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الملخص
من أهم األساليب احلديثة اليت )Total QualityManagement(تُعترب إدارة اجلودة الشاملة 

كإحدى األمناط اإلدارية السائدة ، استحوذت على اهتمامات العديد من املمارسني والباحثني األكادمييني
. ابوصفها مفهوما عصري، واملرغوبة يف الفرتة احلالية

. ما هو إال انعكاسًا للسياق االجتماعي واالقتصادي العام، إن التعليم العايل مثله كأي نسق تعليم نظامي
يف البلدان الناميةخاصة ، وليس باملستغرب أن يعاين التعليم العايل مبختلف مؤسساته من مشكالت كبرية

رة نشأت عن املتغريات اليت غّريت شكل يف اجلزائر بصفة خاصة و بصفة عامة
ويستند إىل تقنيات عالية التقدم ، العلم والتطوير التكنولوجيعلى العامل وأوجدت نظامًا عامليًا جديدًا يعتمد 

األمر الذي ال يدع جماًال للرتدد يف البدء بربامج شاملة للتطوير والتحديث على املستويني التعليمي، والتفوق
. اإلداريو 

و 
:خالل حتديد

.و مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية-1
.مربرات اللجوء إىل أدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية-2
ور إدارة اجلودة الشاملة يف ضمان نوعية العملية التعليمية باجلامعة اجلزائريةد-3

Resumé:

Le concept de «management par la qualité totale» (en anglais «Total Quality

Management»), désigne la mise en oeuvre d'un projet d'entreprise reposant sur une

démarche qualité mobilisant tout le personnel, c'est-à-dire une stratégie globale par

laquelle l'entreprise tout entière met tout en oeuvre pour satisfaire ses bénéficiaires en

qualité, coût et délai. L'objet du management par la qualité totale passe ainsi

nécessairement par le développement d'un «esprit qualité"partagé par tous.

L’enseignement supérieur en tant que système
d’organisation reflète les  contextes social et économique.
A cet égard, l’enseignement supérieur et ses institutions
connaissent des problèmes capitaux face aux défis imposés

par la mondialisation et le nouvel ordre international,ces

derniers caractérisés par l’évolution du savoir, la
technologie et des techniques hautement développées.

L’ébauche de cette article est de traiter le rôle du

management par la qualité totale dans la gestion de l’enseignement supérieur:
1- Le concept du management par la qualité totale et ses utilisations ;

2- La situation de l’enseignement supérieur en Algérie ;

Rôle du management par la qualité totale dans l’amélioration du rendement de



l’université algérienne

:مقدمة
مركز اهتمام معظم دول العامل فهي متثل النموذج )Total Quality Management(تعد إدارة اجلودة الشاملة 

الذي يقوم على املزج بني الوسائل و املوجهةالعصري لإلدارة اجلديدة الذي يرتكز على مجلة من املفاهيم اإلدارية احلديثةو احلديث
املستجدات العامليةو الفاعلة اليت تتيح له مسايرة التحدياتو اإلدارية األساسية واجلهود االبتكارية وبني املهارات الفنية املتخصصة

منظمة التجارة ، ISOفات العاملية منظمة املواص، Internetشبكات املعلومات ، انتشار تقنية املعلومات، عوملة االقتصاد(احمللية و 
.)اخل... WTOالعلمية 

حتقيق أعلى و التطوير املستمرو
كنتيجة هلذه املوجة اليت و ،الصناعيةو اخلدمات خاصة يف امليادين التجاريةو النواتجو العملياتو املستويات  املهمة يف املمارسات

الباحثني األكادميني ظهرت العديد من املفاهيم حول إدارة اجلودة و استحوذت على اهتمامات العديد من املمارسني االقتصاديني
.إدارة اجلودةو ضمان اجلودةو الشاملة ركزت معظمها حول ثالث حماور أساسية هي مراقبة اجلودة

باخلصوص و ودة التعليم تعد من التحديات الكبرية اليت تواجهها مجيع املؤسسات التعليميةو على الصعيد التعليمي فإن ج
و )TQM(اجلامعية منها األمر الذي دفع العديد منها لتبين مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة 

الرتكيز على و )Teaching and Learnin(لتعلم او و السياق االجتماعي
تطوير مواهبهم إىل جانب رفع كفاءة و تزويدهم باملهارات الالزمةو ملخرجاته)QualityCompetence(الكفاءة النوعية

عملية بكفاءة 
لتحقيق هذه املواصفات فقد توصلت العديد ، و املسامهة يف بناء االقتصاد املبين على املعرفةو العامليو عالية على املستوى احمللي

أساليب متكاملة تساعد و من الدراسات إىل نتيجة مفادها أن إدارة اجلودة الشاملة هي النموذج القادر على توفري أدوات
والعايل على حتقيق نتائج مرضيةمؤسسات التعليم

.هدفها األول
)TQM(و اجلامعة اجلزائرية كباقي جامعات العامل مطالبة هي األخرى يف ظل االهتمام املتزايد بنموذج إدارة اجلودة الشاملة 

إجياد بيئة العمل املناسبة داخل  و توجه حنو هذا املفهوم كفلسفة إدارية حديثة حتاول من خالله توفريو 
فمن غري املعقول أن يكون اإلعداد االكادميى للطالب خالل دراسته ، اجلامعة متكنها من جتاوز التناقضات اليت تتخبط فيها

.مادة ختصصهناقصاً وهو املتوقع منه أن يكون اإلطار املستقبلي يف
سياسات مؤسسة التعليم العايل يف نظر العديد من الباحثني من اجل االرتقاء و و عليه فإن إي حماولة للتغري الشامل يف نظم

)TQM( من هذا ، و
إىل جانب ، بيان أسلوب تطبيقها يف التعليم العايل، و عنا سيعمل على التعريف مباهية إدارة اجلودة الشاملةاملنطلق فإن موضو 

.حتليل وضعية التعليم العايل يف اجلزائرو ذلك بعد عرضو توضيح مرتكزات تطبيق اإلدارة الشاملة يف اجلامعة اجلزائرية
.)TQM(مفهوم إدارة الجودة الشاملة - 1



األفكار اليت ميكن ألي إدارة أن تتبناها و م إدارة اجلودة من أحدث املفاهيم اإلدارية اليت تقوم على جمموعة من املبادئيعترب مفهو 
بالرجوع إىل التطور التارخيي هلذا املفهوم جند أن الفضل يف استخدام هذا املفهوم يعود إىل و من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن

.فيليب كروسيب وايشريوايشي كاوا، جوزيف جوران، إدوارد دمينج:األمريكيون من أمثالو يابانيونمسامهات العديد من العلماء ال
. فقد عّرفها ف، اهليئات املختصةو و نظرا حلداثة املفهوم فقد ظهرت تعريفات خمتلفة إلدارة اجلودة الشاملة للعديد من الباحثني

.P(كروسيب  Crosby( وهو أحد املؤسسني لTQM" متثل املنهجية املنظمة لضمان سري النشاطات اليت مت التخطيط

حتول "RILEYرفها ريلي فيما يع.1"اإلداري التنظيمي األمثل يف األداء باستخدام املوارد املادية والبشرية بكفاءة عالية
وقبل  ، واليت تتضمن تركيز طاقات املنظمة على التحسينات املستمرة لكل العمليات والوظائف، 
.2"حيث إن اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجات العميل، كل شيء املراحل املختلفة للعمل

تتظافر فيها جهود ، خلق ثقافة متميزة يف األداء"R. Benhardأما روبرت بنهرد 
وذلك بالرتكيز على جودة األداء يف مراحله األوىل وصوًال إىل اجلودة ، املديرين واملوظفني بشكل متميز لتحقيق توقعات العمالء

.3"املطلوبة بأقل كلفة وأقصر وقت
تأدية العمل الصحيح على حنو صحيح من الوهلة األوىل لتحقيق اجلودة املرجوة "بينما يعرفها معهد اإل

.4"مع االعتماد على تقدمي املستفيد من معرفة مدى حتسن األداء، بشكل أفضل وفعالية أكرب يف أقصر وقت
اإلدارية للمؤسسة اليت تدرك من خالهلا حتقيق كل من الفلسفة "فتعتربها)BQA(أما من وجهة نظر منظمة اجلودة الربيطانية 

."وكذلك حتقيق أهداف املشروع معاً ، احتياجات املستهلك
فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد املنظمة ")TQM(أما وجهة النظر األمريكية فتعرف إدارة اجلودة الشاملة 

املوارد البشرية اليت حتسن استخدام املوارد املتاحة وكذلك اخلدمات حبيث لتحقيق تطور مستمر وهي أساليب كمية باإلضافة إىل
.5"أن كافة العمليات داخل املنظمة تسعى ألن حتقق إشباع حاجات املستهلكني احلاليني واملرتقبني

الفلسفية اليت ترتكن إليها إدارة اجلو انطالقا من هذه التعاريف ميكننا حتديد أهم املرتكزات الفكرية
الشروع يف استخدام هذا األسلوب يف خمتلف املنظمات بالرغم من تباينت آراء هؤالء املفكرين واألكادمييني يف شأن حتديد 

، أولويات وأمهية هذه املرتكزات من باحث آلخر
:وتتمثل هذه املنطلقات يف، يق إدارة اجلودة الشاملةتطب

.الرتكيز على حاجات العميل-
ALL the Employeesمسامهة مجيع العاملني و االعتماد على اإلدارة التشاركية-

.وإسهامهم املباشر يف تأكيد اجلودة يف النتائج
.اعتماد نظام التحفيز-
.التنسيق وتفعيل االتصال بني اإلدارات واألقسام على املستويني األفقي والعمودي-
. تأسيس نظام معلومات دقيق وفعال وااللتزام باملوضوعية والصدق يف عرض البيانات واملعلومات-
، TQMلألساسي باعتباره املذهب واملعتقد اContinuous Improvementتوكيد نظام اجلودة والتحسني املستمر -

وليس احملافظة على املستوى املقبول ، فالبد أن يكون هدف اإلدارة والقيادة يف اجلودة الشاملة تعزيز وتطوير املخرجات باستمرار
.من االجناز فقط

االعتماد يف اختاذ القرارات على احلقائق الواقعية -
.الوقاية من الوقوع يف األخطاء وليس جمرد كشفها-
و اخذ مفهوم إدارة اجلودة الشاملة: إدارة الجودة الشاملة في السياق التعليميماهية -2

بروزه كقوة اقتصادية تنافسية جديدة يف األسواق و الظهور بعد النجاح الذي حققه اإلنتاج الياباين بغزوه األسواق األمريكية



و تطبيق إدارة اجلودة يف مصانعهاو ية تنفيذحماولة املؤسسات األمريك، و العاملية
القائمة على قيم التنافس والفردية واحلواجز املوجودة بني العاملني وقيادة وإدارة املصنع اليت تتناقض مع قيم اجلودة املبنية على 

مما اضطرهم إىل حماولة تغيري القيم لدى العاملني يف املصنع إىل ما ، التعاون والتسامح وروح الفريق وتالحم العاملني مع 
اجلودة (لتغيري هذه القيم جلأت إىل تطبيق إدارة اجلودة يف املدرسة وغرس القيم اجلديدة املتالئمة معهاويالئم تطبيق اجلودة

.6ختلفة من االبتدائية إىل التعليم اجلامعيوبدأت عمليات التجريب تأخذ مكانتها يف املراحل الدراسية امل)الشاملة
موقفاً تربوياً Glasserمواقف حول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم فقد أورد كالسر  و ومنذ تلك الفرتة برزت عدة أراء

مىت ما نشأ اختالف"حول جودة العمل يف التعليم يقول فيه
لنتيجة االختبار فال بد للمعلم من مناقشة أوجه ذلك االختالف مع الطالب أو ما بني تقومي املعلم والطالب جلودة العمل أو

الطلبة املعنيني إذ أنه من هذه املناقشات يتعلم الطالب أو الطلبة السبل اليت متكنهم من معرفة مقومات ومكونات اجلودة يف 
من هذا التقومي هو عملية التحسني من أجل مع ضرورة إعطاء الفرصة تلو الفرصة لتحسني ما يعملون إذ أن الغرض ، العمل

.7"حتقيق اجلودة املرجوة
إن املدرس واملدرسة بتوفريهم أدوات التعليم الفعالة والبيئة التنظيمية املالئمة ميثالن جهة "يرىBonstinglأما بونستنكل 

لتعليم الذي جيعل من الطالب نافعني على لذا فإن مسؤولية املدرسة هي توفري ا، والطالب ميثل املستفيد األول، تقدمي اخلدمة
وكيفية استثمارهم لفرص ، املدى البعيد وذلك بتدريسهم كيفية االتصال مبحيطهم وكيفية تقومي اجلودة يف عملهم وعمل اآلخرين

وموروإن املستفيد الثانوي من خدمات املدرسة هم اآلباء وأولياء األ. التعليم املستمر على مدى احلياة لتعزيز تقدمهم
"8 .

جمموعة من املعايري واإلجراءات يهدف تنفيذها إىل ")Total Quality(كما تشري اجلودة الشاملة 
وتشري إىل املواصفات واخلصائص املتوقعة يف املنتج التعليمي ويف العمليات واألنشطة اليت ، تج التعليميالتحسني املستمر يف املن

تتحقق من خالهلا تلك املواصفات واجلودة الشاملة توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج 
ورضاه )(يمية على حتقيق احتياجات املستفيدين من املؤسسة التعليمية كما تشري أيضا إىل قدرة املؤسسة التعل.9"مرضية

مبعىن آخر فاجلودة يف حقل التعليم تعىن مدى حتقق أهداف الربامج التعليمية يف اخلرجيني مبا حيقق رضا )اخلرجيون(التام عن املنتج 
.10يميةالتعلمن وجود املؤسسات )(

فاالهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية  ال يعين جعل املؤسسات التعليمية وخصوصا اجلامعات منشات جتارية 

، ليمية حتقيقا جلودة املنتجأساليب اإلدارة التع
11التعليمومجاعاته وأفراده يف جمال ، مؤسساته

عليمي الباحثني حول تعريف مفهوما دارة اجلودة يف سياقه التو من خالل ما سبق نالحظ أن هناك اختالف يف رؤية املؤسسات
املعايري و املوادو أسلوب لوصف مجيع األنظمة"باململكة املتحدة على أنه)QAA(فقد عرفته وكالة ضمان اجلودة بالتعليم العايل 

،  ويتضمن ذلك التدريس، املستخدمة من قبل اجلامعات ومعاهد التعليم العايل للحفاظ على مستوي املعايري واجلودة وحتسينه
.12"البحوثو املنح الدراسية، و كيفية تعليم الطالب

وذلك مبراجعتها ، التحسني املستمر لعمليات اإلدارة الرتبوية أو املدرسية"أما تعريف اخلطيب فريى يف جودة التعليم العايل هي
لعملية وتقليل الوقت الالزم إلجناز ا، اإلنتاجية باملؤسسة التعليميةو الطرق لرفع مستوي األداءو البحث عن الوسائلو وحتليلها
.13مما يؤدي إىل ختفيض التكلفة ورفع مستوى اجلودة، باستبعاد املهام عدمية الفائدة وغري الضرورية للطالب، التعليمية
فهي عملية إدارية ، أسلوب تطوير شامل ومستمر يف األداء يشمل كافة جماالت العمل التعليمي"أحمد درياسويعرفها 

، الطالبحتقق أهداف كل من سوق العمل و 



وحتسني مركز املؤسسة التعليمية ، األمر الذي ينطوي حتما على حتقيق رضا الطالب وزيادة ثقتهم، اخلدمة ولكن يف توصيلها
.14حمليا وعامليا
ى جمموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت توظف عملية إدارية ترتكز عل"Rhodesأما رودس  

.15"للمؤسسة
مشاركة مجيع اجلهات وية والبشريةمن التعاريف السابقة نستنتج أنه من الضروري مبكان تسخري كافة اإلمكانيات املاد

إن االلتزام الكلي بتطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة الرتبوية يستدعي إعادة  النظر يف و واإلدارات واألفراد يف العمل كفريق واحد
فيها وجيب التعرف واسرتاتيجيات تعاملها مع العمل الرتبوي ومعايريها وإجراءات التقومي املتبعة ، رسالة هذه املؤسسة وأهدافها

.)الطلبة(على حاجات املستفيدين 
و عليه ميكن أن نعرف إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبيةو

ومبا تستلزمه هذه اجلهود من تطبيق جمموعة من املعايري ، )الطالب(ى املنتج الرتبوي لرفع مستو 
.واملواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع مستوى املنتج الرتبوي من خالل تظافر جهود كل العاملني يف جمال الرتبية

بشكل أساسي على و إن التنمية الشاملة يف أي بلد تقع على عاتق التعليم بصفة عامة: روضعية التعليم العالي في الجزائ- 3
و فعليها يقع عبء تطوير أجهزة الدولة، اجلامعة باعتبارها األداة األهم واألكثر فاعلية يف العملية التنموية

واجلامعة بوصفها املؤسسة املؤهلة لتزويد خمتلف هذه . املة
بفضل توفرها على هيئة أكادميية ، بآخر التطورات يف حقول املعرفة وتدريبها على أحدث التقنياتو القطاعات باإلطارات املسرية

وبفضل ما جتريه من حبوث علمية تستفيد من نتائجها، على صلة دائمة مبصادر املعرفة العاملية
.الوطنية

باعتماد برامجإصالح مناهج التعليم العايلو لألسف يف بالدنا غري ذلك بالرغم من احملاوالت املتعددة لتجديدو غري أن الواقع
د من الباحثنيغري أن العدي. االجتماعية احلاليةو أكثر تكيفا مع املعطيات االقتصاديةو التحدياتو طرق حديثة تساير التغرياتو 
حتد من و تطورهو السلبيات اليت تعيق منوهو اخلرباء جيمعون على  أن مؤسسات التعليم العايل باجلزائر يعاين العديد من املشكالتو 

املناهجو منطية اخلطط، و ، جودتهو فعاليتهو كفاءته
سياسات التعليمية اليت كثريا ما جتد مقاومة شديدة من طرف الطلبة أو األساتذة أنفسهم بسبب عدم توافقها مع واقع التعليم الو 

، احتياجات التنميةو انعدام املوازنة بني خمرجات التعليم العايل، و يف اجلامعة اجلزائرية  بسبب تبين مناذج مستوردة للتعليم العايل
الكفاءة و )ارتفاع معدل التسرب(ضعف الكفاءة الداخلية ، و اإلعداد النوعي لطالب اجلامعةو لنمو الكميعدم التوازن بني او 

. أخريا عدم فعالية أجهزة التوجيه، و )اختالل يف تناسب خمرجات التعليم العايل مع متطلبات سوق العمل(اخلارجية 
تقليدية نظرا لعدم توفر املراجع و جلزائر على معطيات قدميةيركز التكوين اجلامعي يف ا: تدني نوعية التكوين الجامعي- 1

ميجد فكرة احلصول على ، و اإلبداعو حيارب االبتكار، و االنصهارو احلديثة فهذا األسلوب من شأنه أن يدعم ثقافة االمتثال
.االعتماد على النفسو ال يشجع على التعلم احلقيقي اهلادف، و الشهادة ال إال

التطبيقية يف التكوين إذ أن الغالبية املطلقة من برامج التكوين اجلامعي ترتكز على و على اجلوانب األدائيةعدم الرتكيز-
بالتايل تركز تلك الربامج على اجلوانب و قاعدة خاطئة مؤداها أن الطالب الذي يعرف ميكن أن يوظف معارفه يف امليدان العملي

.ةو املعرفية النظرية
16و ر ممارستهافتقادها إىل إطار تطوري للتكوين يؤطوحمددةو افتقار برامج التكوين إىل أهداف واضحة-



تفتقد اجلامعة اجلزائرية إىل رقابة علمية فعملية تقومي الطلبة تركز غالبا على التقومي :جودتهاو ضعف معايير التقويم- 2
إهدار الوقت يف طول و دون اللجوء إىل أنواع التقومي األخرى مما ولد انتشار ظاهرة الغشاإلفراط يف استعماله من و التحصيلي

.خمرجاتهو االمتحانات على حساب الربامج التكوينية األمر الذي ساهم يف تدين جودة التعليم
غياب برامج واضحةو وضاملقررات التعليمية باجلامعة اجلزائرية من الغمو تعاين املناهج:قدمهاو ضعف مناهج التعليم- 3
،  مفصلة للمحاور الدراسيةو 

االعتماد فقط على و التخطيط السليم للربامج املتبعة يف التعليم العايلو إىل جانب انعدام التنظيم.  احلاجات التنموية للمجتمع
هذا ما سعت إليه و بيئته التعليميةو مستوى الطالب اجلزائريو اليت ال تتوافقوبرامج املواد الدول املتطورةو قل احلريف ملقرراتالن

يف إطار اإلصالحات اليت مست مجيع األطوار التعليمية هذا L.M.Dاجلامعة اجلزائرية يف السنوات األخرية من خالل نظام 
.النظام الذي يلقى خاصة معار 

لعل من أسباب تدين نوعية التعليم يف بالدنا هو عدم توفر اغلب األساتذة على تأهيل يف طرائق : ضعف عملية التأطير- 4
أساتذة كما أن إسناد بعض املقاييس إىل ،  التقنيات الرتبوية احلديثة فالقدرة على البحث ال تعين القدرة على التدريسو التدريس

ليسوا يف التخصص يولد عدم القدرة على تطبيق املناهج
زد على ذلك فإن معظم اجلامعات اجلزائرية تعتمد على عدد معترب من األساتذة املؤقتني الذين يفتقدون املقررات الدراسيةو 

اليت هي عبارة على و ملتبعةالتوظيف يضاف إىل ذلك نوعية طرق التدريس او إىل جانب ضعف عملية االختيار، للخربة الكافية
.يعيدون كتابتها على ورقة االمتحانو إمالء للمحاضرات حيفظها الطلبة

)الثانويو املتوسط، االبتدائي(إن االرتباط الكيفي للتعليم العايل يف اجلزائر مبراحل التعليم األخرى : ثقافة التعليم السلطوية- 5
سلبية الطالب و يلقنو قافة التعلم يف اجلامعة تقوم على سلطوية األستاذ الذي يلقيأساليبه جعلت ثو مناهجهو هياكلهو يف ثقافته

انعدام الرعاية األكادميية بني و األساتذةو الذي يتلقى إىل جانب  تكدس الطلبة داخل األقسام أدى إىل تباعد املسافة بني الطلبة
عادة ما تكون هذه االستفسارات يف و ول مواضيع معينةاالستشارة حو الطالب فال خيصص للطالب ساعات للمناقشةو األستاذ

. احد داخل الصف أو عند اخلروج منهواجتاه
ترتكز السياسة التعليمية يف اجلزائر على الكم ال على :اإلعداد النوعي لطالب الجامعةو عدم التوازن بين النمو الكمي- 6

ني بالتكوين اجلامعي حيث أصبح قبول الطلبة وسيلة تلجأ إليه اجلامعة اجلودة بسبب التزايد غري احملسوب ألعداد الطلبة امللتحق
طالب من 423000حيث وصل عددهم ، 2003الستجالب الرتضية االجتماعية كما يعرب عليه تقرير التنمية البشرية لسنة 

فقط ميثلون %15.04أستاذ من بينهم 17130يؤطرهم  جمموع 1999/2000طلبة جدد للسنة الدراسية 89000بينهم 
17طالبا أستاذ حماضر واحد لكل152أساتذة تأطري من الصنف العايل  أي لكل 

تكتسي عملية اإلنفاق على التعليم العايل أمهية بالغة يف : انعدام مصادر التمويلو ضعف اإلنفاق على التعليم العالي- 7
زائر من اجل النهوض بالتعليم العايل بالزيادة يف مستوى 
اإلنفاق عليه ال تزال هذه السياسة مل تبلغ أهدافها املسطرة بعد لكون النسبة العظمى من امليزانية توجه مباشرة حنو التسيري

ليم العايل خاصة ما تعلق بتجديد األمر الذي ينعكس على التطوير النوعي للتع)غريهاو الرواتب، اخلدمات اجلامعية(التجهيز و 
قد كانت  و الوثائق خاصة املتخصصةو حمتويات املكتبات اجلامعية اليت تعاين من نقص شديد يف املصادرو املختربات العلمية

:كمايلي2002إىل سنة 1999ميزانية اإلنفاق على التعليم العايل من سنة  
1999200020012002السنوات

مليار دج47.12مليار دج37.71مليار دج35.06مليار دج25.77ري للقطاعميزانية التسي
مليار دج18.53مليار دج10.85مليار دج11.27مليار دج10.97ميزانية التجهيز للقطاع
مليار دج65.65مليار دج48.56مليار دج46.34مليار دج36.74امليزانية العامة للقطاع

18انية اإلنفاق على التعليم العايل يف اجلزائرجدول يوضح  ميز -



دج وهو ضعيف جدا لتكوين إطار 3600مبلغ 1999أما بالنسبة للمعدل السنوي لإلنفاق على الطالب اجلامعي فقد بلغ سنة 
.19دوالر6500ذو مواصفات عاملية مقارنة باملعدل السنوي إلنفاق على طالب واحد يف دول االحتاد األورويب  املقدر 

و كما أن منط التسيري املركزي للجامعة اجلزائرية ال يسمح هلا من تنويع مصادر التمويل
سواء العامة أو اخلاصة اليت ميكن أن تكون مصدر مهم يف متويل اجلامعة مقابل تزويدها بالطلبة املتخرجني أو املشاركة يف عملية 

...نشاطات إنتاجيةو تعاقديةب إلطارات هذه املؤسسات يف شكل حبوثالتدريو التكوين
بني و تعاين اجلامعة اجلزائرية من عدم توافق مضامني التعليم العايل: عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل- 8

املعلوماتية ال و تقنيات التكنولوجيةالقدرات اليت حيتجها سوق العمل خاصة تلك املتعلقة بالو متطلبات سوق العمل فاملهارات
إن وجدت فهي ليست بالكفاءة املطلوبة زد إىل ذلك فالتوجيه حنو هذه التخصصات ضعيف ألن معظم ، و توفرها اجلامعة

الطبية مقابل نسبة ضعيفة توجه حنو التخصصات و االجتماعية أو الطبيعيةو اجتاهات الطلبة تتجه حنو ختصصات العلوم اإلنسانية
التكنولوجية و قنيةالت

تتطلب و 
.إعادة التأهيل

ايل ال يزال دور إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم الع: دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين نوعية التعليم العالي- 4
الصناعية اليت عرفت هذا األسلوب منذ أمد بعيد مكنها من بناء ثقافة تنظيمية تنافسية و غري واضحا مقارنة باملؤسسات التجارية

جامعة يف الواليات و كلية220مل يزد عدد املؤسسات التعليمية يف التعليم العايل اآلخذة به على 1993ففي سنة ، 
يصعب التكهن بعدد اجلامعات العربية اليت تطبق "يف العامل العريب فحسب حسني حممد العلوي فإنه أما، املتحدة األمريكية

أهدافه و سياساتهو 
. 20التعليمية

الشاملة ودورها يف حتسني نوعية التعليم العايل ينبغي اإلشارة إىل املعايري واملرتكزات األساسية أما عند احلديث عن إدارة اجلودة 
مناخ مناسب ترتكز عليها كافة البىن التنظيمية واإلدارية واالجتماعية داخل و اليت تقوم عليها ألن تطبيقها يتطلب أرضية معينة

.حبيث توفر إلمكانية التطبيق، املؤسسة وخارجها
المرتكزات الفكرية إلدارة الجودة الشاملة في تطوير العملية التعليمية في الجامعة:4-1

جعله يف مقدمة اسرتاتيجيات فريق القيادة و إرساء قناعة التامة لدى قيادة املؤسسة اجلامعية عند تبين أسلوب إدارة اجلودة-
.والتفهم الكامل وااللتزام بني اجلميعوالعمل على نشر هذه القناعة يف أوساط الشركاء اآلخرين 

اهليكل الدائم واملوارد الالزمة لتطبيق حتديد األهداف بشكل واضح ودقيق حىت يتم وضع اخلطط التفصيلية للتنفيذ وحتديد-
رسالةو على رؤيةتعريفية حتتوي و ذلك بإجياد نشرة ارشادية، و النوعية للعملية التعليميةو حتديد اإلجراءات التنظيميةو هذا النظام

.21و أهداف القسمو 
واملناخ التنظيمي اخلاص باجلودة يف املؤسسة التعليمية حبيث ()Organization cultureإشاعة الثقافة التنظيمية-

ة أساسية يف العمل تتوافق اعتبارها مبثابة قاعد، كة يف حل املشاكل واختاذ القراريشعر فيها األفراد حبرية املشاركة بأفكارهم واملشار 
ومبادئ إدارة اجلودة بوصفها النموذج واإلطار املفاهيمي الذي حيكم عمل اجلامعة ككل ويعطي للنظام اجلامعي املعىن والصيغة 

. العامة له
الل ربطها جيب تعزيزها من خو املناهج حبيث جيب أن ال تنفصل املناهج التعليمية عن األهداف احملددةو التوافق بني األهداف

. 22بتوجهات وسياسات املؤسسات التعليمية
تنمي الكفايات و تواكب التطورات التكنولوجية احلديثةو حتديد إسرتاتيجيات التعلم املناسبة باعتماد خطط تعليمية توافق-

.الضرورية للعمل



االقتصادي حبيث و لى حميطها االجتماعيذلك جبعل العملية التعليمية منفتحة عو تركز إدارة اجلودة على متطلبات سوق العمل-
جعلها تساير التغريات املتسارعة يف سوق و الربامج التعليمية تساير متطلبات سوق العملو تعمل دائما على جعل املضامني

.العمل
لتزام باملفهوم االو استمرارية التطوير والتحسني حبيث ال تتوقف مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة عند خمرجات العملية التعليمية-

التعلم (املنافسة و املناهج اليت تضمن هلا االستمرارو بل تواصل استمراريتها يف البحث على أفضل الطرق)اخلريج(الكمي للمنتوج 
Long learning for live(23مدى احلياة 

.دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين نوعية العملية التعليمية في الجامعة:2- 4
ملستمر لرسالة اجلامعة وأهدافها من خالل إجراء التحسينات يف العملية الرتبوية بطريقة منظمة من خالل حتليل البيانات التطوير ا
.متطلبات التنميةو جعلها تتوافقو باستمرار

الطاقات البشرية إذ أن موارد اجلامعات إما أن تكون عاجزة عن حتو توفر االستثمار األمثل لإلمكانيات املالية- 
ولذا فان تطبيق معايري اجلودة حيقق ، 

.األسلوب األمثل الستخدام املوارد املالية بصورة صحيحة
لشاملة تشرتط على العاملني يف أوساط املؤسسة مستويات رفع كفايات العاملني يف جمال التعليم العايل إذ أن معايري اجلودة ا- 

االستخدام و ولذا فان عمليات مثل التدريس املستمر، 
، لول املناسبة للمشكالت اليت تواجه العملالقدرة على التحليل وإجياد احلو األمثل للوسائل التقنية احلديثة وتوفر املهارات القيادية

وال شك يف أن توفر هذه  املواصفات سينعكس على ، مجيعها مواصفات تتطلبها اجلودة الشاملة يف العاملني مبجال التعليم العايل
.أداء وإنتاجية  املنتوج التعليمي  مما يسهم يف تطويره وتقدمه

إذ أن رسالة هذه املؤسسات ال تتوقف عند رسالتها األكادميية فقط بل ، العايل- 
.

البحث العلمي وتقدمي االستشارات العلمية ودعم الطالبات ومن خالل أدوارهم االخري مثل و 
إذ أن عجز بعض اجلامعات ومؤسسات ، الصناعية وغريهاو السياسيةو االقتصاديةو القرار واقرتاح حلوله للمشكالت االجتماعية

.تطور أسرع منها وبدأ يبحث عن حلول ملشكالته وتلبية متطلباته بعيداً عن اجلامعة
االقتصادي وتغري الرؤية اليت ال يزال كثري من مؤسسات األعمالو تساعد يف انفتاح اجلامعات على حميطها االجتماعي- 
لذا فان تطبيق معايري اجلودة سيجعل من . نتاج التعليمي فقطالصناعة تنظر إىل اجلامعات باعتبارها مؤسسات موجهة لإلو 

.االستشارات وكذلك من الكفاءات البشريةو 
االرتقاء به عن و لب وتدعيم وضعهوهو الطا)جودة املنتج(بـ حتقيق جودة املستفيدين من التعليم العايل أو ما يصطلح عليه- 

كفاءاته العقلية مبا يسمح له بالنظرة النقدية خلربته ولنفسه كما يري ذلك أن التعليم اجليد يوفر و طريق تنمية مواهبه الفكرية
.قطللطالب مهارات وإمكانيات ال تتيسر له يف كثري مما يتلقاه يف خمتلف مراحل احلياة عوض السعي حنو حتصيل الشهادة ف

إدارة و املنافسة فيها عن طريق تفعيل دور املوارد البشرية من أساتذةو تلعب إدارة اجلودة دورا مهما يف إجياد أسواق للجامعات- 
بالتايل توفري مصادر جديدة لتمويل و يف العمل*

.24ن املصادر احلكومية فقط
خاتمة

التعليمية و التعليم املعتمدة يف اجلامعات اجلزائرية سامهت بشكل كبري يف ضعف العملية الرتبويةو إن األمناط التقليدية للتسيري
وارتفاع تكلفة ،عدم االرتباط بني ختصصات التعليم ومتطلبات سوقوبفعل عدم إسهام خمرجات التعليم

التعليم يف ضعف مستوى املنتج التعليمي  يف املؤسسات التعليمية فقد  أصبح اخليار االسرتاتيجي الوحيد يف ظل التحديات 



اعتماد  أسلوب  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ، و املعاصرة اليت يواجهها التعليم العايل يف اجلزائر هو تغري النمط التقليدي يف إدارته
خصائص هذا األسلوب باعتماد عددًا من األسس اليت من خالهلا ميكن تطويع مبادئ و كلياته وفق متطلباتو سساتهيف مؤ 

واملتمثلة يف الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي لدى ، اجلودة الشاملة مبا يناسب واقع التعليم اجلامعي يف اجلزائر
وحتديد أهداف واضحة وحمددة للجامعة يشارك يف صنعها مجيع العاملني كل على ، اجلامعةمجيع املستويات اإلدارية والعلمية ب

واستخدام مدخل املشكلة يف تنفيذ اجلودة ، البعيدو قدر إسهامه حبيث يكون هلذه األهداف توجه مستقبلي يف املدى القريب
اختيار األساليب التعليمية املناسبة يف ضوء و،الدراسيةوالتغلب على املعطيات اليت تواجهها وتصميم الربامج التعليمية واملناهج

وحتقيق التكامل بني الربامج التعليمية لألقسام املختلفة على مدى سنوات الدراسة يف ، دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل
وانفتاح ، يف خمتلف األنشطة التعليميةتفعيلها و واالستخدام الرشيد لتكنولوجيا املعلومات، التعليم العايلو مرحليت التعليم الثانوي

والتدريب املتواصل للعاملني على عمليات اجلودة ، وتطبيق مبادئ التعليم املستمر، اجلامعة على البيئة احمليطة مبؤسستها املختلفة
ني مردود العملية ، واالعتماد على الرقابة الذاتية والتقومي العلمي، الشاملة
حتقق منتجو التعليمية

. متطلبات التنمية احمللية والدوليةو تعليمي معاصر يتوافق
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