا�ي . 

 مستوى قيم�م السلوكية وا��لقية . 

 أض�� ��تمام بجودة عضو �يئة التدر�س من : مؤشرات مرتبطة بأعضاء �يئة التدر�س

أ�م ا�شغاالت ا��امعة، لذلك أن نجاح العملية ال��بو�ة والتعليمية مر�ون بجودة أعضاء 

�يئ��ا التدر�سية من خالل ما يمتل�ونھ من مستوى تأ�يل عل��، وم�انة علمية، وسمعة 

 2: براز أ�م مؤشرات جودة أعضاء ال�يئة التدر�سية كما يأ�ي، و�مكن إ1أ�اديمية 

 سبة ا��اصل�ن ع�� جوائز أو ش�ادات تقدير محلية وعاملية� . 

 م أعضاء �يئة التدر�س ومدى كفاي��م لتغطية جميع ا��وانب املن��ية للتخصص�� . 

 سبة املستخدم�ن لشبكة املعلومات الدولية� . 

 الكفاءة التدر�سية ألعضاء �يئة التدر�س . 

 الكفاءة �� القيام بم�ام �شراف ع�� الرسائل ا��امعية . 

 البد من وجود معاي�� ل��كم ع�� جودة �نتاج : مقدار �نتاج العل�� لعضو �يئة التدر�س

 : ل��، و�ناك جملة مؤشرات �ستعان ��ا ل��كم ع�� كم �نتاج ونوعھ من بي��االع

 . سط إنتاجية العضو من الكتب املؤلفة وامل�شورة �� خمس سنواتمتو   - أ

 . متوسط إنتاجية العضو من الكتب امل��جمة وامل�شورة �� خمس سنوات  - ب

 . متوسط إنتاجية العضو من البحوث امل�شورة �� خمس سنوات  - ت

 . متوسط عدد الرسائل ال�� أشرف عل��ا العضو �� خمس سنوات  - ث

 . �سبة ا��اصل�ن م��م ع�� براءات اخ��اع  - ج

 .   متوسط عدد املؤشرات العر�ية و�جن�ية ال�� حضر�ا العضو �� خمس سنوات  - ح

 

                                                           
1
 . 344، ص2003، دار الوفاء لدينا الطباعة وال�شر، �سكندر�ة، ت و�حوث عن املعلم العر�يدراساسالمة ا��م����،  
2
 . 142، ص2007، دار ا��امعة ا��ديدة �سكندر�ة، ا��ودة الشاملة واملؤشرات �� التعليم ا��ام��أشرف السعيد أحمد دمحم،  
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 سبة ا��اصل�ن ع�� درجة الدكتوراه �� جامعات أجن�ية� . 

 سبة ا��اصل�ن ع�� درجة الدكتوراه �� مؤسسات أخرى غ�� ال�� �عملون ��ا� . 

  ،ومعرفة بالعلماء و�خر�ن من جامعات أخرى م�انة الباحث �� جامعة . 

 سبة املشاركة �� عضو�ة ا��معيات العلمية أو امل�نية محليا وعامليا� . 

 القدرة ع�� إدراك احتياجات الطلبة . 

 مدى �ل��ام باملن�� التعلي�� . 

 

 من أ�م �ذه املؤشرات نجد: مؤشرات مرتبطة بأعضاء ال�يئة �دار�ة : 

 مستوى مؤ�ال��م . 

 ديثة �� أداء �عمال �دار�ةمدى قدرا��م ع�� استخدام الوسائل التكنولوجية ا�� . 

  دار�ةسرعة تنفيذ املمارسات� . 

 انخفاض عدد مشا�ل العمل . 

  مدى فعالية عالقات �تصال ب�ن أعضاء ال�يئة �دار�ة و�ا�� ا���ات �خرى . 

 شغيل وإدارة النظاممدى توفر املعلومات الالزمة ل� . 

  : مؤشرات املوارد املالية -2- 1

يقف نظام يمثل تمو�ل التعليم مدخال بالغ ��مية من مدخالت أي نظام �علي��، و�دون التمو�ل 

التعليم عاجزا أن أداء م�امھ �ساسية، والشك أن جودة التعليم ا��ام�� ع�� وجھ العموم تمثل متغ��ا 

تا�عا للتمو�ل ا��ام�� �� �ل مجال من مجاالت ال�شاط، ومن ب�ن مؤشرات جودة املوارد املالية 

  : ملؤسسات التعليم العا�� نجد

 و�ة من الدخل القومي �جما���نفاق ع�� التعليم ا��ام�� ك�سبة مئ . 

 نفاق ع�� التعليم ا��ام�� ك�سبة مئو�ة من �نفاق ع�� التعليم� . 

 نفاق ع�� البحث العل�� ك�سبة مئو�ة من �نفاق ع�� التعليم ا��ام��� . 

 ك�� ع�� التعليم العا���نفاق ع�� ا��دمات و��شطة الطالبية ك�سبة مئو�ة �� �نفاق ال . 

  نفاق ع�� تحديث �دارة ا��امعية ك�سبة مئو�ة �نفاق الك�� ع�� التعليم العا��� . 

  نفاق ع�� املصادر التكنولوجية ووسائط املعلومات ا��ديثة ك�سبة مئو�ة من �نفاق الك���

 . ع�� التعليم العا��
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  : مؤشرات جودة �م�انيات املادية -3- 1

ع�� جملة من التج���ات املادية، ت�نوع ب�ن أب�ية وم�شآت  تتوفر ا��امعة بحكم طبيعة �شاط�ا

  . تج���ات ووسائط تكنولوجية، مكتبات ومصادر معلومات

 املب�� التعلي�� وتج���اتھ محور �ام من محاور العملية : مؤشرات جودة امل�شآت و�ب�ية

القاعات، وال��و�ة، : التعليمية، ذلك أن املبا�ي التعليمية بمحتو�ا��ا املادية واملعنو�ة مثل

�� جودة التعليم ومخرجاتھ، وتتمثل املؤشرات و�ضاءة واملقاعد والصوت وغ���ا، تؤثر 

 : ا��اصة ��ا فيما ي��

  يعابھ ألعداد و�م�انيات املتوفرة فيھ ألداء م�مة ال�لية أو ا��امعة ومدى اس�مرونة املب��

 . الطلبة

  قاعات، مدرجات( متوسط نص�ب الطلبة من مساحة �ماكن ا��صصة للدراسة .( 

 الورشات( لية متوسط نص�ب الطالب من مساحة �ماكن ا��صصة للدروس العم� .( 

 صصة لإلطالع باملكتبةمتوسط نص�ب الطالب من املساحة ا�� . 

 ص�ب عضو �يئة التدر�س من مساحة امل�اتب وامل�شآت ا��اصة ��ممتوسط ن. 

 العمر الزم�� للمبا�ي وامل�شآت ا��امعية . 

 مدى توفر عوامل السالمة و�مان �� امل�شآت ا��امعية . 

 مدى توفر برامج الصيانة الدور�ة للمبا�ي ا��امعية . 

  مدى توفر الظروف املادية والطبيعية املناسبة داخل املبا�ي، كعوامل الق�ر�ة، �ضاءة ... 

 تتعلم املكتبة مستودعا للكتب والدور�ات : مؤشرات جودة املكتبات ومصادر التعلم

، و�� مصدر أسا��� للمعلومة يجب أن يناسب أغراض 1املساعدة ع�� التعليم والتعلم 

، ومن أ�م �ذه املؤشرات 2عت�� من ��داف الرئ�سية ل�ل جامعة التدر�س والبحث ال�� �

 3: ا��اصة نجد ما ي��

 مستوى �سلسل، ت�امل، توازن، ووضوح محتو�ات الكتاب ا��ام�� . 

 مستوى جودة الطباعة و�خراج للكتاب . 

 متوسط نص�ب الطالب من الكتب ا��ديثة باملكتبة . 

 تبةال�سبة املئو�ة للكتب �جن�ية باملك . 

                                                           
1
 . 121، ص1993، دار املر�خ لل�شر والتوز�ع، الر�اض، دليل الباحث�ن �� �دارة والتنظيمحامد سرادي،  
2
 . 102، ص2005، الطبعة �و��، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال�شر، �سكندر�ة، �يالتعليم العا�� �لك��ورمزي أحمد عبد ال��،  
3
 . 201ص   200، ص املرجع السابق ذكرهأشرف السعيد أحمد دمحم،  
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  باملكتبة) العر�ية و�جن�ية( عدد الدور�ات . 

 مدى استخدام التقنيات ا��ديثة �� الف�رسة وتنظيم املكتبة . 

 متوسط عدد الساعات اليومية لإلطالع باملكتبة . 

 مدى التنوع �� الوسائل التعليمية و�ج�زة �لك��ونية . 

 متوسط نص�ب الطالب من أج�زة ال�ومبيوتر ا��صصة لألج�زة التعليمية . 

 متوسط نص�ب عضو �يئة التدر�س من أج�زة ال�ومبيوتر ا��صصة ل�م . 

  متوسط نص�ب عضو �يئة التدر�س من �ج�زة واملعدات ا��صصة ��دمة أ�شط��م

 . البحثية

 مدى توفر عوامل السالمة و�مان للتج���ات والوسائل التكنولوجية . 

 مدى توفر برامج الصيانة الدور�ة ل�ذه التج���ات والوسائل . 

  : مؤشرات جودة القيادة ا��ماعية -4- 1

يتطلب من القيادات ا��امعية امتالك�م ��موعة من امل�ارات، ح�� يتمكنوا من القيام بدور�م ع�� 

  2: ، و�مكن إدراج معاي�� ا��كم ع�� جودة القيادة ا��امعية فيما ي��1أكمل وجھ 

 مؤشرات جودة عملية التخطيط : 

 مدى توفر التخطيط �س��اتي�� املت�امل ع�� مستوى ا��امعة أو ال�لية . 

 مدى وجود أ�داف وا��ة . 

 مدى توفر معلومات التغذية املرتدة من عمليات تقييم �داء ا��ام�� . 

 مؤشرات جودة القيادة : 

 مدى إستخدام �ساليب �دار�ة ا��ديثة �� س�� العمل ا��ام�� . 

 مدى قدرة القيادة �دار�ة ع�� �ستغالل �مثل للمواد املتاحة . 

  مدى قدرة القيادة �دار�ة ع�� توسيع دائرة عالقات املؤسسة ا��امعية بمؤسسات ا��تمع

 . ا��امعية ا��لية والعاملية وقطاعات �نتاج، و�املؤسسات

 مؤشرات جودة أساليب الرقابة : 

 مدى توفر برامج دور�ة ومستمرة لتقييم الذا�ي لألداء داخل املؤسسة ا��امعية . 

 مدى توفر معاي�� موضوعية، متنوعة، وشاملة لتقييم �داء ا��ام�� �� الوحدات ا��تلفة . 

                                                           
1
 . 95، ص املرجع سابق ذكرهحنان رزق هللا،  
2
 . 203ص  202، ص املرجع السابق ذكرهأشرف السعيد أحمد دمحم،  
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  اش��اك عمالء التعليم ا��ام�� �� عملية تقييم �داء ا��ام��مدى . 

 مؤشرات جودة مصادر املعلومات وقواعد البيانات : 

 مدى توفر ��الت و�يانات مت�املة وشاملة عن الطلبة ومستو�ات �علم�م . 

 مدى توفر قواعد معلومات مت�املة عن �داء ا��ام�� �� مجاالتھ ا��تلفة . 

 عد معلومات مت�املة عن حاجات ا��تمع ومشكالت الب�ئةمدى توفر قوا . 

  مدى توفر قواعد معلومات عن احتياجات سوق العمل ومؤسسات ا��تمع من ا��ر�ج�ن

 . ومواصفا��م

  مدى توفر قواعد معلومات عن الدراسات التبعية ل��ر�ج�ن �� مواقع عمل�م، وما يواج��م

 . امج �عليم�م ا��ام��من تحديات ومشكالت، ومستوى رضا�م عن بر 

 مدى توفر قنوات ل�شر العل�� با��امعة من مجالت، دور�ات، م�شورات . 

  التوفر الفعال لشبكة معلومات مت�املة تر�ط ا��امعات �عض�ا البعضمدى . 

  : مؤشرات جودة ال��امج الدراسية -5- 1

�عد املوازنة ب�ن �صالة واملعاصرة �� إعداد ال��امج من حيث املستوى وا��توى والطر�قة و�سلوب من 

، و�صفة عامة يمكن تقديم أ�م مؤشرات �ذا العنصر 1العوامل املرتبطة بجودة ا��دمة التعليمية 

  2: فيما ي��

 ملتغ��ة للطلبةمدى قدرة ال��امج الدراسية ع�� �ستجابة السر�عة لالحتياجات ا . 

 مدى قدر��ا ع�� �ستجابة السر�عة واملرنة للمتغ��ات ا��لية والعاملية . 

 مدى تمثيل محتوا�ا لأل�داف و�غراض املعلنة و�حتياجات ا��ددة م��ا . 

  عمالء التعليم ا��ام�� �� وضع مخططا��امدى توفر فرص ملشاركة . 

 مدى قدر��ا ع�� تنمية م�ارات التعلم الذا�ي وارتياد املكتبة . 

 مدى التوازن ب�ن ا����ات النظر�ة وا��وانب العملية التطبيقية . 

 مدى قدر��ا ع�� توظيف وتنو�ع مصادر التعلم . 

 مدى توفر برامج تجديدية وعمليات مراجعة مستمرة لل��امج الدراسية . 

 

                                                           
1
 . 424، ص املرجع السابق ذكرهم�دي السمرا�ي،  
2
  . 204ص  ،املرجع السابق ذكرهأشرف السعيد أحمد دمحم،  
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  : مؤشرات جودة ال�شر�عات واللوائح ا��امعية -6- 1

ال�شر�عات وللوائح ا��امعية �� مجموع القواعد و�جراءات ال�� تو�� فلسفة وطر�قة س�� العمل 

م�ونات ( كما تحدد العالقات القائمة ب�ن وحدات ا��امعة الواحدة وال�لية الواحدة والقسم الواحد 

  : دة ال�شر�عات واللوائح ا��امعية�عض املؤشرات املتعلقة بجو : ، وفيما ي��)ا��امعة املتعددة

 مدى وضوح�ا وس�ولة تنفيذ�ا من قبل جميع ���اص . 

 مدى قدر��ا ع�� توضيح م�مة القواعد ال�� تحكم ال�شاط ا��ام�� �� وحداتھ ا��تلفة . 

  ميمدى تحقيق التوازن ب�ن مقتضيات �ستقالل ا��ام�� ومقتضيات �شراف ا���و . 

 مدى قدر��ا ع�� تحقيق التوازن �� أداء الوظائف ا��امعية . 

  : مؤشرات جودة ال��امج وا��دمات ا��اصة بالتعليم والبحث -7- 1

�عمل ا��امعة ع�� تقديم جملة من ا��دمات �سمح ب�نمية قدرات طلب��ا وأعضا��ا �عمال بمب�ن 

  : بالش�ل الذي يفر ل�م ب�ئة مناسبة للعمل والبحث، وأ�م �ذه املؤشرات

 نظم القيد وإجراء ال���يل : 

 مدى س�ولة إجراءات القيد وال���يل . 

 مدى منطقية متطلبات ا��صول ع�� الدرجات العليا . 

 مدى س�ولة �جراءات �دار�ة ل��صول ع�� الدرجات العليا . 

 فعالية �شراف ع�� البحث العل�� :  

 مدى فرغ املشرف�ن للقيام بمسؤوليات �شراف. 

 مدى إملام املشرف�ن بموضوعات البحوث ال�� �شرفون عل��ا . 

 املن��ية العلمية السليمة للقيام بواجبات �شرافمدى إملام املشرف�ن ب . 

 مدى التعاون املشرف�ن مع الباحث�ن ل��صول ع�� املراجع واملصادر واملعلومات . 

 مدى إيجابية العالقة ال�� تر�ط ب�ن الطلبة والباحث�ن . 

 ا��دمات املدعمة : 

 مدى توفر برامج تدر�سية وتجديدية دور�ة للتنمية العلمية وامل�نية ألعضاء �يئة التدر�س . 

  املادية ألعباء املع�شة والر�� امل��مدى مالئمة الرواتب و�متيازات . 

 مدى توفر خدمات الرعاية ال��ية ل�ل من الطلبة وأعضاء �يئة التدر�س . 
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  : من أ�م مؤشرات جود��ا نجد: مؤشرات جودة ا��رجات ا��امعية -8- 1

 مؤشرات كفاءة ا��امعة : 

 ال�سبة املئو�ة للنجاح �� السنوات ال��ائية . 

  ال�سبة املئو�ة من الطلبة النا���ن بتفوق . 

 متوسط سنوات التخرج لطلبة الدراسات العليا . 

 عدد املشار�ع البحثية ال�� قامت ��ا ا��امعة . 

 مؤشرات خدمة ا��تمع : 

 مستوى املوائمة امل�نية للمتخرج�ن . 

 مدى استجابة البحوث الحتياجات مؤسسات ا��تمع ا��دمية و�نتاجية .  

  ملؤسسات ا��تمععدد �س�شارات العلمية ال�� قدم��ا مؤسسات التعليم ا��ام�� . 

  عدد �بت�ارات و�ك�شافات ا��ديدة ال�� حقق��ا ا��امعة وتخدم أ�داف ا��تمع وتحل

 . مشكالتھ

 ال�سبة املئو�ة ألعضاء �يئة التدر�س املشارك�ن �� جمعيات خدمة ا��تمع . 

 مؤشرات رضا عمالء التعليم العا�� : 

 مستوى رضا مؤسسات ا��تمع وقطاعات �نتاج ا��رجات ا��امعية . 

 ستوى رضا أولياء �مور عن دور ا��امعة �� إعداد أبنا��م علميا وعمليا وخلقيام . 

 مستوى رضا الطلبة وا��ر�ج�ن �� �داء ا��ام�� �� قنواتھ التعليمية . 

 مستوى رضا طلبة الدراسات العليا والطلبة ا��ر�ج�ن عن �داء ا��ام�� �� قنواتھ البحثية . 

  س ع�� ا��امعة كمؤسسة �عملون ��ا ي�ب�ن لنا من جملة مستوى رضا أعضاء �يئة التدر�

املو��ة سابقا، أنھ بإم�ان املؤسسة ا��امعية تحديد مستوى أدا��ا اعتمادا ع�� املؤشرات 

جملة �ذه املؤشرات أو جزء م��ا، مما يدفع�ا إ�� الس�� لتحس�نھ باستمرار باملستوى الذي 

الدول بوضع جملة من املعاي�� �سمح ل�ا بتقييم يؤ�ل�ا لكسب م�انة عاملية، وقد قامت �عض 

 : التص�يفات نجدا��امعات ع�� املستوى العال��، ومن أ�م وأش�ر 

 عتمد �ذا التص�يف ع�� املعاي�� التالية: تص�يف التايمز� : 

  �20بحاث امل�شورة ألعضاء �يئة التدر�س% . 

  40تقييم ��اديمي�ن لل��امج ال�� تطرح�ا ا��امعات% . 

  10توظيف ا��ر�ج�ن% . 

  �05سبة أعضاء �يئة التمدرس �جانب للعدد الك��% . 
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  �05سبة الطلبة �جانب ��موع الطلبة % . 

  : 2018وقد احتلت ا��امعات أدناه املراكز �و�� حسب �ذا التص�يف لعام 

 جامعة �ارفارد . 

 جامعة �ام��يدج . 

 جامعة لندن . 

 جامعة أكسفورد . 

 جامعة شي�اغو . 

 مع�د مساشوسات للتكنولوجيا . 

 واملعروف ب : تص�يف جامعة شنغ�ايARWU Acadenic Ranking of World Universités  

  : حيث أن �ذا التص�يف �عتمد أساس ع�� معيار البحث العل�� إضافة إ�� معاي�� أخرى وفقا ملا ي��

  10ا��ر�ج�ن الفائز�ن بجائزة �� مجاالت أخرى �الر�اضيات% . 

 �20يئة التدر�س الفائز�ن بجائزة نو�ل أو جوائز مرموقة أخرى  أعضاء% . 

  �20بحاث امل�شورة �� أفضل ا��الت الطبيعة والعلوم% . 

 10ا��امعات بال�سبة ���م�ا  أداء% . 

  20ك��ة الرجوع أو �س�ش�اد بأبحاث أعضاء �يئة التدر�س باعتبار�ا مصادر موثوقة% . 

 ع�� �عتمد �ذا التص�يف ع�� املعلومات املتوفرة عن ا��امعة : تص�يف و�يومي��يكس

 : ع�� صفحات �ن��نت، و�أخذ �� �عتبار املعاي�� التاليةموقع�ا 

  ��20م موقع ا��امعة ع�� �ن��نت% . 

  15عدد وأنواع امللفات الغنية املتوفرة ع�� موقع ا��امعة% . 

  15العلمية عدد �بحاث امل�شورة ع�� املوقع والبحوث% . 

  50الروابط ا��ارجية ال�� ل�ا رابط ع�� املوقع ا��امعة% . 

  : قد احتلت ا��امعات التالية املراكز �و�� عامليا وذلك كما ي�� 2018ووفقا لتص�يف عام 

 مع�د مساشوسات للتكنولوجيا . 

 جامعة ستانفورد . 

 جامعة �ارفارد . 

 جامعة �اليفورنيا . 
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 لجامعة �ورن . 

  التكنولو�� �� �اليفورنيااملع�د . 

قمة التص�يف العال�� نالحظ من التص�يفات السابقة تر�ع �عض ا��امعات �مر�كية وال��يطانية ع�� 

ولسنوات متتالية، و�ذا إن دل ع�� ���ء إنما يدل ع�� التفوق العل�� ل�ذه الدول ن�يجة ا�تمام�ا 

�عض ا��امعات ال�� تحتل مراكز متقدمة �� أحد  املتواصل وامل��ايد بالتعليم، ومن ا��دير بالذكر أن

التص�يفات، قد ال ت�ون كذلك �� تص�يف آخر و�رجع الس�ب �� ذلك إ�� اختالف املعاي�� �� عملية 

  . املعتمدة �� التنصيف

  

  الدراسات السابقة : املبحث الثا�ي

�ناك العديد من الدراسات السابقة ال�� خضعت إدارة ا��ودة الشاملة �� التعليم العا��، ورتأيت أن 

  ). دراسات جزائر�ة وأخرى عر�ية( أضع ب�ن أيديكم �اتھ الدراسات 

  الدراسات ا��زائر�ة : املطلب �ول 

امعة ا��زائر�ة من وج�ة نظر �عنوان مدى تطبيق معاي�� إدارة ا��ودة الشاملة �� ا��: الدارسة �و�� -

يبعد : ، إعداد الباحث2007: عباس، سطيف فرحات( ال�يئة التدر�سية و�دار�ة، دراسة بجامعة 

و�� دراسة ميدانية �دفت إ�� الوقوف ع�� مستوى تطبيق معاي�� إدارة ا��ودة الشاملة �� ) فائزة

ا���س، ا����ة، ( لشاملة وفقا ملتغ��ات وكذا مقارنة مستو�ات تطبيق معاي�� إدارة ا��ودة اا��امعة 

  ). املؤ�ل العل��، ال�لية، ال�سلسل الوظيفي

وقد استخدم الباحث املن�� الوصفي املقارن ��اولة إبراز مستوى تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة، 

ومحاولة الكشف عن �ختالفات �� مستوى التطبيق حسب املتغ��ات ا��ددة وقد ت�ون مجتمع 

، إضافة إ�� )عضو �يئة تدر�س 1014(  جميع أعضاء �يئة التدر�س العامل�ن �� ا��امعة ة من الدراس

إداري وقامت الباحث بانتقاء عينة الدراسة باملعاينة  42( ال�سلسل الوظيفي  ال�يئة �دار�ة ذات

 عضو 103(  س�و فتحصل ع�� عينة حسب الشروط �جرائية لرو ) %10(�حتمالية الطبقية ب�سبة 

ات التعليم وقام الباحث ياستخدام مقياس ا��ودة الشاملة �� مؤسس) إداري  42( ، )�يئة تدر�س 

، و��دف �ذا املقياس إ�� قياس مدى تحقق عناصر ا��ودة الشاملة �� )2003(العا�� للنعمان املوسوي  

عمل ع�� اتخاذ مؤسسات التعليم العا�� و�التا�� التعرف ع�� مواطن القوة والضعف �� أدا��ا وال

  . �جراءات الالزمة
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��يئة متطلبات ا��ودة �� التعليم العا��، (  :رز فقرات املقياس تم دمج�ا �� أر�ع مجاالت ��و�عد ف

، وقد )متا�عة عملية التعليم والتعلم وتطو�ر�ا، تطو�ر القوى ال�شر�ة، اتخاذ القرار وخدمة ا��تمع

فروق ذات داللة إحصائية �� مستوى تطبيق معاي�� ا��ودة أسفرت نتائج الدراسة ع�� أنھ ال توجد 

ا���س، املؤ�ل ( من وج�ة نظر ال�يئة التدر�سية وحسب متغ��ات ) فرحات عباس(الشاملة �� جامعة 

، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية �� مستوى تطبيق معاي�� ا��ودة الشاملة من وج�ة )العل��، ا����ة

، ومستوى تطبيق معاي�� )ال�سلسل الوظيفي، ا����ة، ال�لية( تغ��ات منظر ال�يئة �دار�ة حسب 

  . ا��ودة الشاملة من وج�ة نظر ال�يئة التدر�سية و�دار�ة

�ش�ل �ذه الدراسة منطق ارت�ازي تم �ستفادة م��ا �� العديد من املعطيات ال�� أس�مت �� بناء 

تصورات نظر�ة وتحديد مؤشرات محور�ة ضمن فضاء ا��ودة �� التعليم العا�� ومجال التعليم العا�� 

ومقار�ة ميدان  �� ا��زائر، إضافة إ�� ا��انب امليدا�ي حيث تمت �ستعانة ��ا �� بناء �ستمارة،

  . الدراسة حسب �عض املتغ��ات الديمغرافية

�عنوان واقع تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم ا��زائر�ة، دراسة : الدراسة الثانية -

بمتوسطات والية سعيدة، ( ميدانية مقدمة الستكمال متطلبات نيل ش�ادة املاجست�� �� علوم ال�سي�� 

تطبيق إدارة ا��ودة ، حيث �دفت �ذه الدراسة إ�� الوقوف ع�� واقع )د قادةيز�: إعداد الباحث

�� املؤسسات التعليمية ا��زائر�ة والتعرف ع�� أ�داف تطبيق�ا، وتحدد سؤال �نطالق ل�ذه الشاملة 

ما مدى تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة �� املؤسسات التعليمية ا��زائر�ة من خالل : الدراسة �� 

ا��زائر�ة إدارة ال تطبق املؤسسات التعليمية : ت املطبقة؟ وتصنف بناء فر��� تجسد �� أنھ�صالحا

  ). املدراء، �ستاذة، التالميذ: ( ا��ودة �� منظور 

وقد اعتمد املن�� الوصفي التحلي�� الذي �عتمد ع�� جمع املعلومات عن الظا�رة املدروسة وتحليل�ا 

واملن�� �حصا�ي �� الفصل �خ��، أيضا تم �عتماد ع��  وتفس���ا للوصول إ�� نتائج محددة،

�ستمارة �أداة رئ�سية ��مع البيانات باإلضافة إ�� الوثائق وال��الت املتعلقة باملؤسسة محل 

تم من خالل�ا  2011/2012الدراسة، وقد أجر�ت �ذه الدراسة �� امليدان الثا�ي من السنة ا��امعية 

سطة، و�عد تفر�غ البيانات ومعا����ا إحصائيا وتفسر��ا تم التوصل إ�� أن متو  27اختيار عينة من 

  ). املدراء، املدرس�ن، التالميذ( املؤسسات التعليمية ا��زائر�ة تطبق إدارة ا��ودة الشاملة �� منظور 
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  الدراسات العر�ية : املطلب الثا�ي

فلسط�ن، ( ا��امعة العر�ية �مر�كية  إدارة ا��ودة الشاملة ��مدى تطبيق مبادئ : دراسة �عنوان -

النوعية �� التعليم ا��ام�� الفلسطي��، : ، وتجسدت �� ورقة علمية أعدت ملؤتمر)معزوز جابر عالونة

، وقد )2004، ال��بية وضبط النوعية �� جامعة القدس املفتوحة، جو�لية: ( والذي نظمھ برنامج 

ادئ إدارة ا��ودة الشاملة �� ا��امعة العر�ية �مر�كية �دفت الدراسة إ�� التعرف مدى ع�� تطبيق مب

من وج�ة نظر أعضاء �يئ��ا التدر�سية، وتحديد أك�� مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة تطبيق �� ا��امعة 

كما يرا�ا أعضاء �يئة التدر�س، ومقارنة مستو�ات إدراك أفراد عينة الدراسة ملدى تطبيق مبادئ إدارة 

ا���س، املؤ�ل العل��، ( ية � ا��امعة العر�ية �مر�كية وفقا للمتغ��ات املستقلة �تا��ودة الشاملة �

  ). ا����ة �� التدر�س ا��ام�� ا��امعة ال�� تخرج ف��ا، ال�لية ال�� يدرس ف��ا، العمر سنوات

استخدم الباحث �� �ذه الدراسة املن�� الوصفي أل�داف �ذه الدراسة، وت�ون مجتمع الدراسة �� 

- 2003( جميع أعضاء �يئة التدر�س العامل�ن �� �ليات ا��امعة العر�ية �مر�كية للعام ا��ام��

لشاملة وقام الباحث باستخدام مقياس إدارة ا��ودة ا) عضو تدر�س 70( و�لغ مجتمع الدراسة ) 2004

موزعة ع�� أر�عة ) فقرة 48(، حيث بلغ عدد فقراتھ )2003(للموس�� �� مؤسسات التعليم العا�� 

  ). متطلبات ا��ودة، واملتا�عة والتطو�ر، والقوى ال�شر�ة واتخاذ القرار( مجاالت و�� 

��  استخدم الباحث �� �ذه الدراسة املن�� الوصفي أل�داف �ذه الدراسة، وت�ون مجتمع الدراسة

-2003( �ليات ا��امعة العر�ية �مر�كية للعام ا��ام�� جميع أعضاء �يئة التدر�س العامل�ن �� 

وقام الباحث باستخدام مقياس إدارة ا��ودة ) عضو �يئة تدر�س 70( و�لغ مجتمع الدراسة ) 2004

عة ع�� أر�عة موز ) فقرة 48(، حيث بلغ فقراتھ )2003(الشاملة �� مؤسسات التعليم التعا�� للموسم 

  ). متطلبات ا��ودة، واملتا�عة والتطو�ر، والقوى ال�شر�ة واتخاذ القرار( مجاالت و�� 

أن : ، وتم التوصيل إ�� نتائج تمثلھ ��) SPSS(استخدام الباحث ال��نماج �حصا�ي للعلوم �جتماعية 

ع�� مجال ��يئة متطلبات درجة تطبيق مبادئ ا��ودة الشاملة �� ا��امعة العر�ية �مر�كية كب��ة 

تطبيق مجال تطو�ر قوى ا��ودة �� التعليم، ومجال متا�عة العملية التعليمية وتطو�ر�ا، و�انت درجة 

ال�شر�ة، ومجال اتخاذ القرار وخدمة ا��تمع متوسطة، وفيما يتعلق بالدرجة ال�لية لدرجة تطبيق 

كية، فقد �انت كب��ة، و�ذه الن�يجة �ع�� أن مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة �� ا��امعة العر�ية �مر�

  . ا��امعة العر�ية �مر�كية تطبق مبادئ ا��ودة الشاملة بدرجة كب��ة
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كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا��دولية �� مدى تطبيق مبادئ إدارة 

: ء �يئ��ا التدر�سية حسب متغ��اتا��ودة الشاملة �� ا��امعة العر�ية �مر�كية من وج�ة نظرا أعضا

ا���س، املؤ�ل العل��، سنوات ا����ة �� التدر�س، ا��امعة ال�� تخرج م��ا عضو �يئة التدر�س، ( 

  ). ال�لية ال�� يدرس ف��ا، العمر

إ�� أن �ناك ا���ام �� استجابات أفراد عينة الدراسة حول مبادئ إدارة وقد أرجع الباحث �ذه النتائج 

و�ذا العينة، ا��ودة الشاملة املطبقة �� ا��امعة العر�ية �مر�كية �غض النظر عن خصائص أفراد 

عة العر�ية تركز �� اختيار أعضاء �يئة تدر�س أكفاء قادر�ن ع�� التواصل مع قد �عود إ�� أن ا��ام

العمل ا��ام�� والعطاء، وذلك حرصا عن إدارة ا��امعة ع�� مواج�ة التحديات ال�� تواجھ مؤسسات 

وأن مجاالت إدارة ا��ودة الشاملة التعليم العا�� العر�ية �ش�ل عام والفلسطي�ية �ش�ل خاص، 

تا�عة العملية ق�ا �� مؤسسات التعليم العا�� تنحصر ب��يئة متطلبات ا��ودة ومالواجب تطبي

 وتطو�ر القوى ال�شر�ة وخدمة ا��تمع، وقد تم توظيف �ذه الدراسة كمقار�ة لألساليبالتعليمية 

ا��الية، وكذا �طالع ع�� �حصائية املستعملة وال�� توافق �ش�ل محوري أساليب الدراسة 

ب�ن استجابات أفراد العينة باختالف املتغ��ات ا��ددة، إضافة الن�يجة ال�� توصلت إل��ا �ختالفات 

الدراسة وال�� مفاد�ا أن مجاالت إدارة ا��ودة الشاملة الواجب تطبيق�ا �� مؤسسات التعليم العا�� 

يث تنحصر ب��يئة متطلبات ا��ودة، وال�� أعطت البحث تصورا عن ا��وانب الواجب إدراج�ا، ح

  . �ش�ل متطلبات تطبيق إدارة ا��ودة �� التعليم العا�� أحد ا��اور �ساسية

  التعقيب ع�� الدراسات : املطلب الثالث

من خالل املراجعة املتأنية للدراسات السابقة ال�� تناولت إدارة ا��ودة الشاملة كمدخل إداري 

لإلصالح، التغ�� �� املؤسسات �نتاجية وا��دماتية ع�� الصعيدين النظري والتطبيقي، يمكن است�تاج 

  : ما ي��

و�عر�ف�ا من قبل العديد من  تطرقت الدراسات السابقة �� مجمل�ا إ�� مفا�يم إدارة ا��ودة الشاملة -

وال��بية وكيفية �ستفادة من تطبيق�ا �� مجال التعليم العا��، وذلك ملا حققتھ إدارة علماء �دارة 

ا��ودة الشاملة من نجاحات �� مجال الصناعة عن طر�ق تحس�ن نوعية املنتج و�ستمرار�ة �� التطور 

  . وتحقيق �ر�اح
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  أوجھ �تفاق 

 ذه الدراسات �� مجمل�ا ع�� أ�مية مدخل إدارة ا��ودة الشاملة �ونھ �عود  لقد اتفقت�

 . بالنفع ع�� املؤسسة ال�� تت�ناه

 معظم �ذه الدراسات استخدمت املن�� الوصفي التحلي�� . 

  معظم الدراسات املتعلقة بتطبيق مدخل إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا��

 . �كة ��ميع أفراد ا��امعة �� التطبيق النا�� ل�ذه الفلسفةتركز ع�� ا���ود املش�

  أوجھ ال�شابھ 

  ت�شابھ الدراسة ا��الية مع �عض الدراسات السابقة �� املن�� حيث استخدمت املن��

 . الوصفي والتحلي�� لتحقيق أ�داف�ا و�جابة ع�� �ساؤال��ا

  أوجھ �ختالف 

  تختلف الدراسة ا��الية عن الدراسات السابقة �� محور ��تمام با��امعات ا��زائر�ة

 . واستخدم�ا لنظام إدارة ا��ودة الشاملة، كما تختلف �� أساليب املعا��ة �حصائية

  أوجھ �ستفادة 

  : أما �� أوجھ �ستفادة فقد تم �ستفادة من �ذه الدراسات فيما ي��

  بناء �طار النظري؛ 

  تحديد ا��اور الرئ�سية للدراسة؛ 

  انتقاء املراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة ا��الية؛ 

  ستفادة من النتائج والتوصيات ال�� توصلت ل�ا الدراسات وما تضمنھ من مق��حات�

 . وتوصيات
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  : خالصة الفصل الثا�ي

من خالل تناولنا للفصل الثا�ي والذي حاولنا بواسطة �جابة عن السؤال الفر�� الثا�ي من 

إش�الية البحث، و�و ماذا يمثل مدخل إدارة ا��ودة الشاملة بال�سبة ملؤسسات التعليم العا��؟ 

�� وضمن عرضنا ل�ذا الفصل تأكدنا من ��ة الفرضية ال�� �عت�� أن مؤسسات التعليم العا�� من أك

إلدارة ا��ودة الشاملة، ملا ل�ا من أ�مية كب��ة �� إعداد املؤسسات ال�� تحتاج إ�� التطبيق الفع�� 

  . املوارد ال�شر�ة ذات املستوى العا�� ال�� تتو�� مسؤولية ال��وض با��تمع

�انت ا��امعات وال زالت تحتل م�انة زائدة �� ا��تمع، وتلعب دورا جو�ر�ا �� ت�و�ن الفرد 

مية قدراتھ وصقل موا�بة، ف�� مسؤولة عن إعداد وتخر�ج قادة ا��تمع وحملة ��ضتھ، من الذين نوت

يقع ع�� عاتق�م عبء نقل ا��تمع من حالة التأخر وا��مود إ�� حالة �نطالق والتقدم، فا��امعة 

بحث العل�� بحكم موقع�ا �� قمة ال�رم التعلي��، �س�� من خالل وظائف�ا املتمثلة �� التعليم وال

و�دراك، بما يمكن من إعداد قادة التنمية إعداد وخدمة ا��تمع، إ�� توجيھ السلوك وتنمية امل�ارات 

  . نفسيا وعلميا متوازنا، و�ما يضمن تحقيق التطور للمجتمعات

و�فعل النجاحات ال�� حقق��ا إدارة ا��ودة الشاملة �� القطاع الصنا��، فقد جذبت �شدة 

لعمل ع�� إستعارة �ذا حيث تم اان�باه الباحث�ن و�دار��ن، ورؤساء ا��امعات وعمداء ال�ليات نحو�ا، 

ال��وض  املف�وم من من�تھ الصنا�� وتجر�تھ �� ا��انب التعلي��، باألخص ا��ام��، وذلك من أجل

بمستوى أداء ا��امعات، والرفع من املستوى مخرجا��ا من ا��رج�ن املؤ�ل�ن علميا وعمليا ��دمة 

  . ا��تمع وتحقيق أ�دافھ وال��اق بركب التقدم

وقد عملت العديد من املؤسسات التعليم العا�� �� دول العالم ا��تلفة، �ا��امعات �مر�كية 

معات الدول العر�ية، ع�� تطبيق فلسفة إدارة ا��ودة الشاملة وإ�شاء وا��امعات �ورو�ية وكذلك جا

وحدات اعتماد أ�ادي�� مساندة ل��ودة بالش�ل الذي يجعل�ا من ب�ن ا��امعات املع��ف عامليا بجودة 

  . خدما��ا التعليمية

  

  



 

إدراك أ�مية : الثالثالفصل 

إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة 

عبد ا��ميد ابن باد�س 

 مستغانم
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  : تم�يد

ل التعليم ال�� �عمل ع�� إعداد �طار املؤ�لة لقيادة مؤسسات �عت�� التعليم العا�� من أ�م مراح

ا��تمع، ورك��ة أساسية لتحقيق تنمية شاملة، و�و اس�ثمار �� العنصر ال�شري الذي �عت�� أ�م ما 

��تمعات املتقدمة م��ا يملكھ أي مجتمع �س�� للوصول إ�� أفضل أ�دافھ وغاياتھ، و�ذا ملا دفع با

والنامية ع�� سواء، إ�� جعل التعليم ا��ام�� من أ�م أولو�ا��ا، مع �خذ �ع�ن �عتبار الفارق ب�ن 

درجة ��تمام بھ، �ون ��تمام بالتعليم ا��ام�� ل�س ترفا فكر�ا، بل �و ضرورة حتمية وقضية 

ا ع�� ت�و�ن النظرة العلمية ال�� ت�� الناس مس�� فا��امعة وسيلة تطو�ر للمجتمع، من خالل مساعد��

  . لتقبل التغ��ات

إن تفعيل دور ا��امعة �� تحقيق التغي��، يتطلب تطبيق نظام ا��ودة �� التعليم العا�� من أجل 

قيادة التنمية الشاملة، و�قدر تطور التعليم وارتقائھ وتنوع ضمان مخرجات مؤ�لة قادرة ع�� 

س�� ل�ا �ستغالل ��دولة بقوة صوب التقدم ا��ضاري و  التنمو�ة �� أيمخرجاتھ، تنطلق العملية 

  . �مثل ملوارد�ا، كما �سمح ل�ا بإثبات ذا��ا ع�� ا��ر�طة العاملية

  : إ�� ��ة عن التعليم العا�� �� ا��زائر الذي يتضمن مبحث�ن �ماوعليھ س�تطرق �� �ذا الفصل 

  ا��زائرالتعليم العا�� نبذة عن : املبحث �ول �� . 

 واقع تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة عبد ابن باد�س: املبحث الثا�ي- 

 . مستغانم
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  نبذة عن التعليم العا�� �� ا��زائر : املبحث �ول 

�ستعرض خالل �ذا املبحث مراحل تطور التعليم العا�� با��زائر، إضافة إ�� مبادئ التعليم العا�� 

  . ، وكذلك ��داف ال�� �س�� �ذه �خ��ة لتحقيق�ابا��امعة ا��زائر�ة

  تطور التعليم العا�� با��زائر: املطلب �ول 

  : �و التعليم العا�� با��زائر بجملة من املراحل يمكن توضيح�ا كما ي��

  : التعليم العا�� خالل �ستعمار. 1

ا القطاع �ان يحتوي ع�� جامعة واحدة إن �طالع ع�� الوثائق املتعلقة بالتعليم �� ا��زائر، ب�ن أن �ذ

وأعيد تنظيم�ا  1877خالل عقبة �ستعمار الفر���� �� جامعة ا��زائر، أسست �ذه �خ��ة سنة 

�لية �داب والعلوم ��سانية، �لية ا��قوق والعلوم  1:أر�ع �ليات ��و�انت تضم  1909سنة 

أ���� �ذا القطاع ا��دمة ة للطب والصيدلة، وقد �قتصادية، �لية العلوم والف��ياء، وال�لية الرا�ع

 10املواطن�ن الفر�سي�ن، حيث ذلك �حصائيات بأن قطاع التعليم بصفة عامة، لم يكن يضم أك�� من 

طالب، و�ذا بحكم ا��امعة �انت  300عا�� فلم �ستفد إال نحو من ا��زائر��ن، أما التعليم ال  %

ناء الفر�سي�ن املعمر�ن املتواجدين با��زائر، وقد انت��ت فر�سا فر�سية امل�شأ، وأ��ا جاءت ��دمة أب

�� البداية إس��اتيجية ت�و�ن نخبة مز�ة من املثقف�ن ا��زائر��ن مقطوعة الصلة عن ا��ما��� 

الشعبية، من أجل �ستعانة ��م �� تنفيذ سياسا��ا �ستعمار�ة، غ�� أن سياسة املستعمر لم تكن 

سواء نالوا �عليما جامعيا أو غ��ه ان يتصوره، حيث أصبح �فراد املتعلمون ناجعة بالقدر الذي �

يمثلون أك�� خطر ع�� تواجد�م �� ا��زائر، وقد أعلن رئ�س ا��لس ا��زائري �ع�� و�و فر���� �� 

�م  ال يزال يت�� لنا من التجر�ة أن املواطن�ن ا��زائر��ن الذي �عل�م التعليم الوا��: " قائال 1886عام 

 ��01 ا��زائر �� كما أع�� ا��لس �ورو�ي �ع�� باسم �ور�ي�ن " الذين يبدون لنا الكث�� من العداوة

خدما للمستعمر�ن أو عماال أو بنائ�ن بأن العرب شعب حق�� وأ��م ال يص��ون إال : 1908مارس 

ا��امعة ا��زائر�ة شبھ ، وإخالصا لروح �ذه السياسة العنصر�ة عند �عليم ا��زائر��ن �انت  2وفقط

  . مغلقة �� وجھ أبناء ا��زائر املتعطش�ن، للعلم واملعرفة ولم تفتح للبعض م��م إ�� بصعو�ة كب��ة

�ذه نظرة عامة من صورة التعليم العا�� �� ا��زائر ح�� قيام الثورة التحر�ر�ة ضد �ستعمار سنة 

إ�� مغادرة مقاعد الدراسة لتلبية واجب  1956 ماي 19، ال�� دفعت بأغلبية الطلبة ا��زائر��ن �� 1954

                                                           
1
  .146، ص 1990، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، أصول ال��بية والتعليمرابح تر�ي،  
2
 . 134، ص1981، الشركة الوطنية لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، ابن باد�س رائد ال��بية و�صالح �� ا��زائررابح تر�ي،  
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الدفاع عن الوطن وحمل السالح ضد �ستعمار، ليلتحقوا بصفوف الثورة و�علنوا إضرا��م عن 

التعليم ح�� تتحرر ا��زائر، و�عد �ستقالل مباشرة وجدت ا��زائر نفس�ا أمام تحديات �مية وا���ل 

  . والفقر والتخلف

  : 1998 -�1962 الف��ة التعليم العا�� �. 2

ضعا مزر�ا ع�� جميع النوا�� �قتصادية و�جتماعية والثقافية ورثت ا��زائر �عد �ستقالل و 

ج التعليم، �� ذي تركھ �ستعمار، فر�سية �� برامالوالدي�ية و�قيت ا��امعة ا��زائر�ة بنفس �سلوب 

ا��زائر إ�� ت وأمام �ذا �مر اتج�ت والش�ادا�يئة التدر�س وح�� أساليب وأنظمة �متحانات 

��تمام بالتعليم عموما والتعليم العا�� خصوصا ألن �ذا القطاع �و �ك�� أ�مية بصفتھ املنتج 

لإلطارات القادرة ع�� القيادة التنمية، واعتمدت الدولة ع�� سياسة  التوازن ا���وي �� خدمة املصا�� 

موذجا جامعيا يتمثل �� ب�ية خاصة لبلد أجن�� يختلف �� ن 1962العامة، كما وجدت ا��زائر سنة 

املنظومة �نتماء ا��ضاري و�� مستوى التطور �قتصادي و�جتما�� عن أصول ا��تمع، إال أن آثار 

الفر�سية بقيت ع�� ا��امعة خصوصا، وقد بدأ �ذا �متداد ل��امعة الفر�سية وا��ا جدا إ�� درجة 

نت إ�� غاية ��اية ف��ة الست�نات �ع��ف ب�امل ا��قوق ملعظم الش�ادات ال�� أن الدولة الفر�سية �ا

�انت تمنح�ا ا��امعة ا��زائر�ة، لكن املش�ل الذي واجھ الدولة �� �ذه الف��ة �و ت�و�ن إطارات سامية 

ع�� مستوى املؤسسات التعليمية أو قطاعات اك سواءا بوت��ة مست��لة لسد النقص املتواجد آنذ

صول إ�� صاد �خرى لذلك اعتمدت الدولة ع�� سياسة التخطيط �غية توحيد ا��م�ور والو �قت

قة �و�� ال�� �نطال 1969إ�� غاية  ��1967داف امل�شودة �� أقرب وقت، و�عد ا��طط الثال�ي من 

  . لتغي�� �وضاع السائدة �� تلك �ونةانت����ا الدولة 

اعت�� ا��طط الثال�ي �ول أساس تطبيق سياسة التوازن ا���وي : 1969إ��  - 1967الف��ة من  -1- 2

جامعة و�ران �� عام : وديمقراطية التعليم، حيث ش�دت �ذه الف��ة إ�شاء مؤسست�ن للتعليم العا��

  : و�ان من أ�داف �ذا ا��طط 1969وجامعة قسنطينة عام  1962

 ات الوطن من إطاراتز�ادة أعداد الطلبة وا��ر�ج�ن بما ي�ناسب مع احتياج . 

  ال�� تحتاج�ا التنميةتوجيھ الطلبة إ�� مجاالت الت�و�ن . 

  ال مركز�ة شبكة التعليم العا�� وذلك بتخصص ا��امعات حسب متطلبات التنمية والتوازن

 . ا���وي 
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مع ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين ل��امعة باملقارنة مع ال�يا�ل ا��صصة ل�ذا القطاع إرتفع عدد 

مما أدى إ�� ���يل  1970 -1969طالب عام  12243إ��  1963 - 1962طالب عام  2725لطلبة من ا

��ز �� �يا�ل �ستقبال �مر الذي استد�� إيجاد حلول مست��لة، فتنازلت وزارة الدفاع الوط�� عن 

عة لم �ستطع �عض ثكنا��ا العسكر�ة، ورغم ز�ادة �سبة الطلبة املتخرج�ن �� �ذه الف��ة، إال أن ا��ام

ية احتياجات القطاعات �قتصادية �غطية الطلب امل��ايد ع�� �طارات �� سوق العمل من أجل تلب

�خرى، وع�� �ذا �ساس استوجب إصالح التعليم العا�� إصالحا شامال وعميقا من حيث ال�يا�ل 

عا�� والبحث العل�� سنة التعليم الو وال��امج التعليمية، حيث تم إ�شاء وزارة متخصصة �� ال��بية 

  . ألن ا��امعة قبل تار�خ �انت وصاية وزارة ال��بية الوطنية 1970

صادفت �ذه املرحلة تنفيذ مخطط الر�ا�� �ول : 1970 -1970مرحلة الشروع �� �صالحات  -2- 2

ى نظام ، كما تم��ت بإعادة النظر والتفك�� �� محتو 1977 -1974وا��طط الر�ا�� الثا�ي  1973 - 1970

التعليم العا�� املوروث عن النظام الفر����، وفضال عن تأس�س الوزارة ش�دت �اتھ الف��ة تطورا 

، حيث انطلق �صالح الشامل والعميق للتعليم العا�� الذي �ان 1971حاسما �� مص�� ا��امعة سنة 

ندمجة �ش�ل أوسع �� ال�دف الرئ���� منھ ت�و�ن �طارات كما ونوعا، وت�و�ن جامعة جزائر�ة أصلية م

  1: عملية التنمية مع إعطاء تصور جديد للدراسات ا��امعية ومن أ�م خصائص �ذا �صالح

 تمديد السنوات الدراسية �� �عض التخصصات العليا . 

  إلغاء التنظيم السنوي و�عو�ضھ بالتنظيم السدا��� النصف السنوي . 

  قييم املعارف ونيل الش�اداتاملنا�� الدراسية إ�� نظام الوحدات من أجل تتحو�ل . 

وقد اس��دف إصالح التعليم العا�� فضال عن إعادة توجيھ محتو�اتھ وفقا لسياسات التوظيف 

وسياسة التنمية، �سراع �� ت�و�ن وتخر�ج أك�� عدد ممكن من �طارات الوطنية املؤ�لة بأقل ت�لفة 

ة، التعر�ب، ا��زأرة مع تثم�ن التوجھ العل�� الديمقراطي: ممكنة، وذلك باعتماد أر�ع مبادئ رئ�سية ��

والتكنولو��، من خالل ت�و�ن الطلبة القادر�ن ع�� اس�يعاب مجموعة �ف�ار العلمية والتقنية 

الضرور�ة إل�شاء الصناعات واستصالح املوارد الطبيعية الوطنية، وتم إ�شاء �يئات عديدة تر�� 

، ثم ال�يئة الوطنية للبحث العل�� ومراكز 1972لعل�� سنة البحث العل�� م��ا ا��لس العل�� للبحث ا

البحث التا�عة ل�ا �� فروع التكنولوجيا النوو�ة و�قتصاد والفلك وغ���ا، ورغم �ذه ا���ودات 

املعت��ة ال�� قامت ��ا الدولة غ�� أن �نجازات السابقة لم تفي باملتطلبات الالزمة، ل�ذا واصلت الدولة 

بادئ من خالل ا��طط الر�ا�� الثا�ي، الذي وضع إلتمام ا��طط السابق ومواصلة �عض ملتطبيق 

                                                           
1
 . 70، ص 2009، مذكرة ماج�س��، جامعة ا��اج ��ضر، باتنة، دور جودة التعليم العا�� �� �عز�ز النمو �قتصاديحمزة مراد���،  
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: التوسع �� شبكة التعليم العا�� من خالل إ�شاء مراكز جامعية ع�� مستوى عدة شيدت �� �ذه الف��ة 

تلمسان، جامعة عنابة، جامعة العلوم  العلوم والتكنولوجيا �واري بومدين العاصمة، جامعةجامعة 

لتكنولوجيا بو�ران، جامعة باتنة، جامعة البليدة، وجامعة ت��ي وزو، كما عرفت �ذه املرحلة إدخال وا

  . شعب جديدة لتغطية النقص ع�� مستوى القطاعات �قتصادية

واصلت الدولة �ستعانة با��ططات طو�لة املدى من خالل ا��ما��� : 1998 -1980الف��ة من  -3- 2

، وأ�م ما م�� �ذه املرحلة ظ�ور )1988 - 1985( ��طط ا��ما��� الثا�ي وا) 1984 -1980( �ول 

، ال�� تت�نا�ا الوزارة �وسيلة ل�سي�� التعليم العا�� حيث حددت 1984مشروع ا��ر�طة ا��امعية سنة 

  : من خالل�ا ��داف التالية

  طالب، مع ز�ادة فتح شعب جديدة ��  150.000الوصول إ�� عدد الطلبة �� حدود

 . خصصات العلوم والتكنولوجيات

  طالب 8000إ��  6000بناء م�شآت يمك��ا أن �ستقبل من . 

  خلق اختصاص �س�� ل�ل جامعة حسب املنطقة ال�� تتواجد ف��ا وأيضا حسب متطلبات

 . التنمية لتلك املنطقة

 تحس�ن جودة التعليم العا�� سواء ع�� مستوى الب�� التحتية أو الطاقات ال�شر�ة . 

�عد �ذه املرحلة أك�� املراحل تقدما مقارنة مسابقا��ا : إ�� يومنا �ذا 1999لتعليم العا�� �� الف��ة ا. 3

  1: و�ان ف��ا

 - 2006وا��طط ا��ما���  2009. 2005و 2002 -1998وضع مخططات تنمو�ة خماسية  )1

وال�دف من �اتھ ا��ططات �و ت��يح �خطاء املوجودة �� القطاع وا��د من  2010

شا�ل ال�� عرف��ا الف��ة السابقة و�ذا قصد إيجاد السبل �نجع لإلرتقاء با��امعة امل

ة، وتب�ن برامج جديدة دولية مرموقة عن طر�ق التعاون مع املنظمات الدوليوإعطاء م�انة 

 . تواكب التطورات العلمية املعاصرة

عام  %1إ��  1999 من الناتج الوط�� ا��ام عام 0.75رفع حصة م��انية البحث العل�� من  )2

2002 . 

املؤرخ ��  371. 04بموجب مرسوم  2005 -2004خالل السنة ا��امعية  L.M.Dتب�ن نظام  )3

2004.11.21 . 
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 . والية 47مؤسسة �غطي  90ا�ساع الشبكة ا��امعية حيث أصبحت  )4

مقعد بما يمكن من  1.100.000ارتفاع �� قدرات �ستقبال البيداغو�� إ�� حوا�� أك�� من  )5

 . كحد أد�ىطالب  1320.000قبال أك�� من است

  مبادئ ا��امعة ا��زائر�ة : املطلب الثا�ي

  : ئ الرئ�سية التاليةإن السياسة العامة إلصالح التعليم العا�� با��زائر لم تخرج عن املباد

  : الديمقراطية �� التعليم. 1

الفرص املت�افئة ��ميع الطلبة  سعت الدولة ا��زائر�ة من خالل ديمقراطية التعليم العا�� إ�� إتاحة

ا��زائر��ن الذين أ��وا دراس��م الثانو�ة، �ل حسب كفاءة العقلية، �غض النظر عن الفوارق الطبقية، 

من ا��امعات واملعا�د العليا، �عدد مع�ا مراكز توز�ع التعليم ور�ط القطر ا��زائري �شبكة واسعة 

املنح ( ا عملت ع�� توف�� رعاية ال��ية و�قتصادية والثقافة والتكنولوجيا �� �ل ج�ات الوطن، كم

ألبناء الفئات الشعبية الفق��ة، ح�� يتمكنوا من �ستفادة من ) املطاعم ا��امعية والسكنالدراسية و 

  . فرص التعليم ا��ام��، وتقديم رعاية خاصة للمتفوق�ن م��م

  : جزأرة سلك التعليم. 2

ة ا��زائر�ة، وجزأة سلك التعليم �� محاولة جعلھ يت�ون من إطارات يقصد با��زأة إعادة �عتبار لل�و�

جزائر�ة فقط عن طر�ق إحالل إطارات جزائر�ة املتخرجة من ا��امعة ا��زائر�ة محل �طارات 

  : يا��ا ما يأ�يجن�ية، وقد حملت �ذه العملية �� ط� 

 ا��ارج، سواء فيما خاص ��ا ول�س مستوردا  س�� الدولة إ�� ت�و�ن نموذج �عليم عا�� ��

 . يتعلق باملنا��، ا��طط أو �سلوب

 ا��زأرة الدائمة لسلك �طارات . 

  ر�ط التعليم العا�� �� ا��زائر بواقع �ذه �خ��ة، واحتياجات وتطلعات أفراد�ا، فأ�داف

 . التعليم ترتبط عموما بأ�داف التنمية
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  : التعر�ب. 3

�ع�� إحالل�ا محل أي لغة أجن�ية سواء �� و�ة الوطنية، والتعر�ب اللغة العر�ية �� إحدى م�ونات ال�

  1: العملية التعليمية أو �� عملية البحث العل��، و�و أمر أعتمد �� ا��زائر ع�� املبادئ التالية

  ،ي�ب�� أيضا أن �تا�� إحدى م�ونات ال�و�ة ا��زائر�ة و اللغة العر�ية �� لغتنا ولغة ثقافتنا

 . امل ��ا �� جميع ��شطة با��زائرت�ون اللغة املتع

  املدرسة �ساسية، التعليم ( عملت ا��زائر ع�� توحيد التعر�ب �� جميع املستو�ات التعليمية

 ). الثانوي، التعليم العا��، الت�و�ن امل��

  اللغة العر�ية �� عنصر أسا��� لل�و�ة الثقافية للشعب ا��زائري، لذا عملت ا��زائر �عد

من خالل إصالح التعليم العا�� ع�� وضع التعر�ب محل ا�تمام�ا، وأدت ا���ودات �ستقالل 

بداية  ال�� بذل��ا إ�� �عر�ب �امل فروع العلوم ��سانية و�جتماعية بدون إزدواجية منذ

، و��ذا أصبح التعر�ب واقعا ملموسا �� �ذه الفروع ولكن بقيت 198 -1980املوسم الدرا��� 

 . ائبة �� جميع املؤسسات واملعا�د ذات الطا�ع التكنولو��اللغة العر�ية غ

  : �تجاه التكنولو�� �� التعليم العا��. 4

�يل �� الفروع ��سانية والعزوف عرف التعليم العا�� �� ا��زائر �عد �ستقالل مباشرة طغيان ال��

القانونية شعب�� العلوم عرفت  1972 -1971ن الفروع العلمية والتكنولوجية ففي املوسم الدرا��� ع

طالب �� العلوم �جتماعية و�داب ل��تفع  6316طالب و  4978والسياسية ���يل ماال يقل عن 

 6404طالبا �� العلوم القانونية والسياسية و 8715إ��  1975 -1974العدد خالل املوسم الدرا��� 

  . طالبا �� العلوم �جتماعية و�داب

ئر��ن عن الفروع العلمية والتقنية ال يخدم التوجھ الصنا�� والتكنولو�� أصبح عزوف الطلبة ا��زا

ل��زائر من أجل بحث تنمية إقتصادية، مما يجعل الدولة تتخبط �� مش�لة نقص �طارات والتقني�ن 

عن القناعة أن للتحكم العل�� القادر�ن ع�� قيادة الصناعة ا��زائر�ة وملواج�ة �ذه الظا�رة وانطالقا 

كنولو�� أثرا كب��ا �� تطور ا��تمعات وتقدم�ا، فقد تضمن �ذا البند فرض سياسة توج��ية والت

للطلبة نحو الفروع العلمية ذات الصلة بالتكنولوجيا، كما عمدت ا��زائر إ�� �خذ �ع�ن �عتبار 

العلوم القانونية حاج��ا إ�� امل�ارات التقنية العالية، و�ذلك بدأت رقعة العلوم �جتماعية والسياسية و 

                                                           
1
 . 182، ص 2004، مذكرة ماجست��، جامعة منتوري، قسنطينة، تنظيم و�ي�لة ا��امعة ا��زائر�ةرفيق زواولة،  
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�مر الذي أدى  1980-1979و�داب تتعلق لصا�� الشعب العلمية إنطالقا من املوسم الدرا��� 

  . التوسع وز�ادة عدد الطلبة امل��ل�ن �� الفروع العلمية والتكنولوجية �خرى 

طر�ق ��تمام عملت ا��زائر ع�� �خذ بالتوجھ التكنولو�� العل�� �� منظوم��ا التعليمية، وذلك عن 

  : بما يأ�ي

  تمام بالتعليم التكنولو�� والتوسع فيھ، و���يع الدرا��� ع�� �لتحاق بمدارسھ��

 . ومعا�ده العليا

  املزج ب�ن الدراسة النظر�ة والعلمية �� التعليم ا��ام�� بحيث ي�ون الطالب قادرا ع�� تطبيق

 . الزراعة والطب وغ���االنظر�ات العلمية �� ا��االت التطبيقية �الصناعة و 

  أ�داف ا��امعة ا��زائر�ة : املطلب الثالث

��دف مختلف ا��امعات ��دف مختلف ا��امعات إ�� إعداد الكفاءات و�طارات ا��تلفة، ال�� تتمتع 

بقيم وم�ارات عالية وأنماط سلوك مختلفة، تمك��ا من التعامل مع الب�ئة ا��ارجية، ومسايرة 

  . ت ا��ديثة �� مختلف امليادينالتطورات و�نجازا

مع التطور الذي �ش�ده ا��تمعات �عددت أ�داف ا��امعة، فلم �عد تقتصر ع�� نقل املعرفة فقط 

بل أصبحت �س�� للتطور والتقدم، بما تكشفھ من حقائق وما �س�م بھ من حلول للمشا�ل الرا�نة 

اج�ة التحديات العصر ومتطلباتھ �و��ا أداة واملستقبلية، وكذا إعداد �طارات ال�شر�ة القادرة ع�� مو 

  . �شعاع الثقا�� و ا��تمع �� صنع قياداتھ ا��تلفة، ومصدر أسا��� من مصادر الفكر

�عد ا��امعة �� الوطن العر�ي إحدى التنظيمات �جتماعية ال�� ��دف إلعداد الكفاءات ال�شر�ة 

إ�� ��تمام ة أنماط التفك�� العل�� لديھ باإلضافة وتمك�ن الطالب من ال��و�د بالعلم واملعرفة، وتنمي

وتنمية معارفھ وكذا داف الرئ�سية ل��امعات العر�ية ب�ثقيف الفرد أك�� بالبحوث العلمية وتتحدد ��

تنمية امل�ارات العلمية وتجديد�ا باستمرار أما بال�سبة ل��امعة ا��زائر�ة فقد عرفت العديد من 

�يجة لتطورات م أ�داف�ا بما يتماش وتطلعات ا��تمع املستقبلية وذلك نالتغ��ات إ�� تحديد ورس

الذي عرف�ا ا��تمع ا��زائري ع�� مراحلھ ا��تلفة فبعد �ستقالل �ان �دف ا��امعة يتمثل �� 

توسيع فرص التعليم العا�� وت�و�ن �فراد للمسا�مة �� تنمية وتطو�ر ا��تمع �� جميع ا��االت 

�انت ترتكز أك�� ع�� مطالب ا��تمع واحتياجاتھ والثقافية و�جتماعية، حيث  لسياسيةا�قتصادية و 

من أجل  ��1971 تلك الف��ة �عد ذلك تحدد �دف ا��امعة ا��زائر�ة �� إصالح التعليم العا�� عام 

�� خدمة قطاعات التنمية الوطنية و��تمام بمشا�ل�ا ا��تلفة، وتوجيھ التعليم نحو الفروع ال
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يحتاج�ا �قتصاد الوط��، ومع التطورات ال�� ش�د��ا ا��امعة ا��زائر�ة ن�يجة التقدم العل�� والثورة 

  : التكنولوجية، فقد أصبحت �س�� إ�� تحقيق مجموعة من ��داف أ�م�ا

 القيام ب�شر املعرفة والعمل ع�� تطو�ر البحث العل�� . 

 لتلبية حاجيات خالل ت�و�ن �طارات الالزمة  إدراج التعليم ضمن �س�ثمارات �ساسية من

 . البلد

  ر�ط التعليم ا��ام�� باملشكالت الوطنية من خالل قيام البحوث والدراسات ال�� �س��دف

 . إيجاد ا��لول ��تلف املشا�ل ال�� �عيق نمو البلد

وإعادة النظر ��  إن تحقيق ��داف السابقة يتطلب من ا��امعة ا��زائر�ة مراجعة أ�داف�ا باستمرار

  .منا�� وأساليب التدر�س مع أ�مية توف�� �ل �م�انيات املادية وال�شر�ة

  مستغانم   -واقع تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س: املبحث الثا�ي

دراسة من ب�ن املؤسسات التعليم العا�� ا��زائر�ة ال�� س�تطرق إل��ا �� بحثنا �ذا، ثم تخصيص ال

مستغانم، ومن خالل �ذا ا��زء  -امليدانية لواحدة م��ا واملتمثلة �� جامعة عبد ا��ميد ابن باد�س

��ة عن ا��امعة، وعرض محاور إدارة ا��ودة الشاملة �� جامعة ومدى إستعداد جامعة  س�تم إبراز

  . مستغانم إلحداث التطو�ر من مدخل إدارة ا��ودة الشاملة

  مستغانم  -ة عن جامعة عبد ا��ميد ابن باد�س��: املطلب �ول 

 تقديم ا��امعة : 

جامعة مستغانم مؤسسة عمومية ذات طا�ع إداري تتمتع بال��صية املعنو�ة والذمة املالية و�� 

  : تخضع لوصاية وزارة التعليم العا�� وتحدد النظام �داري ��امعة مستغانم النصوص التالية

واملرسوم  1998جو�لية  07املؤرخ ��  220-98واملرسوم  1989س�تم��  24املؤرخ ��  544-83املرسوم 

  . واملعدل واملتمم الذي يحدد امل�ام 2003أوت  23املؤرخ ��  279-03: ا��اص رقم

املعدل واملتمم للمرسوم ا��اص  2012فيفري  21املؤرخ ��  77-12من املرسوم ا��اص رقم  2القرار 

  . امل���� ��امعة مستغانم 1998ية جو�ل 07املؤرخ ��  220 -98رقم 
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 تحديد ال�ليات واملعا�د : 

 2012ف��اير سنة  12ـ املوافق ل 1433ر�يع �ول عام  19مؤرخ ��  77- 12جاء املرسوم التنفيذي رقم 

املوافق  1419ر�يع �ول عام  13املؤرخ ��  220-98من املرسوم التنفيذي رقم  2واملتمم للمادة املعدل 

يحدد عدد ال�ليات واملعا�د ال�� تت�ون م��ا جامعة مستغانم واختصاص�ا كما  1998و سنة يولي 7لـ 

  : يأ�ي

  )FMED(�لية الطب  -

  )FSEI(�لية العلوم الدقيقة و�عالم ���  -

  )FSNU(�لية العلوم الطبيعية وا��ياة  -

  )FST(�لية العلوم والتكنولوجية  -

  )FLA(�لية �دب والفنون  -

  )FDSP(ا��قوق والعلوم السياسية �لية  -

  )FSECSG(�لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��  -

  )FSS(�لية العلوم �جتماعية  -

  )IEDS(مع�د ال��بية البدنية والر�اضية  -

من  04، املعدل واملتمم نظرا للمادة 1990جو�لية  07املؤرخ ��  220 - 98نظرا للمرسوم ا��اص رقم 

  : مدير�ة ا��امعة ت���� ال�يا�ل �دار�ة التالية 2012فيفري  12املؤرخ ��  77 -12م ا��اص رقم املرسو 

 مانة العامة واملكتبة املركز�ة وأر�عة مدير�ات بالنيابة م�لفة بامل�ام التالية� : 

ادات والت�و�ن نيابة رئاسة ا��امعة للت�و�ن العا�� �� الطور�ن �ول والثا�ي والت�و�ن املتواصل والش� -

  . العا�� �� التدرج

نيابة رئاسة ا��امعة للت�و�ن العا�� �� الطور الثالث والتأ�يل ا��ام�� والبحث العل�� والت�و�ن العا��  -

  . ف��ا �عد التدرج

  . نيابة رئاسة ا��امعة للعالقات ا��ارجية والتعاون والت�شيط و�تصال والتظا�رات العلمية -
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  . امعة للتنمية و�س�شراف والتوجيھنيابة رئاسة ا�� -

 قطاب ا��امعية� : 

  . مقعد بيداغو��) 10500(قطب خرو�ة  -

  . مقعد بيداغو��) 5100(سابقا ) ITA(قطب وسط املدينة  -

  . مقعد بيداغو��) 3100(قطب بلعسل  -

  . مقعد بيداغو��) 2900(قطب صالمندر  -

  . مقعد بيداغو��) 2000(قطب طر�ق القمم  -

  . مقعد بيداغو��) 900(قطب القنادس  -

  . مقعد بيداغو��) 700(القطب التكنولو��  -

 يت�ون �ذا ا��لس من: ا��لس العل�� ل��امعة: 

  . رئ�س ا��امعة رئ�سا -

  . نواب رئ�س ا��امعة -

  . عمداء ال�ليات املالحق عند �قتضاء -

  . رؤساء ا��الس العليمة لل�ليات -

  . ثرؤساء وحدات البح -

  . مسؤول املكتبة ا��امعية -

  . ممثل�ن عن �ستاذة -

ومن �ذا �لھ ي�ب�ن لنا أن ا��امعة تت�ون من �يئات ورئاسة ا��امعة و�ليات ومعا�د وعند �قتضاء 

  : من م��قات وتتضمن مصا�� إدار�ة وتقنية مش��كة يمكن تو����ا �� الش�ل التا��
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  مستغانم  -�ميد ابن باد�ستقديم جامعة عبد ا�): 2(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب ع�� أساس املعطيات املقدمة من طرف ا��امعة  :املصدر

  

  

  

  �لية الطب                                                                                    أر�عة نيابات الرئاسة 

  العا�� �� التدرج الت�و�ن  -                                           �لية العلوم الدقيقة و�عالم ���

  الت�و�ن العا�� �� ما �عد التدرج والبحث العل��  -                                                   �لية العلوم الطبيعية وا��ياة

  العل�� العالقات ا��ارجية والت�شيط  -                                                         �لية العلوم والتكنولوجية

  التنمية و�س�شراف والتوجيھ  -                                                                       �لية �دب والفنون 

   �لية ا��قوق والعلوم السياسية

  �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��

  �لية العلوم �جتماعية

   يةمع�د ال��بية البدنية والر�اض

  

  مواقع بيداغوجية م��ا  9 

  أستاذ  1296مزرعت�ن                                                                                                      2

  عمال مستخدم�ن وتقني�ن  903 اقامات جامعية                                                                                          6

 28120عدد الطلبة 

  �� التدرج 

  �� �عد التدرج 1481
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  : م�ام جامعة مستغانم

إن ا��امعة تتو�� م�ام الت�و�ن العا�� والبحث العل�� والتطو�ر التكنولو�� فتتمثل امل�ام السياسية 

  : ا�� ع�� ا��صوص فيما ي��ل��امعة �� مجال الت�و�ن الع

 ت�و�ن �طارات الضرور�ة للتنمية �قتصادية و�جتماعية والثقافية للبالد . 

 تلق�ن الطلبة م��اج البحث وترقية الت�و�ن بالبحث و�� سبل البحث . 

  املسا�مة �� إنتاج و�شر معمم العلم واملعارف وتحصل��ا وتطو�ر�ا واملشاركة �� الت�و�ن

التكنولو�� فيما  ر عة �� مجال البحث العل�� والتطو تمثل امل�ام �ساسية ل��اماملتواصل وت

 . ي��

  التكنولو��املسا�مة �� ا���د الوط�� للبحث العل�� والتطور . 

 املشاركة �� دعم القدرات العلمية والوطنية . 

 تثم�ن نتائج البحث و�شر �عالم الدولية �� تبادل املعارف وإثر�ا . 
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  ال�ي�ل التنظي�� ��امعة عبد ا��ميد ابن باد�س مستغانم): 3(الش�ل رقم 

 

 فرع التعليم املتلفز والتعليم عن �عد رئ�س التكنولوجيا

 مركز �نظمة وشبكة العالم و التصال فرع �نظمة فرع الشب�ات

 والتعليم املتلفز و التعليم عن �عد

 مركز الطبع

 والسم�� البصري 

 فرع السم�� البصري  فرع الطبع

 فرع النظافة فرع ال��مجة مركز التعليم

 مصلحة التوجیھ مص��ة البحث البيداغو�� مص��ة املعا��ة مص��ة �حصاء 

 املدير الفر��

 لأل�شطة الثقافية

 والعلمية والر�اضية

 املدير الفر��

 للوسائل والصيانة

 املدير الفر��

ة للمالية وا��اسب  

 املدير الفر��
 للمستخدم�ن

 والت�و�ن

 مص��ة ��شطة الر�اضية وال��ف��ية مص��ة ��شطة العلمية

 مص��ة �رشيف مص��ة النظافة والصيانة مص��ة الوسائل وا��رد

 مص��ة �رشيف مص��ة تمو�ل أ�شطة البحث مص��ة امل��انية وا��اسبة

مص��ة مستخدمي 

 �ساتذة

 مص��ة املوظف�ن والدار��ن

 وأعوان املصا��

 مص��ة الت�و�ن وتحس�ن

 املستوى وتجديد املعلومات

 نائب مدير ا��امعة للتنمية

  والتوجيھو�شراف

 نائب مدير ا��امعة للت�شيط

 وترقية البحث العل�� والعالقات

 نائب مدير ا��امعة للت�و�ن العا��

 املتواصل والش�ادات

 �لية العلوم الدقيقة والعالم

 �لية العلوم الطبيعة وا��ياة

 

 �لية ا��قوق والعلوم �لية الطب

 

 �لية العلوم �قتصادية

 والتجار�ة وعلوم ال�سي��

 �لية العلوم والتكنولوجيا

 �لية �دب واللغات

 

ش��كة
صا�� امل

 امل
املكتبة املركزي 

ة ل��امعة
 

�م�ن العام
 

س ا��امعة
رئ�  

  . من إعداد الطالب ع�� أساس املعطيات املقدمة من طرف ا��امعة :املصدر 
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  : تنظيم جامعة عبد ا��ميد ابن باد�س مستغانم

 دير�ة العامة واملكتبة املركز�ة ل��امعةتنظيم مدير�ة ا��امعة نيابة امل: مدير�ة ا��امعة . 

 مدير�ة ا��امعة امل�ونة من أر�ع نيابات كما ي��: نيابة املدير�ة : 

  : نيابة مدير�ة ا��امعة للتكو�ن العا�� �� التدرج والتكو�ن املتواصل والش�ادات )1

  : تت�لف بما ي��

  . ة من قبل ا��امعةمتا�عة املساءلة املتعلقة �س�� التعليم والتدر�ب املنظم -

  . الس�ر ع�� ا���ام عروض الت�و�ن املقدمة من ال�ليات واملعا�د مع مخطط تنمية ا��امعة -

  . الس�ر ع�� اح��ام التنظيم الساري املفعول �� مجال ال���يل وإعادة ال���يل وإنتقال الطلبة -

  . الت�و�ن املتواصلمتا�عة أ�شطة الت�و�ن عن �عد الذي تضمنھ ا��امعة، وتطو�ر أ�شطة  -

  . الس�ر ع�� اح��ام التنظيمات و�جراءات السار�ة املفعول �� �سليم الش�ادات واملعادالت -

  : �شمل نيابة مدير�ة ا��امعة للت�و�ن العا�� �� التدرج والت�و�ن املتواصل والش�ادات املصا�� �تية

  . مص��ة التعليم والتدر�ب والتقييم -

  . تواصلمص��ة الت�و�ن امل -

  . مص��ة الش�ادات واملعادالت -

تتكفل : نيابة مدير�ة ا��امعة للتكو�ن العا�� فيما �عد التدرج والتأ�يل ا��ام�� والبحث العل��) 2

  : بما ي��

  . �س�� الت�و�ن ملا �عد التدرج وما �عد التدرج املتخصص والتأ�يل ا��ام��املسائل املرتبطة متا�عة  -

  . حث لوحدات ومخابر البحث، وإعداد ا��صيلة بالت�سيق مع ال�ليات واملعا�دمتا�عة أ�شطة الب -

  1. القيام ب�ل �شاطات من شأنھ تثم�ن نتائج البحث -

  . ضمان س�� ا��لس العل�� ل��امعة، وا��فاظ ع�� �رشيف -
                                                           

1
يحدد التنظيم �داري ملدير�ة ا��امعة وال�لية  2004أوت  24املوافق لـ  1425رجب عام  8قرار وزاري مش��ك مؤرخ ��  4-2املواد من  

  . واملع�د وم��قة ا��امعة ومصا���ا املش��كة
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  . جمع و�شر املعلومات بأ�شطة البحث ال�� تنجز�ا ا��امعة -

  : للت�و�ن العا�� فيما �عد التدرج والتأ�يل ا��ام�� للمصا�� �تية �شمل نيابة مدير�ة ا��امعة

  . مص��ة الت�و�ن ملا �عد التدرج وما �عد التدرج املتخصصة -

  . مص��ة التأ�يل ا��ام�� -

  . مص��ة متا�عة أ�شطة البحث وتثم�ن نتائجھ -

  : تصال والتظا�رات العلميةنيابة مدير�ة ا��امعة للعالقات ا��ارجية والتعاون والت�شيط و�) 3

  : تتكفل بما ي��

  . ترقية عالقات ا��امعة مع محيط�ا �جتما�� و�قتصادي واملبادرة ب��امج الشراكة -

  . املبادرة ب�ل �شاط من أجل ترقية التبادل ما ب�ن ا��امعات والتعاون �� مجال التعليم والبحث -

  مستغانم  -�� جامعة عبد ا��ميد ابن باد�سمحاور إدارة ا��ودة الشاملة : املطلب الثا�ي

من خالل دراس�نا ملسار التعلیم العا�� و من أجل تب�� مدخل إدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات 

الزالت ��دف إ�� �فضل من خالل تحس�ن نوعیة ت�� لنا أن جامعة مستغانم �انت و التعليم العا�� ا

و�بحث �ذا العنصر �� �عض املؤشرات الكمیة املتعلقة  ،مخرجا��ا والرفع من مستوى الطالب ا��ام��

تطور أعداد الطلبة امل��ل�ن  بتطور ا��امعة وال�� من أ�م�ا تطور أعداد أعضاء ال�یئة التدر�سیة،

ومنھ يمكن �خذ �ع�ن �عتبار املعاي�� التالية بناءا  إضافة إ�� تطور ال�یا�ل البیداغوجیة، واملتخرج�ن،

  :ولھ �� ما سبقع�� ما تم تنا

  جودة أعضاء �يئة التدر�س : أوال.   

يحتل �ستاذ املركز �ول من حيث ��مية �� نجاح العملية التعليمية، فم�ما بلغت ال��امج ��            

وال یمكن أن ی�ون  جود��ا فإ��ا ال تحقق الفائدة املرجوة م��ا إذا لم ينفذ�ا أساتذة أكفاء ومؤ�لون،

  .ودة إال بتوفر أستاذ جید التحصیل وع�� مستوى عال من الت�و�نالتعلیم ذو ج

 ومن خالل �ش�ال التالية یت�� لنا تطور أعضاء �يئة التدر�س بجامعة مستغانم حسب الرتبة خالل

املؤ�ل العل�� ل�يئة التدر�س،  �قدمية امل�نية لألستاذ ا��ام�� ودرجتھ العلمية، السنوات �خ��ة،

  . �تأط�الوتطور معدل 
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 مستغانم - تطور أعضاء �يئة التدر�س بجامعةعبد ا��ميد ابن باد�س. 

 �يئة التدر�س حسب الدرجة العلمية بجامعة مستغانم): 1(ا��دول رقم 

 
  . مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

 معة مستغانم عرف تزایدا مستمرا خالل الف��ة املب�نة،نالحظ من ا��دول أن عدد �ساتذة بجا

رفت فحسب رتبة أستاذ مساعد نجد أن �ذه الفئة ع أستاذ، 1236إ��  1185حیث ارتفع العدد من 

 ٪ من إجما�� �ساتذة، 60الصدارة ع�� مر السنوات ا��مس ب�سبة تجاوزت  نموا �اما إذ بقیت تحتل

فيما يخص و  ،2016خالل سنة %  �34سبة تقدر ب  ��لت أع�� فقد محاضر أما فیما یتعلق بأستاذ

�سبة س�شفا�ي ا��ام�� فالأما �ستاذ �  ،2016سنة %  �10 قدرت أع�� �سبة بأستاذ التعليم العا�

كما نالحظ من ا��دول أن �سبة  �ذا راجع ��داثة إ�شاء �لية الطب،و %  2ض�يلة ومنخفضة تقدر ب 

  .�قي عدد�م ثابت ع�� مر السنوات املب�نة٪ و  01جدا ب�سبة لم تتجاوز  ضعیفة�ستاذ املعيد �انت 
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  الش�ل التا�� ي��ص تطور عدد أعضاء �يئة التدر�س حسب الدرجة العلمية خالل السنواتو 

.2014،2015،2016  

  تطور �يئة التدر�س حسب الدرجة العلمية): 4(م الش�ل رق

  

  حصاء بجامعة مستغانمع�� وثائق داخلية من مص��ة � اعتمادا  من إعداد الطالب، :املصدر 

  

  م 2014تطور أعضاء �يئة التدر�س بجامعة مستغانم  خالل سنة ): 5(الش�ل رقم 

 
  .مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر
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ب�سب متفاوتة ب�ن فئات الرتب من خالل الش�ل يت�� أن أعضاء �يئة التدر�س يتوزعون 

 534أي ما �عادل %  45ب�سبة  )أ(املعتمدة �� ا��امعة و أن اك�� �سبة �م أساتذة مساعدين قسم 

%  15أستاذ، ثم تل��ا �سبة  230أي ما �عادل %  19ب�سبة  )ب(ستاذ، ثم فئة أستاذ مساعد قسم أ

ب�سبة ( ب)أستاذ، ومن ثم تأ�ي فئة أساتذة محاضر�ن قسم  181أي ) أ(تمثل أساتذة محاضر�ن قسم 

�� أستاذ، و 82أي %  7م عا�� ب�سبة أستاذ، و �عد�ا مباشرة فئة أساتذة �علي 151أي ما �عادل %  13

  . أساتذة 4إ��  3أساتذة معيدين ما �عادل من أساتذة جامعي�ن اس�شفائي�ن و  لكال%  �1خ�� �سبة 

  م 2015تطور أعضاء �يئة التدر�س بجامعة مستغانم  خالل سنة : )6(الش�ل رقم 

  
  .مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

من خالل الش�ل يت�� أن أعضاء �يئة التدر�س يتوزعون ب�سب متفاوتة ب�ن فئات الرتب   

ستاذ، ثم فئة أ 487أي ما �عادل %  40ب�سبة  )أ(مساعدين قسم أن اك�� �سبة �م أساتذة ملعتمدة و ا

تمثل أساتذة %  16أستاذ، ثم تل��ا �سبة  210أي ما �عادل %  17ب�سبة ) ب(أستاذ محاضر قسم 

�عادل  أي ما%  15ب�سبة  )أ(أي أستاذ، ومن ثم تأ�ي فئة أساتذة محاضر�ن قسم  )ب(مساعدين قسم 

%  ��2 �خ�� �سبة أستاذ، و 107أي %  �9 ب�سبة عا� ئة أساتذة �عليم�عد�ا مباشرة فأستاذ، و  178

ساتذة تمثل أ%  �1سبة أستاذ اس�شفا�ي و  26أي ما �عادل تمثل أساتذة جامعي�ن إس�شفائي�ن 

  . أساتذة 4معيدين ما �عادل 
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  م 2016تطور أعضاء �يئة التدر�س بجامعة مستغانم  خالل سنة ): 7(الش�ل رقم 

  

  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : ملصدرا 

  

من خالل الش�ل يت�� أن أعضاء �يئة التدر�س يتوزعون ب�سب متفاوتة ب�ن فئات الرتب  

ثم فئة  أستاذ، 496أي ما �عادل %  40ب�سبة  )أ(م اك�� �سبة �م أساتذة مساعدين قساملعتمدة وأن 

تمثل أساتذة %  16أستاذ،ثم تل��ا �سبة  233أي ما �عادل %  19ب�سبة  )ب( محاضر قسم أستاذ

أي ما %  13ة ب�سب )ب(أستاذ،ومن ثم تأ�ي فئة أساتذة مساعدين قسم 196أي  )أ(محاضر�ن قسم 

�� �خ�� و أستاذ، 124أي %  �10عد�ا مباشرة فئة أساتذة �عليم عا�� ب�سبة أستاذ، و  �157عادل 

تمثل %  �1سبة أستاذ اس�شفا�ي و  26أي ما �عادل تمثل أساتذة جامعي�ن إس�شفائي�ن %  2 �سبة

الذي نال حصة �سد من  )أ(أساتذة بال�سبة لدرجة �ستاذ املساعد قسم  4أساتذة معيدين ما �عادل 

الدكتوراه  إجما�� أعضاء �يئة التدر�س �� السنوات �خ��ة، الس�ب يرجع إ�� تأخر �� مناقشة أطروحة

نظرا للظروف العائلية ال�� يواج�و��ا وضعف ال�شر العل��  اء،خصوصا �� فئة السيدات ال�س

   .للمقاالت

كما يفتقد القطاع بك��ة لدرجة أستاذ والس�ب يرجع إ�� سوء الظروف �جتماعية بما ف��ا  

ش�و من عدم كفاية أجر وكذا املالية حيث مازال �ستاذ ا��ام�� � السكن و��شغاالت العائلية،

ضف إ�� ذلك ا��الة النفسية ال�� توصل إل��ا �ستاذ ا��ام�� من  حاجاتھ ا��اصة وح�� العلمية م��ا،

دار�ة والطالبية املعادية �� كث�� من �حوال �ل �ذا سا�م إ�� حد ما إحباط شديد، جراء السلوكيات � 

امل��عة ع��  ة والغر�ية لبحث الب�ئة ا��امعية�� نقص التأط�� و��رة الكفاءات إ�� الدول العر�ي

   .اس�ثمار قدرا��ااستقطاب الكفاءات و 
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 مستغانم -�قدمية امل�نية لألستاذ ا��ام�� ودرجتھ العلمية بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س. 

  مستغانم بجامعة العلمية ودرجتھ ا��ام�� لألستاذ امل�نية �قدمية): 2(ا��دول رقم 

  مستغانم بجامعة املستخدم�ن مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

 مستغانم  -املؤ�ل العل�� ل�يئة التدر�س بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س.  

حامل�ن لش�ادة %  47من حملة ش�ادة املاجست��، �� ح�ن ان %  53يو�� الش�ل التا�� أن ما �س�تھ 

  .الدكتوراه

  مستغانم بجامعة التدر�س ل�يئة العل�� املؤ�ل ): 8(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

  



 غانم                                        مست إدراك أ�مية إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س           :الفصل الثالث

 

 
78 

 مستغانم -باد�س ابن ا��ميد عبد بجامعة ا��ام�� لألستاذ امل�نية �قدمية. 

  مستغانم بجامعة ا��ام�� لألستاذ امل�نية �قدمية ): 9(الش�ل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

سنوات، ثم تل��ا فئة ما ب�ن  5تقل سنوات خ����م عن %  31يت�� من خالل الش�ل أن ما �س�تھ 

سنة خ��ة  20سنة و  11ملوالية فئة ما ب�ن احتلت املرتبة ا، و % 28سنوات خ��ة ب�سبة  10ت و سنوا 6

�التا�� فان اغلب و سنة،  21لذين تفوق سنوات خ����م بال�سبة ل%  15تأ�ي �� �خ�� �سبة ، و %ب�سبة 

  .سنوات 10أساتذة ت��اوح سنوات خ����م ما ب�ن سنة و 

  مستغانم  -بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س �سبة التأط��:  

العا�� إحدى أ�م عوامل النتاج �� مؤسسات التعليم العا��، ف�� �شرف  �ش�ل أساتذة التعليم

ع�� �عليم وت�و�ن الطلبة وتجري البحوث للمسا�مة من ج�ة �� التنمية بمختلف أوج��ا، ومن 

ج�ة أخرى �� تطو�ر العلم وقد عرف عدد أعضاء �يئة التدر�س �� مؤسسات التعليم العا�� 

زائر ع�� �ستقالل، وا��دول التا�� يو�� تطور معدل تأط�� ا��زائر�ة تطورا منذ حصول ا��

  .�ساتذة للطلبة بجامعة مستغانم 
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  مستغانم بجامعة التأط�� معدل تطور ): 3(م ا��دول رق

 
  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

 أن ��م �يئة التدر�س �� مؤسسات التعليم العا�� بجامعة عبد �ست�تج من قراءة ا��دول أعاله،

، أما �� 2015أستاذ سنة  1185د �ان عدد�م مستغانم عرف تطورا سر�عا، فق -ا��ميد ابن باد�س

و  2017أستاذ سنة  1236قد ارتفع �ذا العدد ليتجاوز و  أستاذ، 1216فقد بلغ عدد�م  2016سنة 

ذة التعليم العا��، �و ن�يجة مج�ود كب�� تم بذلھ �� مجال الت�و�ن، �ذا التقدم امل��وظ �� سلك أسات

تاذ واحد ل�ل وقد �انت �سبة املؤطر�ن بمعدل أس، واكبة وت��ة تزايد �عداد الطلبةإال أنھ لم يف�� �� م

�ذا و  2017طالب سنة  23تاذ واحد ل�ل لتصل إ�� أس  2016طالب سنة 22و 2015طالب سنة  21

انخفاض معدل التوظيف لدى أساتذة ة امل��ل�ن �� السنوات �خ��ة و �سبة الطلب راجع إ�� ارتفاع

طالبا ل�ل أستاذ ح�� ی�ون الطالب  70و�ذا املعدل یجب أن ی�ون أقل من. التعليم العا�� با��امعة

    .ا��ام�� معدا �ش�ل جید، و تحقق املنظومة ا��امعیة تأط��ا ذو جودة

  جودة الطالب: ثانيا :  

نتاجیة للقطاع ف�و دد الطلبة امل��ل�ن �� التعلیم العا�� أ�م عنصر من مدخالت العملیة � یمثل ع

یتحكم �ش�ل كب�� �� توسیع الشبكة ا��امعیة، سواء من ناحیة الب�� التحتیة أو من ناحیة عدد 

 -باد�سوالتخصصات، ودراسة الوثائق املتعلقة بتطور التعلیم العا�� بجامعة عبد ا��ميد ابن  الفروع

  .تو�� بأن عدد امل��ل�ن ش�د تطورا كب��ا خصوصا �عد توسیع ا��امعة مستغانم،
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 سبة املتخرج�ن خرج�ن �� التدرج و �عد التدرج و تتطور عدد الطلبة امل��ل�ن و امل�.  

  �عد التدرج �� التعلیماملتخرج�ن �� التدرج و �� تطور أعداد الطلبة امل��ل�ن و و�و�� ا��دول التا

  2014العا�� ع�� السنوات الثالث املاضیة انطالقا من عام 

  التعلیم �� التدرج �عد و التدرج �� املتخرج�ن و امل��ل�ن الطلبة أعداد تطور  ): 4(ا��دول رقم 

  
  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

صائیة الواردة �� ا��دول أعاله أن �ناك تزایدا كب��ا �� أعداد حنالحظ من خالل املؤشرات � 

سنة  26406مستغانم من  -اد�سحیث ارتفع عدد الطلبة بجامعة عبد ا��ميد ابن ب الطلبة امل��ل�ن،

و�دل �ذا �رتفاع ع�� ز�ادة فرص �لتحاق بالتعلیم العا�� باملوازاة مع التحسن امل��وظ ��  ،2014

إضافة إ�� رغبة  ،2014٪ خالل عام  ��46,62ل �� ش�ادة الب�الور�ا والذي قدر ب معدل النجاح امل

أغلبیة النا���ن �� مواصلة الدراسة والتحصل ع�� ش�ادات جامعیة �سمح ل�م باالندماج �� سوق 

وارتفع عدد الطالب سنة  طالب، 28456ما یقدر ب  2015وقد بلغ عدد الطلبة امل��ل�ن سنة  العمل،

و�ذه ال�سبة تؤكد مج�ودات ا��امعة املبذولة من توسیع للب�� التحتیة  طالب، �29607 نحو �إ 2016

  .بما �ساعد ع�� اس�یعاب املوارد ال�شر�ة الوافدة عل��ا

و�و�� العمود ا��امس �� ا��دول السابق عدد املتخرج�ن �� �ل من السنوات املب�نة، إذ یت�� أن 

 2015طالب سنة  8398ع�� مر السنوات، فقد انخفض من  عدد املتخرج�ن ش�د انخفاضا م��وظا

  . �ذا راجع إ�� ارتفاع �سبة الرسوب �� ا��امعةو %  26.31ب�سبة  7489إ�� %  31,80ب�سبة
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  توز�ع الطلبة حسب نظام التكو�ن املعتمد �� ال�ليات بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س- 

  :مستغانم 

 م الت�و�ن املعتمد من قبل �ل �لية، نالحظ أن عدد الطلبةبمتا�عة تطور أعداد الطلبة حسب نظا

لطب املعتمدة �قيت إال �لية ا�ليا خاصة �� السنوات �خ��ة و  امل��ل�ن �� النظام الكالسی�ي ا�عدم

النظام، �� ح�ن نجد التطور امل��وظ  �LMDذا یدل ع�� أن جامعة مستغانم ل�ذا ل�ل ال�ليات و 

صالحات ال�� �عتمد�ا ا��امعة یا نحو التحول إ�� النظام ملواكبة جملة � للنظام ا��ديد تتجھ تدر�ج

  . ا��زائر�ة

 تطور عدد الطلبة امل��ل�ن �� التدرج .  

النظام و ) املاس��+ الل�سا�س(�ش�� الش�ل رقم إ�� إجما�� الطلبة امل��ل�ن حسب نظام ل م د

  .الكالسي�ي �� مرحلة التدرج

  مستغانم بجامعة ال�ليات �� املعتمد التكو�ن نظام حسب بةالطل توز�ع ): 5(ا��دول رقم 

  املعا�د/ال�ليات 

  2015/2016املتخرجون   2016/2017امل��ل�ن 

  ل�سا�س

  د.م.ل
  ماس��

كالسي

  ك

  ل�سا�س

  د.م.ل
  ا��موع  كالسيك  ماس��

�لية العلوم 

  التكنولوجية
2960  1192  /  452  460  /  912  

�لية العلوم الدقيقة 

  .�و�عالم ��
1234  372   115  190  /  305  

�لية العلوم 

  .الطبيعية وا��ياة
1837  922   409  338  /  747  

    /      701  /  /  .�لية الطب

�لية العلوم 

�قتصادية 

  .والتجار�ة 

2150 1325 /  353  429  /  782 

�لية ا��قوق 

  .والعلوم السياسية
1871  2015  /  436  836  /  1272  

�لية العلوم 

��سانية 

  .ماعية و�جت

1820  1266  /  310  574  /  884  

�لية �داب والفنون 

.  
2067  783  /  396  303  /  699  
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  516  /  484  68  /  1353  2531  �لية اللغات �جن�ية

مع�د ال��بية البدنية 

  .والر�اضية 
910  811  /  209  317  /  525  

  6643  /  3895  2748  701  10039  17380  .ا��موع

  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

  تطور عدد الطلبة امل��ل�ن �� التدرج.  

و النظام  )املاس��+ الل�سا�س(�ش�� الش�ل رقم إ�� إجما�� الطلبة امل��ل�ن حسب نظام ل م د

   .الكالسي�ي �� مرحلة التدرج

  مستغانم بجامعة رجالتد �� امل��ل�ن الطلبة عدد تطور  ): 10(مالش�ل رق

  
  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

ز�ادة الطلب ع�� التعليم العا�� و  ي�ب�ن من خالل ا��دول التدفق ال�ائل ع�� جامعة مستغانم،

�� معدالت نجاح امتحان والضغط ع�� مؤسساتھ ال�� أصبح يتوجب عل��ا اس�يعاب الز�ادات املعت��ة 

معدل  2016سنة و %  51,36معدل  2015وسنة %  46,62معدل  2014الب�الور�ا ال�� بلغت سنة 

للذان يضغطان ع�� والكثافة الس�انية ا � �صل إ�� ز�ادة النمو الديمغرا�، كما يرجع ذلك �� %  49,79

كفاءة ذي �ش�ل تحديا قو�ا ينعكس سلبا ع�� � والثانوي ومن ثم التعليم العا��، �مر الالتعليم �سا��
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ومن ج�ة أخرى يو�� الش�ل أعاله تزايد  نوعية خر��� قطاع التعليم العا�� �� ا��زائر �ذا من ج�ة،و 

جما�� �� نظام ل م د ع�� عكس النظام الكالسي�ي الذي عرف مقارنة مع ما �ان عليھ معدالت القيد � 

جليا كيف أن املنا�� املستوردة من الدول �ورو�ية القت إقباال تراجعا كب��ا �مر الذي يو�� لنا 

كب��ا من قبل الدولة والطلبة ا��زائر��ن، بالرغم من عدم توافق مثل �ذه �نظمة مع الب�ئة التعليمية 

ا��زائر�ة �س�ب غموض مالمح نظام ل م د، سواء بال�سبة للطلبة أو �ساتذة، ف�و باألصل تجر�ة 

افق مع الب�ئة �ورو�ية،و�ظ�ر لنا ذلك بوضوح من خالل عدم قدرة وقابلية املؤسسات أورو�ية تتو 

  .ا��زائر�ة ع�� اس�يعاب الكم ال�ائل من خر��� نظام ل م د وضعف إم�انيات الت�و�ن امليدا�ي

 تطور عدد الطلبة املتخرج�ن �� التدرج .  

  2014/2015لتدرج للسنة ا��امعية يو�� الش�ل التا�� تطور عدد الطلبة املتخرج�ن �� مرحلة ا

  . 2015/2016معية السنة ا��او 

  

  مستغانم بجامعة التدرج �� امل��ل�ن الطلبة عدد تطور  ): 11(الش�ل رقم 

  
  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

 6643رج�ن �� مرحلة التدرج و البالغ عدد�م يظ�ر من الش�ل انخفاض �� إجما�� الطلبة املتخ

خالل السنة %  32,43أي ما �عادل �سبة / طالب خالل السنة  �8118عدما �ان عدد�م  2016طالب

�ذا راجع بطبيعة ا��ال إ�� ارتفاع �سبة الرسوب ال�ائل  ،% 24,48بما �عادل  20152016ا��امعية 

� �ونة �خ��ة، إ�� جانب ضعف املن�� املتبع والطالب ا��امعية عرفھ قطاع التعليم العا�� �/ الذي 

وا��امعة تركز ع�� الكم ع�� حساب ا��ودة، مع  دارة ع�� مستوى الوزارةع�� حد السواء مما أدى باإل 

مرور الزمن ا�عكس ع�� امل��اج واملقررات بحيث ظ�ر نوع من ال�سا�ل والتقص�� من طرف �ساتذة 
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لبة باملعلومات ا��ا�زة ثم يطلب م��م اس��جاع�ا يوم �متحان بطر�قة دارة، حيث يتم ��ن الطو� 

�مر الذي ساعد ع�� تفاقم  آلية �ذا ما �عرف بالتعليم العا�� البن�ي الذي أصبح يمارس �ش�ل ر�يب،

  .ظا�رة الغش �� صفوف التعليم العا�� وتنوع أساليبھ

  

  التدرج �عد ما امل��ل�ن الطلبة عدد تطور. 

 .تطور عدد الطلبة امل��ل�ن ما �عد التدرج بجامعة مستغانم ): 12(قم الش�ل ر 

  
  .مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

ارتفاع �� عدد الطلبة امل��ل�ن �� ما �عد التدرج خاصة �� السنة : يظ�ر من الش�ل رقم

طالب �� السنة  1374طالب �عدما �ان عدد�م يقدر ب  1487ر ب حيث قد 2017/2016ا��امعية

�ذا راجع إ�� رغبة أغلبیة النا���ن �� مواصلة الدراسة وا��صول ع�� و  ،2015/2014ةا��امعي

   .ش�ادات جامعیة عالية �سمح ل�م باالندماج �� سوق العمل

  

  

  

  

  

 تطور عدد الطلبة امل��ل�ن ما �عد التدرج. 
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  مستغانم بجامعة التدرج �عد ما املتخرج�ن الطلبة عدد تطور  ): 13(الش�ل رقم 

  
  

طالب  846ارتفاع كب�� �� إجما�� الطلبة املتخرج�ن �� مرحلة ما �عد التدرج و البالغ عدد�م 

طالب خالل السنة ا��امعية  280م �عدما �ان عدد� 2015/2016خالل السنة ا��امعية 

لكث�� من الطلبة امل��ل�ن من ان��اء سنوات الدراسة لدى ا، �ذا راجع بطبيعة ا��ال إ�� 2014/2015

    .قبل

  سبة املتخرج�ن ملرحل�� التدرج و ما �عد التدرج للسنة ا��امعية�. 

 .�سبة املتخرج�ن ملرحل�� التدرج و ما �عد التدرج للسنة ا��امعية ): 14( الش�ل رقم

  
 

  جودة ال�يا�ل البيداغوجية �� جامعة مستغانم: ثالثا. 
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من ب�ن التداب�� ال�� �عمل ا��امعة ع�� اتخاذ�ا الس�یعاب ما یفد ع�� التعلیم العا�� من طلبة  

توف�� ال�یا�ل البیداغوجیة ال�� تحقق راحة �افة �فراد با��امعة من طلبة وأساتذة وموظف�ن، 

اعد مستغانم من مق -وا��دول التا�� یو�� ما خصصتھ إدارة جامعة عبد ا��ميد ابن باد�س 

  .قاعات محاضراتر البحث العل�� و مخاب مكتبات، مخابر بيداغوجية، قاعات، مدرجات، بیداغوجیة،

  مستغانم بجامعة البيداغوجية ال�يا�ل): 6(ا��دول رقم 

  )عدد الطلبة( طاقة �س�يعاب   ال�يا�ل البيداغوجية

  29950  املقاعد البيداغوجية 

  36  املدرجات 

  192  القاعات 

  10  املكتبات 

  62  ا��ابر البيداغوجية 

  41  مخابر البحث

  02  قاعات ا��اضرات

  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

حصائیات املو��ة �� ا��دول، ی�ب�ن لنا حرص ا��امعة ع�� توف�� عدد أك�� من من خالل � 

ش�ل الذي �سمح بتغطیة ال��اید املستمر �� أعداد الطلبة امللتحق�ن ��ا بما البیداغوجیة، بال ال�یا�ل

ا��سن للعملیة للتعلیمیة، وعلیھ یمكن القول أن التعلیم العا�� بجامعة عبد ا��ميد ابن  یضمن الس��

ش�د تطورات نوعیة و�ی�لیة كب��ة منذ إ�شاء ا��امعة، ��دف �ذه التطورات إ��  مستغانم -باد�س 

بالش�ل الذي یجعلھ یخدم حاجیات التنمیة ا��لیة من ج�ة، و�توافق مع  تقاء بنوعیة التعلیم�ر 

أخرى، أما فیما یتعلق بآفاق التعلیم العا�� با��امعة، ف�ذه �خ��ة  مستوى التعلیم العال�� من ج�ة

ة �� �عض ��دف إ�� توف�� التخصصات ال�� تل�� حاجیات الطلبة و�غطي النقص الذي �عرفھ ا��امع

شعب جدیدة لم تكن موجودة من قبل كتنو�ع التخصصات املتعلقة  التخصصات، من خالل إدخال

�لیة الطب ولم یقتصر تطو�ر التعلیم العا�� بجامعة عبد ا��ميد ابن  إ�شاءأو  ببعض ال�ليات،

ب فحسب، بل �عمل ا��امعة أیضا ع�� تطو یر الشع مستغانم ع�� ال�يا�ل البيداغوجية -باد�س

املدرسة ��ا، وجعل�ا تتوافق مع رغبات الطلبة ومتطلبات سوق العمل، و قد تم إدخال العدید من 

تخصصا جديدا للماس��،  19 التخصصات ال�� �انت تفتقر إل��ا ا��امعة و تدعمت �ليات ا��امعة ب

   .ل�سا�س  94تخصص ماس�� آخر و  56تضاف إ�� 

  دارة ا��امعیة جودة � : را�عا.  
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دارة �� املؤسسة التعليمية تتوقف إ�� حد كب�� ع�� القائد، فإذا فشل �� أن جودة � ال شك 

إدراكھ للمدخل ال�يك�� نحو إدارة ا��ودة الشاملة، فمن غ�� ا��تمل أن يتحقق أي نجاح، و�دخل �� 

لق � خس��اتي��، ومتا�عة ��شطة ال�� تقود إ�إطار جودة إدارة املؤسسة ا��امعية جودة التخطيط � 

دار��ن التقني�ن وأعوان املصا�� �ذا مرتبط ب�سي�� شؤون املوظف�ن � و  ثقافة إدارة ا��ودة الشاملة،

   .و�شرف ع�� �ل أصناف املوظف�ن داري ل��امعة و�� تمثل ا��انب � 

 مستغانم  - �عداد املوظف�ن ع�� مستوى جامعة عبد ا��ميد ابن باد�س.  

  .ف�ن ع�� مستوى جامعة مستغانميو�� ا��دول التا�� �عداد املوظ

  �عداد املوظف�ن ع�� مستوى جامعة مستغانم): 7(ا��دول رقم 

  العدد  الرتبة  العدد  الرتبة  العدد  الرتبة

  05  متصرف مس�شار
محافظ رئ���� باملكتبة 

  ا��امعية
  38  م��ق إداري رئ����  01

  08  متصرف رئ����
م�ندس رئ�س للمخابر 

  ا��امعية
01  

عالم تق�� سامي �� � 

���  
50  

  02  �اتب مدير�ة رئ����  03  محافظ للمكتبة ا��امعية  01  م��جمة ترجمان رئ����

م�ندس رئ�س �� �عالم 

���  
  47  .م��ق إداري   05  مقتصد رئ���� جام��  01

م�ندس دولة �� �عالم 

���  
16  

م�ندس دولة با��ابر 

  ا��امعية
  25  محاسب إداري رئ����  15

م�ندس دولة �� 

  حصاء� 
  03  مقتصد  03

تق�� سام للمخابر 

  ا��امعية
21  

  46  متصرف
  26  م��ق بحث بامل�اتب ا��امعية

مساعد باملكتبات 

  ا��امعية
21  

  13  وثائقي أم�ن محفوظات

  01  م��جمة ترجمان
م��ق بحث بامل�اتب ا��امعية 

  املستوى �ول 
03  

تق�� سام للسكن 

  والعمران
03  

م�ندس تطبيقي 

  الصيانةبا��ابر و 
04  

م�ندس دولة �� السكن 

  و�حصاء
  01  تق�� سامي �� الفالحة  01

  01  طب�ب عام رئ����
م�ندس تطبيقي �� �شغال 

  العمومية
01  

تق�� سام �� �شغال 

  العمومية
02  

  02  .م�ندس دولة �� الزراعة   05  طب�ب عام
تق�� سام �� �عالم 

���  
04  

  08  �اتب مدير�ة  02  زراعةم�ندس تطبيقي �� ال  01  جراح أسنان
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عامل م�� من   66  عون حفظ بيانات  23  عون إداري رئ����

  املستوى �ول 
01  

  08  عون مكتب  04  محاسب إداري 

معاون تق�� �� �عالم 

 ���  
  73  حارس  19  عامل خارج الصنف  01

سائق سيارة من   30  عامل م�� من الصنف �ول   21  عون إدارة

  الصنف �ول 
01  

  28  عامل م�� من الصنف الثا�ي  06  �� با��ابر ا��اميعية تق

معاون رئ���� للمصا�� 

  �قتصادية 
  101  عامل م�� للصنف الثالث  05

عامل م�� من 

  املستوى الثا�ي
04  

معاون تق�� للمكتبات 

  ا��امعية
  01  حاجب  07  سائق سيارة للصنف �ول   43

  10  الثا�ي سائق سيارة للصنف   01  تق�� �� الزراعة 

عامل م�� من 

  املستوى الثالث
  24  �اتب   06

عون الرقابة من املستوى 

  الثا�ي
14  

  72  عون الرقابة من املستوى �ول   35  تق�� �� �عالم ���

  مستغانم بجامعة املستخدم�ن مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

  مستغانم  -ا��ميد ابن باد�ستطور موظفي جامعة عبد.  

  فيما ي�� ا��دول التا�� يو�� تطور موظفي جامعة مستغانم خالل السنوات �خ��ةو 

  تطور موظفي جامعة مستغانم خالل السنوات �خ��ة): 8(ا��دول رقم 

  2017  2016  2015  السنوات

  903  871  934  املوظف�ن

  مستغانم بجامعة املستخدم�ن مص��ة من اخليةد وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  .مستغانم جامعة موظفي عدد تطور  ): 15(الش�ل رقم 
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  مستغانم بجامعة حصاء�  مص��ة من داخلية وثائق ع�� اعتمادا الطالب، إعداد من : املصدر

  

�م بحيث قدر عدد الش�ل السابق�ن انخفاض عدد موظفي ا��امعة،��دول و نالحظ من خالل ا

 إ���عد�ا ارتفع قليال ، و 2016موظف �� سنة  871ض أك�� إ�� انخفموظف و  934حوا��  2015سنة

انخفاض �ا ارتفاع �سبة التقاعد السنوي و و ذلك راجع لعدة أسباب من بي� 2017موظف �� سنة  903

   .مستوى التوظيف �� السنوات �خ��ة 

  لتطو�ر من مدخل إدارة ا��ودة الشاملةاستعداد جامعة مستغانم إلحداث ا: املطلب الثالث 

و�� �عض م��ا ع�� توفر التحاليل با��امعة توصلنا إ�� مجموعة نتائج، يمن خالل املعطيات و 

ج إ�� التفعيل مبادئ ا��ودة الشاملة فيما نالحظ ضعف وقصور �� البعض �خر يحتامتطلبات و 

  :املبادئ املتوفرة �� النقاط التالية بات و ز �� �ذا املطلب ع�� املتطل��تمام، لكن س��ك وز�ادة 

  � صدار الكتب ا��ماعية و إ �ت�� ذلك �� ليا ل��امعة ع�� العمل ا��ما�� و دارة الع���ع

�يام املؤتمرات و يات و غ���ا إضافة إ�� مشاركة مختلف العامل�ن �� تنظيم امللتقا��الت و 

  .الدراسية ال�� تنظم �� ا��امعة

 وضع ��داف للعمل ع�� تحقيق�اظفي ا��امعة �� اتخاذ القرارات و مو  دعم مبدأ مشاركة. 

 دارة �� وضع ال��امج التعليميةارك اعضاء ال�يئة التدر�سية مع � �ش. 

  م�شات وسائل تقنية و  وتج���ات ( فر ا��امعة ع�� إم�انيات مادية ومؤ�الت �شر�ة كب��ة تتو

  .ا��...بيداغوجية

  و رغبات املستفيدين من ا��دمات ال�� تقدم�اتل�� ا��امعة اغلب حاجات.  

  دورات الت�و�ن للعامل�ن خاصة �ساتذةالتدر�ب و .   



 غانم                                        مست إدراك أ�مية إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة عبد ا��ميد ابن باد�س           :الفصل الثالث

 

 
90 

 توفر ا��امعة ع�� كم كب�� من مراجع و مصادر املعلومات ع�� املكتبات �� مختلف ا��امعة.  

 جودتھمل ع�� التحس�ن املستمر لألداء و ���يع الع.    

 داء �ش�ل دوريعليمية و و�م بال�سبة لل��امج التمبدأ التق� .  

التطو�ر من مدخل إدارة ا��ودة الشاملة  إلحداث�� �خ�� �ست�تج أن ا��امعة مستعدة 

للطلبة التأط�� ا��يد  تحقيق التحس�ن املستمر لألداء و للوصول إ�� تقديم أفضل ا��دمات 

تلبية امعة ع�� دارة العليا ل��ضاف إ�� ذلك حرص � اك�ساب صفة النوعية �� مخرجا��ا، يو 

استعداد�م تطو�ر قدرا��م و تنمية و الزمة و تزو�د�م بامل�ارات الرغبات العامل�ن والطلبة و 

للمسا�مة �� التنمية ح�� �عمل �افة �فراد املن�سب�ن ل��امعة ��عل�ا أك�� تنافسية وفق 

   .اس��اتجيات إدارة ا��ودة الشاملة

لم تصل إ�� املستوى املأمول ضمن نظام إدارة ع�� الرغم من �ل ما سبق ذكره فان ا��امعة 

نظرا لعدة نقائص �� توف�� متطلبات مبادئ ال تقل أ�مية ع�� املتوفر م��ا  ا��ودة الشاملة،

دون اعتماد�ا  ال�� تقف دو��ا عوامل تحول اس��اتيجيات ا��ودة التعليمية، و لتطبيق 

ھ نحو الرغبة �� التوجلسياسية و ا �رادةامل عدم توفر أ�م تلك العو تطبيق مباد��ا، و و 

ماد�ا �� مختلف �ليات ا��امعة، ل���يع ع�� اعتا��تمام بأنظمة ا��ودة، و�شر ثقاف��ا و 

اك�سا��م للم�ارات ��م و ذلك ملا ت�تجھ �ذه ال�ليات من ا��ر�ج�ن فتوفر ثقافة ا��ودة فو 

�ذلك ر�ف ��ا من خالل�م و �شر�ا والتعنوعي��ا، �س�ل من عملية دار�ة والكفاءة امل�نية و � 

مية والتطور �� املتمثل �� التكفل بدفع ��لة التنق ا��امعة أ�م �دف وجدت ألجلھ، و تحق

وضيح صورة املستقبل تسم و محاولة ر ة التغ��ات العاملية امل�سارعة و مساير جميع ا��االت و 

  .عن طر�ق مخرجا��ا

  العوائقالصعو�ات و :  

  :� العمل ضمن نظام إدارة ا��ودة الشاملة بجامعة مستغانم تتمثل أ�م الصعو�ات و العوائق �

 عدم وجود نصوص قانونية تلزم باعتماد اس��اتيجيات و أنظمة إدارة ا��ودة الشاملة .  

  � التدر�سية �� التعامل مع أ�شطة خلية ضمان جودة و دار�ة سلبية �عض أعضاء ال�يئة

  .التعليم العا��

 خاصة املعنو�ة م��ا للعامل�ن �� ا��امعةنقص أو عدم نجاعة أنظمة التحف� � .  

  اعتماد يق مبادئ إدارة ا��ودة الشاملة و ضرورة تطببأ�مية و  و�يمان �رادةتوفر عدم

  .دارة العليا ل��امعة�ا من قبل � أسلو�

  : الفصل الثالث خالصة 
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 أ�م ��ع تتوفر مستغانم -باد�س ابن ا��ميد عبد جامعة أن �ست�تج الفصل �ذه خالل من

 وتحقيق ا��دمات أفضل تقديم إ�� للوصول  الشاملة ا��ودة إدارة نظام تطبيق متطلبات مبادئ و

 ذلك إ�� يضاف مخرجا��ا، �� النوعية صفة واك�ساب للطلبة ا��يد والتأط�� املستمر لألداء التحس�ن

  وتنمية الالزمة �اراتبامل وتزو�د�م والطلبة العامل�ن رغبات تلبية ع�� دارة العليا ل��امعة�  حرص

 ح�� القانونية الدولة ومؤسسات �قتصاد وتطو�ر تنمية �� واستعداد�م للمسا�مة قدرا��م تطو�رو 

  .الشاملة ا��ودة إدارة اس��اتجيات وفق تنافسية أك�� ل��امعة ��عل�ا املن�سب�ن �فراد �افة �عمل

 نظام ضمن املأمول  املستوى  إ�� تصل لم مستغانم جامعة فان ذكره سبق ما �ل من الرغم ع��

 م��ا املتوفر ع�� أ�مية تقل ال مبادئ متطلبات توف�� �� نقائص لعدة نظرا الشاملة، إدارة ا��ودة

 تطبيق و اعتماد�ا دون  تحول  عوامل دو��ا تقف وال�� التعليمية، اس��اتيجيات ا��ودة لتطبيق

 و�شر ا��ودة، بأنظمة ��تمام نحو التوجھ �� والرغبة رادةتوفر �  العوامل عدم تلك وأ�م مباد��ا،

 ا��ر�ج�ن من ا��امعة �ذه ت�تجھ ملا وذلك ا��امعة، مختلف �ليات �� اعتماد�ا ع�� وال���يع ثقاف��ا

 عملية من �س�ل ونوعي��ا، امل�نية والكفاءة دار�ة�  للم�ارات واك�سا��م ف��م ا��ودة ثقافة فتوفر

 التكفل �� واملتمثل ألجلھ، وجدت �دف ا��امعة أ�م تحقق و�ذلك �مخالل من ��ا والتعر�ف �شر�ا

 و رسم ومحاولة امل�سارعة التغ��ات العاملية ومسايرة ا��االت جميع �� والتطور  التنمية ��لة بدفع

   .مخرجا��ا طر�ق عن املستقبل صورة توضيح

 بدأ إذ ال�شأة ثةحدي العا�� التعليم جودة ضمان مجال �� مستغانم جامعة تجر�ة و�عت��

 �داء وتطو�ر تقييم �� واملتمثل م��ا املرجو ودور�ا ب�شاط�ا تقم لم ولكن مؤخرا ��تمام با��ودة إال

 ع�� بالعمل والتكفل  تطو�ره، ع�� والعمل العل�� البحث تقييم وعملية التدر�سية، البيداغو�� لل�يئة

 التحس�س مثل �شاطات �عدة ا��لية قيام ذلك إ�� ضف وحوكمتھ، با��امعة داري التنظيم �  تطو�ر

 الطلبة ع�� مطبوعات توز�عو  وامللتقيات التحس�سية �يام خالل من وذلك ا��ودة ثقافة و�شر

  . التعليم �� ا��ودة موضوع تتضمن
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 إحـداث إ�� يـؤدي وا��دميـة �نتاجية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة من�� تطبيق نإ

 و�التـا�� وفعاليـة بكفـاءة أ�ـداف�ا تحقيـق مـن يمك��ـا بحيـث داخل�ـا كـل شـيء تمـس إيجابيـة �غيـ��ات

 ا��ـودة إدارة مـن�� ت�نـت الـ�� املؤسسات جل أن و�سـتمرار�ة حيث والتفـوق  البقـاء لنفسـ�ا تضـمن

 املــن�� �ــذا ألن ،الســوقية ا��صــص علـى أكــ�� واسـتحوذت ر�حي��ـا وارتفعـت عمالؤ�ـا ازداد قـد الشـاملة

 كما ،رغباتھ وتلبية �ســ�� إلرضائھ ا��ميــع املؤسســة �� شــر�ك اعتبــارهو   العميــل رضــا تحقيــق علــى يركــز

 جميـع علـى مشـاركة تركيـزه جانـب إ��  تن��ـي ال مسـتمرة عمليـة أنـھ علـى والتطو�ر التحس�ن إ�� ينظر أنھ

 و�ج�ـود وإخـالص بتفـان �عملـوا كـي للمؤسسـة فـ��م �نتمـاء روح غـرس و�التـا�� وتمكيـ��م العـامل�ن

    . واملعنو�ة املادية التحف��ات من الكث�� يقابلھ الشاملة ا��ودة إدارة مف�وم �� ذلك �ل ألن مضاعفة

 علــى بظالل�ــا ألقــت والتكنولوجيــة املعرفيــة و العلميــة ومتغ��اتــھ العصــر �ــذا ديناميكيــة إن

 إدارة مف�ـوم تبـ�� خـالل مـن ذلـك و مع�ـا والتكيف ر��امساي ع�� مج��ة التعليميــة وجعل��ا املؤسســات

 ��ميـع مـدخالت إال �� مـا والـ�� مخرجا��ا تجو�ـد مـن أجـل م��ـا البـد كحتميـة الشـاملة ا��ـودة

 إ�� يؤدي التعليم �� الشاملة إدارة ا��ودة تطبيـق أن حيـث، �خـرى  ا��دميـة و �نتاجيـة القطاعـات

 ملواج�ة وإنتاجيـة وإ�سانية ديناميكيـة أكثـر وجعل�ـم وجسـميا وعاطفيا وروحيا عقليا �فراد إعداد

 تزو�ـد علـى تحـرص الشـاملة ا��ودة إدارة مف�وم وفق التعليم منا�� أن كما، العصر �ذا تحديات

 عملية �� املسا�مة ع�� القدرة وتكس��م املسؤولية ليتحملواالضرور�ة  وامل�ارات الطلبـة باملعارف

   .التنمية

��ا أولو�ا مــن فجعل��ــا التعلــيم �� ا��ــودة قضــية أ�ميــة إ�� تــتفطن الــدول  معظــم جعــل مــا �ــذا

 مـع خاصـة التعليميـة لنظم�ـا �صـالحية عمليا��ا �� الشـاملة ا��ـودة إدارة تبــ�� مفـا�يم علــىعملت و 

 م�ـارات وتخـر�ج إعـداد أجـل مـن وذلـك و�بتكـار واملعرفـة امل�ـارة علـى و�قتصـاد الصـناعة اعتمـاد ز�ـادة

 و�التـــا�� تمـــع��وا العمـــل لســـوق  �حســـن العصـر وتقـــديم مسـتجدات مـع التكيـف علـى قـادرة �شـر�ة

 ملف�ـوم الواســع �ن�شــار �ــذا أن حيــث ،والرفا�يـــة �قتصـــادي النمـــو �� الشـــعوب طموحـــات تحقيـــق

 حسـب تت�نــاه وتكيفـھ العــالم �� املــدارس مــن الكثــ�� جعــل التعلــيم مجــال �� الشــاملة ا��ــودة إدارة

 ع��ـا تمـعا��و  العمـالء رضـا ونالـت النجـاح فحققـت وال�شـر�ة املاديـة وموارد�ـا اتمعتقـدو  ثقاف��ـا

  . العالم مستوى  ع�� املدارس جميع منھ �ستفيد أن يمكن ونموذجا بھ يحتذى مثاال أصبحت و�التا��

 كمحاولة "ا��ودة الشاملة �� ا��امعة ا��زائر�ة إدارة واقع تطبيق" بدراس�نا قمنا ولذلك

 التعليمية املؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة تطبيق مدى حول  تدور  وال�� البحث إش�الية عن لإلجابة
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 وال�� املذكرة، تضمن��ا ال�� الثالثة الفصول  من انطالقا وذلك ،املطبقة �صالحات خالل من ا��زائر�ة

   :التا�� النحو ع�� للبحث �ساسية الفرضيات عن �جابة حاولت

    :الفرضيات اختبار نتائج

 خالل من النتائج إ�� التوصل تم فقد البحث، بداية �� اق��اح�ا تم ال�� للفرضيات بال�سبة

   :ي�� كما والتطبيقية النظر�ة الدراسة

 إن مدخل إدارة ا��ودة الشاملة دور �� تطو�ر أداء مؤسسات " واملتمثلة ��   :�و�� الفرضية

�� �خرى تما إثبا��ا، حيث بي�ت لنا الدراسة النظر�ة بأن مدخل إدارة ا��ودة " التعليم العا��

ن املستمر �� أداء من أحدث املداخل �دار�ة ال�� �س�� أساسا للتطو�ر والتحس� الشاملة

املؤسسة، ولقد ات�� من خالل الدراسة أن �ناك من الباحث�ن والكتاب من يتخذ املداخل 

�دار�ة ع�� أساس �س�ام الفعال �� تحس�ن أداء املؤسسة كتقنيات ملدخل إدارة ا��ودة 

م�� �� أداء، ونظرا لل�ون شمولية فتمتاز بھ �ذه املن��ية �دار�ة فإ��ا الشاملة �� تحقيق الت

 . تحس�ن �� أداء املؤسسة إ�� غاية التم�� فيھ أساس

 س�� جامعة مستغانم ع�� تطبيق إدارة ا��ودة الشاملة " واملتمثلة ��  :الفرضية الثانية�

سة التعليم العا�� محل دراسة إن مؤس" قصد بلوغ النتائج ال�� حقق��ا العديد من ا��امعات

�عتنق فلسفة تؤكد ع�� تقديم ا��دمات التعليمية �فضل، وت�ب�� رسالة مؤسسية تركز ع�� 

ضرورة ضمان جود التعليم العا�� ف��ا، وأ�ش�ت مجلس لقيادة ا��ودة والت�سيق ووضع 

ومات التوج��ية اس��اتيجية ا��ودة الشاملة وإشراف ع�� الرقابة وقياس �داء لتوف�� املعل

التخاذ قرارات صائبة لتحس�ن �داء، وتفعيل النظم �تصاالت �� ا��امعة ب�ن �فراد وفرق 

املشكالت وحل�ا ورسم خارطة ، و��ن إدارات �قسام وال�ليات و�دارة العليا ملواج�ة عمل

 . ا��ودةاملستقبل، غ�� أن �دارة ال تزال ��مل �عض القضايا ال�� تتعلق بضمان 

  : �ق��احات والتوصياتبناءا ع�� النتائج املتوصل إل��ا، يمكن تقديم أ�م 

  شر ثقافة ضمان ا��ودة ع�� مستوى املؤسسة و�صورة مستمرة �إصدار مجلة دور�ة �ع���

 . بضمان ا��ودة التعليم العا�� وفتح تخصصات �� �ذا ا��ال

  نظام إدارة ا��ود الشاملة و�شر ثقاف��ا �� ضرورة التوفر الرغبة و�يمان بضرورة اعتماد

 . البأوساط أعضاء ال�يئة �دار�ة العليا وأعضاء �يئة التدر�س والط

 ائھ أولو�ة ك��ى مقارنة مع با�� ��شطة��تمام بالبحث العل�� وإعط . 
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  تطو�ر ال�ي�ل التنظي�� إلدارة ا��امعة ع�� أن �شمل مص��ة لضمان ا��ودة التعليمية وقد

 . ت�ون إحدى نيابات رئ�س ا��امعة نظرا أل�مية إدارة ا��ودة وشمول�ا �ل العامل�ن

  العمل ع�� استحداث �غ��ات �� القيم و�تجا�ات ��ميع العامل�ن وذلك لتوف�� الب�ئة

 . سلوب ا��ود الشاملةاملناسبة الن��اج أ

  التوجھ نحو عمل الشرا�ات مع ا��امعات الرائدة �� تطبيقات إدارة ا��ودة الشاملة، من أجل

 . �حت�اك باملستوى العال�� و�ستفادة من تجار��م �� �ذا ا��ال

   :البحث أفاق

اره كب�ية أو إننا من خالل �ذا البحث قد أملمنا بأ�م النقاط املتعلقة باملوضوع، و�مكن إعتب

���يص مبد�ي إلدارة ا��ودة الشاملة �� مؤسسات التعليم العا��، و�املقابل ف�ناك نقائص تظ�ر 

للقارئ تص�� ألن ت�ون أبحاث مستقبلية ت��ى املوضوع و�عا��ھ من جوانب أخرى لم يتطرق ل�ا 

  . �ذا البحث
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     ��صامل

 في الفعالية تحقيق إ�� تطبيق�ا يؤدي ال�� �نظمة تلك أ�م أحد الشاملة ا��ودة إدارة �عد

 تحس�ن ��  �سا�م الشاملة ا��ودة إدارة بمبادئ �س��اتي�� �ل��ام أّن  ذلك با��زائر، ا��ام�� التعليم

    .ا��ديد العال�� املناخ تحديات مع �يجا�ي التكّيف ع�� املنظومة فرصة

 الواقع ب�ن العا�� التعليم مؤسسات �� الشاملة ا��ودة إدارة إ�� التعرف البحث �دف وقد    

 البحث �ذا �� تطرقنا حيث دراسة، كعينة باد�س ابن ا��ميد عبد جامعة أخذنا حيث واملأمول 

  . العا�� التعلـيم مؤسسات �� تطبيق�ا ومتطلبات وأ�مي��ا  الدراسة ملفا�يم النظر�ة للمقار�ات

 أ�مية العا�� التعليم ملؤسسات تو�� ال�� التوصيات �عض تقديم إ�� البحثية الورقة وخلص

    .ف��ا الشاملة ا��ـودة إدارة تطبيق

    .العا�� التعليم الشاملة، ا��ودة إدارة ا��ودة، : املفتاحية ال�لمات

  

Summary  

Total quality management is one of the most important of these systems whose 

application leads to achieving effectiveness in university education in Algeria, because the 

strategic commitment to the principles of total quality management contributes to 

improving the system's opportunity to adapt positively to the challenges of the new global 

climate. 

   The aim of the research was to identify total quality management in higher education 

institutions between reality and expectations as we took Abdul Hamid Ibn Badis University 

as a study sample, where we discussed in this research the theoretical approaches to the 

concepts of the study, its importance and requirements for its application in institutions of 

higher education.  He concluded the research paper to provide some recommendations 

that explain to higher education institutions the importance of applying TQM in them.  

Key words: Quality, Total Quality Management, Higher Education.  


