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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجهوريـة
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 

 2فــسطي عــةــجام
 الجودة انـضم خلية

 األولىالتكوينية الدورة
 
 
 
 
 
 
 

 

 نظام الجودة في المؤسسات الجامعية
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 مقدمة 
فإن . لذلكأساس ارتقاء المجتمعات وتطورهاوالبحث العلمي الذي هو التعليم العالي ناط بالجامعة القيام بمهام ي

 في خريطة العالم العلميةبالد سمات المستقبل ومكانة الء الجامعة لمهامها يشكل معيارا أساسيا في تحديد جودة أدا
سعًي من خالل الاالرتقاء والتطوير، سرة الجامعية بكل مكوناتها لل  حرص األتأن وجب يكل هذا . ووالتنموية

 ضمان جودة المخرجات األكاديمية والبحث العلمي. وتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة إل  

لكن فكرة إدارة الجودة كنظام مازالت حديثة العهد بالجامعة الجزائرية. ولليه فإن الحاجة تدلو إل  التحسيس 
جميع األطراف الفاللة فيي القنالة التامة لدى من أرضية ستوجب تطبيق إدارة الجودة يبها وبأهميتها. ذلك أن 

جمييع اللمل جعل الجودة في مقدمة استراتيجيات ،مع بأهمية هذا المفهومالحياة الجامعية: إدارة، أساتذة وطلبة 
 .لل  نشر هذه القنالةسعي وال

تم تنصيب خلية تضم ممثلين لن كل الكليات ملحقية برئاسية  2وألجل تأسيس نظام الجودة بجامعة سطيف
تفعيل منهج ضمان الجودة لل  صيعيد ة بتفعيل العمل بهذا النظام. ويناط بهذه الخلية العمل لل  الجامعة، مكلف

 ة.التكوين والبحث والَحْوَكَمة واإلطار العام لحياة الطلبة بالجامع

تنظيم ثالثة دورات تكوينية في مجال في:  2112-2112قد حددت الخلية برنامج نشاطها للموسم الجامعي و
 مفصلة كاألتي:  ة،نظام الجود

 (2102فيفري  10-10الدورة األولى: ضرورة تطبيق نظام الجودة في المؤسسات الجامعية)يومي ـ 

 ( 2102أفريل  22-22ـ الدورة الثانية: مقاييس نظام الجودة والتقييم الذاتي بقطاع التعليم العالي)يومي 

 (2102ماي  22-22الجامعية )يومي ـ الدورة الثالثة: تقييم جودة عملية التعليم بالمؤسسات 

 إل  تحقيق األهداف التالية: األول  تهدف الدورة و

 العناصر النظرية لمفهوم الجودة وتطوراتها.  ي التعرف لل  1    

 .    بالتعليم العاليالجودة وتطبيقاتهضمان نظام التعرف لل  ي 2    
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 التكوينية األولى  برنامج الدورة

 ظهور مفهوم الجودة وتطور أنظمتها المحور األول:

 : مراحل تطور مفهوم الجودة أوال

 : التعاريف الحديثة لمصطلحات الجودة  ثانيا

 ثالثا: مقاربات الجودة

 المحور الثاني: القواعد النظامية ووسائل الجودة 

 ISO: المواصفات أو القوالد النظامية وظهور اليأوال

 : وسائل الجودةثانيا

 : لماذا نحتاج إلى تطبيق نظام الجودة في التعليم العالي؟ ثثالالمحور ال

 أوال: التحوالت الكبرى في قطاع التعليم العالي لل  المستوى الدولي

 العالمي: وضعية التعليم العالي في الجزائر والسياقثانيا

 : كيف يمكن تطبيق نظام الجودة في قطاع التعليم العالي؟ المحور الرابع

 لجودة والتعليم العالي أوال: مفاهيم ا

 ثانيا: االختيارات األساسية لنظام ضمان الجودة
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 المحور األول: ظهور مفهوم الجودة وتطور أنظمتها
 ويشكل هذا المحور مدخال لاما إل  مفهوم الجودة ونتناول فيه النقاط التالية:

 مراحل تطور مفهوم الجودة ي 

 التعاريف الحديثة لمصطلحات الجودة  ي 

 مقاربات الجودة ي 

 :: مراحل تطور مفهوم الجودةأوال
 تزايد االهتمام بالجودة لمواجهة واقع اقتصادي موسوم بي:

 الخدمة.أو * تطور سلوك المستهلكين والمبالغة في طلب جودة السلعة 

 * تحول الجودة إل  ميزة تنافسية بسبب المنافسة الشديدة بين المقاوالت. 

 « إرضاء المواطن كزبون»الجودة خدمات القطاع العام واإلدارات. * شمول 

 مراحل أساسية:    10يعد مفهوم الجودة مفهوم قديم نسبيا وقد تطور لبر و

يكون الَعاِمل قبل الَعاِمِل الُمَنْفِذ للعمل، بحيث  كان َضْبِط الجودة يتم من :َمْرَحَلُة َما َقْبَل الثَّوَرِة الصَِّناِعيَِّة -0
يلعب اإِلْحِساسُِِ لدى الَعاِمل بجودة منتجه دور المحفيز وهنا  َأْو لدة ُلمَّاِل َمْسُؤوُليَن َلْن َتْصِنْيِع الُمْنَتِج ِبالِكاِمِل.

 إلتقانه. 

 َتَوسِِّع الَمَصاِنِع َوالتََّخصُِّص ِفي الَعَمِل َوُظُهوِر الصَِّناَلاِت الَحِدْيَثيِةأدىِ :َناِعيَِّةالصَِّمْرَحَلُة َما َبْعَد الثَّْوَرِة -2

َكلَف َرِئْيُس الُعمَّال  ِبَمْسُؤوِليَّة تحقييق ُو «المنتوج مسؤولية جميع العمال. »َتَوزَّيَع الَعَمُل َلَل  َأْكَثر ِمْن َلاِمل  َ إل 
 ِج.َجْوَدِة اإِلْنَتا

ِرْيَن في هذه المرحلةتم :الِعْلميةَمْرَحَلة اإِلَداَرة -2 مين طيرف  َضْبِطت الَجْوَدِة والتَّْفِتْيِش في الَقيْرِن الِعشيْ
 «: التنظيم العلمي للعمل»تايلوريالنموذج اليمتازو «.فرييدريك تايلور

 . La hiérarchisationالتسلسلية أو التراتبية *

 .La spécialisationالتخصص  *

 .Le cloisonnementتقسيم العمل *

ظهوِر منصيب و «الَتْكُلَفِة بالَحدِّ ِمْنَ الضََّياِعَتْخِفْيِض . »َضْبِط الَجْوَدِة ِبالَوْقِت َوالَحَرَكِةولرفت هذه المرحلة 
َتْفِتيْيش  الرَِّقاَبيِة » خضع التصينيع لمواصيفات صيارمة  . كماعدم كفاية رقابة رئيس الُعمَّاِلنظرا لالُمَفتِِّش 

 «.لُبوَلْيَسيَِّةا

رقابية جيودة هفي داالتميو لمنتجات النهائييةاال يسمح إال بمراقبة أنه التايلوري النموذجلكن يعاب لل  
 le taux de rejet. معدل الرفضمؤشر في قياس الجودة يستعمل فقط، حيث  المنتوجعل  الطرق اإلحصائية
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َفْحيص ظهر ُأْسُلْوب ْفِتْيِش الُكلِّيِّ للمنتوجات، فلقدت ِزَياَدَة اإِلْنَتاِج لملية التَّ:إْحَصاِئيًَّاَمْرَحَلُة َضْبِط الَجْوَدِة -2
َصمََّم كما  اإِلْحَصاِئيَِّة.ُيَعدُّ ولتر شويرات ُمَؤسِِّس َنَظِريَِّة َضْبِط الَجْوَدِة . َوَلَل  خرائط المراقبةِتَمِد الذي يْع العينات

َأْبَرُز َمْن اْسَتْعَمَل الرَِّقاَبة اإِلْحَصاِئيََّة َلَل  الَجْوَدة ويعد َ  ُأْسُلْوَبًا ِإْحَصاِئيًَّا ِلَفْحِص َليَِّناٍت من اإِلْنَتاِج.هارولد دودج 
 الَعاِلُم إدوارد ِدْيِمْنج.

   ًا َمْقُبوال وكافيا ِفي َلْقِد الثََّمياِنْيِنيَّاِت.َلَم َيُعيُد َفْحُص الَعيََّنِة ُمَؤشَِّرَ لكن

يعتبر  حيث بشكل كبيرة في تطوير تقنيات تسيير الجودة باليابان.DEMINGساهم  :الَجْوَدِةَمْرَحَلة َضَماِن -0
)اإِلْنَتياِج ْطِبقُِِ اليابانيون ِفْكِرِة َحَلَقياِت الَجيْوَدِة وقد اليابانيين أول من طور مقاربة اإلدارة لن طريق الجودة. 

ُاْلُتِمَدْت َثالَثُة َأْنيَواع  ِميْن كما  َتَطلَُّب ِرَقاَبًة َشاِمَلًة َلَل  كل الَعَملَِّياِت ومَراِحِل الَعَمِل.الذي ي،الَخاِلي ِمْن الُعُيوِب(
 .(لَبْعِديَِّةالرَِّقاَبِة )الِوَقاِئيَِّة، الَمْرَحِليَِّة، ا

تحولت الجودة من معرفة االحتياجات و. «معيار الصفريال CROSBY»و. م .أ( في الستينات )التمدتها وقد 
 شملت الجودة البحث لل  رضا العميل، فهي من هذا المنظور:كما  إل  المالئمة معها.

 * احترام المواليد والمواقيت.

 * الحصول لل  أفضل منتوج أو خدمة بأقل تكلفة. 

سيتعملي تشمل الجودة تلبية حاجيات مو «أداء الشخص ينعكس لل  التنظيم»تتعلق الجودة بكل المستويات و
 .«جودة األمن والحماية وبيئة العمل...»حاجيات التسيير المنتوج أو مرتفقي الخدمة و

مجموع األنشطة والطرق المحـددة «: » (ISO 8402, 1994 )حسب »  لجودةألمق لنظام امفهوم ظهر لقد
باعتبارها حاجة إلعطـا  الثقـة المالئمـة وإقنـاع أي هيئـة  ،المعدة في إطار نظام الجودة،والمنظمة سلفا

 «  باالستجابة لمتطلبات الجودة

كميزة تنافسية، مميا  االستراتيجية( َلَل  ِإَداَرة الَجْوَدِة Ibmاْلَتَمَدْت َشِرَكُة ):االستراتيجيةِإَداَرة الَجْوَدِة  -0
 َشِرَكُةلل  الَمَعاِييَر اآلِتَيَة:الاْلَتَمَدْت وقد  كَأَساس الْسِتَراِتيِجيَّاُت الُمَؤسََّسة.يجعلها 

 * ِإِرَضاُء الُمْسَتِفْيِد َوَتْلِبَيِة َما ُيِرْيَدُه.

 ِع ِمْن ِقمَِّة الَهَرِم التَّْنِظْيِميِّ َحتَّ  َقاِلَدِتِه.* الَجْوَدُة َمْسُؤوِليَُّة الَجِمْي

 ِفي اأَلْنِظَمِة َوِإْجِراَءاتها، الثََّقاَفِة والَهْيَكِل التَّْنِظْيِميِّ. * الَجْوَدِة 

اِلْيَب اإلستراتيجية، َبطورت الُمَؤسََّساِت اأَلْمِرْيِكيَِّة َمْفُهوِم ِإَداَرة الَجْوَدِة : الَجْوَدِة الشَّاِمَلِةِإَداَرة  -7 تطوير َأسيَ
َتْفِصْيِل أَساِلْيِب ضمان الَجْوَدِة كأسلوب ِرَقاِبيَّ اْسِتَراِتْيِجيَِّ  َلَلي  َوْسَتِفيِدْيَن َوالُمَورِِّدْيَن. الَجْوَدِة في التََّعاُمِل َمَع الُم

، الميديرين، العميال زبيائن،ال» المتدخلية والمعنيية: األطرافكل  التوفيق بين متطلباتنحث لالبوَجْوَدِة. ال
 ...«  ، المقاولينالموردين ،المساهمين

 تقوم الَجْوَدِة الشَّاِمَلِة لل  لدة مبادئ:و

 .فهم رغباتهم الحالية ومتطلباتهم وتطلعاتهم: بالمنظمة تابعة لزبائنهاي  11
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 هدافاألتحقيق بالمشاركةفي جميع بيئة تشعر التنشأ : الرشيدةي القيادة  12

 ها.القصوى من قدرات لمال ة: لالستفادإدماج األفرادي  12

 ربط األنشطة والوسائل في إطار مسار شامل: مقاربة المسار اإلجماليي 12

 مختلف المسارات المستقلة في إطار منظومة واحدة لخدمة هدف محدد. لاإلدارة بمقاربة النظام الشامل ي15

 (Roue de Deming)    التطوير المستمر: يشكل هدف دائم للمنظمةي  16

تحليل البيانات والمعلومات الفعلية المحصل لليهيا بطريقية واتخاذ القرار وفق مقاربة البينة والتأكد ي  10
 للمية ومنطقية.

ال بد من تطوير قدرات الموردين والمنظمية  لية وتعاونية مفيدة بين المنظمة والموردين:لالقات تبادي  10
 القيمة المضافة.إيجادلل  

 الجودة   المستعملة في مقاربات مصطلحاتلثانيا: التعاريف الحديثة ل

تعرف نظم الجودة العديد من المفاهيم والمصطلحات، التي ال بد من اإلحاطة بمدلوالتها وتميزها لن بعضها 
البعض، كمفهوم الجودة في حد ذاته الذي تتباين مدلوالته حسب الدارسين ومختلف الفاللين في أنظمة الجودة 

 ...الجودةمان وض ةفي الجودالتحكم  ،سياسة الجودة، تسيير الجودة، نظام الجودةوكذا 

مجموع خصائص كيان أو شي  مـا، بفضـلها » : شيء ما لل  أنها  جودةتعرف : ـ تعريف الجودة10
منتوج، خدمـة، » ينصرف معن  الكيان إل  و .« وبمجموعها يسمح له بتلبية وإشباع حاجات معلنة وضمنية

 ISO 8402« ...عمليات إنتاجية، نظام، شخص

للوصول إل  الجودة ال بد من ضمان التالئم بين خصائص  ،مرالاته اآلجال والتكلفةينتقد هذا التعريف لعدم و
 . أجل معقول لتقديم المنتوج أو الخدمةمع السعر المقبول لدى المشتريوالمنتوج أو الخدمة 

ه لذلك فاني مفهوم نسبي محدد بالزمان والمكان،يؤكد قاموس المركز األوربي للتعليم العالي لل  أن الجودة و
مع األهداف أو مالئمة األهداف أو االمتياز أو عتبة المالئمة » فالجودة هي إما: ، ال يوجد تعريف محدد للجودة

 . «...الحدود الدنيا المقبولة أو التحسين المستمر أو تحسين العالقة جودة وسعر

 «   « l ‘adaptation aux objectifs«المالئمة مع األهداف»التعريف الذي يبدوا مقبول حاليا هو: و

الجودة هي مدى قدرة أو تأهيـل مجموعـة  »هو: 2111 اإليزوالتعريف الجديد للجودة حسب إصدار أما 
الخصائص األساسية لمنتوج ما أو نظام أو مسار على تحقيق متطلبات الزبائن ومختلـف األطـراف المعنيـة 

 يتسم تعريف الجودة بي:و«.به

 يختلف تحديد الجودة من شخص ألخر. :عدم الموضوعية* 

 يختلف مفهوم الجودة من المنتج أو المستهلك. * النسبية:
تقاس جودة خدمة أو مرفق ميا  الفمث.«جودة منزل»الجودة مفهوم متعدد األبعاد مركب ومتطور  :القياس* 

 من خالل: 
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 * جودة االستقبال البدني أو الشخصي.
 * جودة االستقبال الهاتفي.

 المعلن لنها،الضمنية والكامنة.* االحتجاجات 
 * مدى رضا الزبائن. 

 * رأي الزبائن في المشروع.
 «تقنية االستماع إلى السوق» تستعمل لمعرفة ما ينتظره الزبائن كما

 »مجموع التنظيمات والعمليات اإلجرائية والوسائل الالزمة لوضع نظام إدارة الجودة « ـ نظام الجودة:12

 «  جانب من وظيفة اإلدارة العامة التي تحدد سياسة الجودة وتعمل على تطبيقها» ـ تسيير الجودة: 12

مجموع التوجيهات واألهداف العامة لمنظمة ما مهتمة بالجودة، معبر عنها من طرف » ـ سياسة الجودة:12
 ( ISO 8402« )المديرية العامة أو من مستوى أعلى

مجموع التقنيات واألنشطة ذات الطابع العملياتي المستخدمة لالستجابة لمتطلبـات » ـ التحكم في الجودة: 10
 ترتكز لل  مالئمة المنتوج مع متطلبات الجودة أثناء اإلنتاج وبعده. و(( ISO 8402« الجودة 

وسيلة موضوعة من طرف المؤسسة للسماح لها وكل المعنيين من التأكـد مـن أن » : ـ ضمان الجودة10
 «الضرورية مطبقة بخصوص المنتوجات أو الخدمات متطابقة مع المقاييس المحددة من قبل المؤسسةالشروط 

 :ن الجودة بشكل لام ييتمحور مفهوم ضمان الجودةحول مسع  تحسو    

 ؟كيف نقيس هذه الجودة  تقييم الجودة:* 

 ؟ كيف نؤمن هذه الجودة  تأمين الجودة:* 

 ؟ : كيف نحصل الجودةإدارة الجودة* 

 :  ا: مقاربات الجودةلثثا
 .االلتمادو التقييم، التدقيق حول الجودةيعتمد نظام الجودة لل  ثالثة مقاربات رئيسية وهي: 

 l’audit sur la qualitéـ التدقيق حول الجودة10

 أثناءها نتحقق من:مراحل يعتبر التدقيق حول الجودة لملية تمر بثالث 

  (pertinence)المعلنة؟ مع األهداف  متالئمةي هل أن إجراءات الجودة 

  (conformité)المشروع؟مع  طابقةمتي هل أن األنشطة الممارسة فعليا 

   )efficacité(بالنظر إل  األهداف المعلنة؟  فّعالةي هل أن األنشطة 
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 تدقيق الجودة هو اختبار منهجي مستقل بهدف تحديد:ويعد 

 بالجودة مع ما تم تخطيطه مسبقا.ي مدى تطابق األنشطة والنتائج المتعلقة 

 (iso 8402)   « ؟ هل يؤدي إل  تحقيق األهداف المعلنة:» ال لما خططي مدى التطبيق الفّع

 . «اليتهانتائجها وفّع ،إجراءاتها، تنظيمها » ت المختلفةاالمسار ختبريي 

ي التدقيق طريقة لتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف في مجموع الميكانيزمات واآلليات المتعلقة بضمان الجودة 
 يمكن تقسيم التدقيق إل  أقسام مختلفة:والمعتمدة. 

 : التدقيقالتي تقومب جهةالتدقيق الخارجي حسب الو التدقيق الداخليأ/

 يهدف إل :و:ـ التدقيق الداخلي1

 ودرجة نظام الجودة.قياس فعالية *

 تقليص أو الوقاية من أشكال لدم المطابقة.،ضرورة إلغاءبتقديم أدلة *

 تحسين أداء المنظمة وضمان تحقيق أهداف الجودة.*

 بأي منظمة. التدقيق الداخلي الرقابي ضرورة وجود * 

 يظهر في شكلين: و: التدقيق الخارجيـ  2

 زبون أساسي للمنظمة.ليقتنع بأن يتحول إل  يقوم به زبون * 

 تدقيق تقوم به وكالة مستقلة. *
تدقيق التحقق من أن نموذج : فهنـا  موضوع التدقيقبالنظر إلى  التدقيق المنصب على موضوع معين/ ب 

تدقيق المسارات لضيمان و تدقيق اإلجراءات من أجل ضمان تطبيقها.. وضمان الجودة المختار ساري المفعول
 لدم انحرافها. 

 يمر التدقيق بخمسة مراحل:  و

 بداية التدقيق*

 التحضير *

 التنفيذ*

 إلداد التقرير*

 متابعة األنشطة *
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 : évaluation’lلتقييم اـ  22

ممتياز، جييد » أو مينح درجية أو تقيدير« أ إلي  د»تصنيف من تقديم « 1/4»يقوم التقييم بمنح لالمة 
 ختلف التدقيق لن التقييم:وي .ارتباط النتائج باألهداف يشترك التقييم والتدقيق في التحقق منو«.ومتوسط

 وصفا لنتائج التحقيق، بينما يمنح التقييم نقطة لها. التدقيقيمنح * 

  «. يتحقق من سالمة تطبيق اآلليات واإلجراءات» ال يقّيم جودة األداء* التدقيق 

 accréditation’lـ اإلعتماد20

يطرح السؤال: هل لكم المستوى الكيافي والمنظمة لمرتبة أو سوق ما.يستعمل االلتماد للتحقق من استحقاق 
 الذي يسمح لكم بالعمل؟إذن تستحق االلتماد أم ال ؟ أو تصنف في تصنيف معين أو ال ؟ 

يترجم كل من التقييم وااللتماد في شكل وااللتماد لل  قرار من شكل نعم أو ال، مقبول أو مرفوض. ويعتمد 
 نقطة في سلم خطي.

 التقييم وااللتماد من زاويتين مختلفتين:كل من ينظر و

 « ما هو مستواكم؟»اإلجابة لل  سؤال * يحاول التقييم 

 «. هل لكم المستوى المطلوب؟»يحاول االلتماد اإلجابة لل التساؤل * 

 «ييم الخـارجيالتقييم الذاتي أو التق» التقييم من المنظمة نفسها أو بواسطة وكالة خارجية. إجراءيمكن كما     
. مع يمكن المزج بين التقييم الذاتي الذي يليه تدخل وكالة خارجية اللتماد أو لدم التماد نتائج التقييم الذاتيكما 

    .اإلشارة إل  أنه من الصعب تحقيق أهداف ضمان الجودة الثالثة بالتماد آلية واحدة

 النتائج السؤال تركز على مقاربات الجودة

 النتائج التقييم
إل  أي حد تعتبر النتائج 

 جيدة؟
 المستوى"نقطة أو تقدير"

 االعتماد
مالئمة الموارد والعمليات 

 والمهام

هل هي كافية لكي تكون 
 مقبولة؟

 قرار مقبول أو مرفوض

 العمليات التدقيق
 هل األهداف محققة؟
 هل العمليات فعالة؟

 وصف نولي

 مختلف مقاربات ضمان الجودةجدول يوضح 
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 النظامية ووسائل الجودةالمواصفات المحور الثاني: 

الذي نترجمه هنا إل  مواصفات مع العديد من المصيطلحات القريبية  Normesهناك تداخل بين مصطلح 
. وقيد لرفيت مثل: الميثاق، القانون، االصطالح، الدليل، القياس، البروتوكول، القوالد النظامية، النظيام...

المنظمية العالميية بعيد ظهيور  ، خاصةرا كبيرا في مجال المنتوجات أو الخدماتالمواصفات النظامية تطو
 كبرى.    مفاهيمية وتقنية . كما لرفت تقنيات تحسين الجودة وضمانها تطورات اإليزوللمواصفات

 ISOأوال: المواصفات أو القواعد النظامية وظهور الـ

وثيقة معـدة » المواصفات أو القوالد النظامية هي تعرف : Normesـ المواصفات أو القواعد النظامية 0
ومتفق عليها من طرف مجمع أو وكالة معترف بها وذات شهرة. تقوم بوضع قواعد وتوجيهات أو خصائص 

 (  (NF EN 45020 / X 50-101.«ألنشطة معينة ولنتائجها. بهدف ضمان مستوى أمثل في سياق محدد

تبيادل السيلع والخيدمات والقابليية للمقارنية را كبيرا في تشجيع دوالمواصفات أو القوالد النظامية تلعب
 تطبق أغلب المواصفات تطولا.و ن الجودة واألمانتترجم التزامات المنظمات بتحقيق مستوى محدد مكمابينها.
 .قد تكون إجبارية بموجب القوانين خصوصا في مجال األمن والصحةكما 

عملية وضـع مجموعـة القواعـد » هي: La normalisationـ التوصيف أو وضع القواعد النظامية 2
التقنية المتفق عليها بين المنتجين لنفس المنتج، بهدف تخصيص، توحيد وتبسيط المنتج أو الخدمة واستبعاد 

عملية وضع وثائق مرجعية تشتمل على حلول لمشاكل تقنية وتجاريـة متعلقـة بالسـلع »أو هي « التعقيدات
 12-12القيانون «.) قع بين الفعاليات االقتصادية والعلمية والتقنيـة واالجتماعيـةوالخدمات المتداولة قد ت

 المتعلق بالتقييس(  2112-16-22المؤرخ في 

 أشكال: 12تأخذ لملية التوصيف أو وضع القوالد النظامية 

 ي توصيف نولي: تحديد العتبة الدنيا لما يقدمه المنتج لند استعماله. 1

 إقصاء المتغيرات غير النافعة.  ي توصيف مبسط: من أجل2

 ي توصيف األبعاد: تحديد قياسات الحجم والطول... 2

 Organizationالمنظمة العالمية للمواصفات:: اإليزو هي  ISO 9000ـ المواصفات أو القواعد النظامية 2

 international Standardization(ISO .) 101تضيم  1920منظمة غير حكوميية أنشيأت سينة وهي 
 تعد مواصفات تقنية لتحسين فعالية اإلنتاج والتموين وتأمينهما.و دولة.تعمل لل  تطوير لملية التقييس لالميا.

لجنة خبيراء  ISOكلفت وقد لل  ترقية وتسهيل التبادل التجاري وضمان لدالته بين البلدان. المنظمة تعمل 
 1992سينة ISO 9000الخمسة الشيهيرة نشرت المقاييسو 1909سنة  إللداد مواصفات دولية لضمان الجودة

 تضمنت توجيهات وتعليمات الختيار واستعمال المواصفات.و
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تتعلق بمتطلبات ضمان الجودة ومنح شاهدات الجودة. ف ISO 9001 ،ISO 9002 ،ISO 9003موصفات  أما
يتضمن التوجيهات الكبرى والنصائح المتعلقة بإدارة ، لالستعمال الداخلي إلدارة الجودةدليل  9112 اإليزويعد و

 الجودة. 

فيي  9112-9112-9111 اإلييزوتم توحيد المواصفات الداخلية :  2111 اإليزوـ المواصفات الجديدة 2
 هذه النسخة متجانسة أكثر مع قطاع الخدمات. و .(2111ديسمبر ) 9111نسخة واحدة هي االيزو

التوجه نحو تحقيق أهداف المقياوالت » مجمولة من المزايا 9111لاليزو تضمنت االصدارت الجديدة وقد 
 .«رغبات الزبائن، في إطار التحسين المستمر للوصول إل  إدارة الجودة الشاملةو

تعتبر وثيقة تتضمن ضمان و يمنح اإلشهاد من طرف هيئة خارجية لن المنظمة.: ـ منح شهادات الجودة0
مرتكزة لل  نتائج تحلييل ورقابية و «فية للزبائن وتحسين صورة المنظمةثقة إضا» مكتوب حول منتج ما. 

 وتدقيق. 

مرجع  9111 اإليزوتعد شهادة والتراف دولي بفعالية تنظيم الجودة بالمنظمة.  9111 اإليزوتعتبر شهادة و
بعد التدقيق للتحقق مين ميدى  اإليزوتمنح شهادة ودولي للمنظمات في مجال اإلشهاد لل  نظم إدارة الجودة. 

 .9111 اإليزوتطبيق مواصفات 

 ثانيا: وسائل الجودة

هيذه و توجد لديد الوسائل التي تسمح بتعريف وبحث وتحليل أسباب وحلول المشاكل التي تواجه منظمة ما.
فات بإشراف مسؤول يتمتيع بصي، ما وظفت في إطار نسق جمالي محدد الوسائل المختلفة تكون نافعة جدا إذا

 التنشيط والقدرة لل  االتصال.

بالمائة من األسبابمصدر  21، أن (1922-1020)لالم اجتماع وهو ولفراد باريتو يعتبر : ـ منحنى بريتو0
معالجة المشكل . لذلك ال بد من كل مجمولة من المشاكل الصغيرةيضم كل مشو بالمائة من النتائج واآلثار. 01

ترتيبهيا فيي ألميدة بتحديد األهمية النسيبية للمشياكل . والقصوى في أقصر وقتفعالية تحقيق الفي أوانه ل
حساب تكرار المشياكل ب المنحن يتم إلداد وإظهار أهم أسبابها التي تتم معالجتها بنظام األولوية.  .بهدفتمثيلية

لقيياس للي  وحيدة ابيان و حسب ترتيبها التنازلي. (أفقي)ل المشاكل لل  محور الفواصل يمثتب حسب نولها
رسم خط بياني توضيحي لنسبة ليدد بl’histogramme تمثيل المدرج التكراري و .(لمودي)محور التراتيب 

  رات المجمعة. االتكر
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 أسباب عدم الرضا عن الجوانب الدراسية %

 محتوى البرامج 5,3

 طريقة التدريس 27,0

 أساليب ووسائل التدريس    41,3

 التنسيق بين المحاضرة والتطبيق    5,2

 تنظيم الوقت واالمتحانات    4,4

 محتوى وصيغ االمتحانات 5,6

 التقييم    4,4

 معاملة األساتذة 2,7

 معاملة اإلداريين 1,3

 أخرى 2,8

 المجموع                100

 

 األسباب % العينة
 أساليب ووسائل التدريس 41,3 248
 التدريسطريقة  27,0 162
 محتوى وصيغ االمتحانات 5,6 34
 محتوى البرامج 5,3 32

 التنسيق بين المحاضرة والتطبيق 5,2 31

 تنظيم الوقت واالمتحانات 4,4 26
 التقييم 4,4 26
 معاملة األساتذة 2,7 16
 معاملة اإلداريين 1,3 8
 أخرى 2,8 17
 المجموع 100,0 600
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سباب ألامنحن  بمعرفة اليسمح : نتيجة(  -( )سبب0200-0222)  Ishikawaكاوري اشيكاوا ـ منحنى2
 .رق معالجتهاوطالمحتملة لظاهرة 

، العتاد  Main d’œuvreاليد العاملة) (. 7Mقانون)رتب لليه األسباب حسب تظهر في شكل هيكل سمكة يو
 Matériel،إلدارةاManagementالطرق،Méthodeالوسط ،Milieu الوسائل ،Moyen، الموادMatière ) 

 

طايشيي »حل المشاكل في لديد أنظمة الجودة. ت: Les cinq pourquoiطريقة الخمسة لماذا ـ 2
 مصيدرلتحدييد ال؟ يبدأ بلمياذاسؤال أساسي ومالئم تعتمد هذه الطريقة لل  طرح و. «Taiichi Ohnoونوا أ
 :مشكللن  مثالو.للمشكل وصوال إل  السبب األساسيألساسي ا

 ؟ البطارية لم تشحن.  سيارتي ال تشتغل لماذا* 

 .يشتغلالشاحن ال  لماذا البطارية لم تشحن؟* 

 .لماذا الشاحن ال يشتغل؟ سلسلة الشاحن مقطولة* 

 .لماذا سلسلة الشاحن مقطولة؟ تجاوزت مدة صالحية سلسة الشحن* 

 «األولالسبب »م تعليمات الصانعاحترلدم الماذا تجاوزت مدة صالحية سلسة الشحن؟ * 
نطرح السؤال لماذا ليم نكتشيف المشيكل؟ و «هأسباب ظهوربحث  »طرح السؤال لماذا ظهر هذا المشكل؟ وي
أسباب في النظام، نقص بحث»لماذا األنظمة المستعملة سمحت بظهور هذا المشكل؟ و «هأسباب لدم اكتشافبحث »

 ...«أو غياب طرق الوقاية

صغيرة من العمال المنتمين إل  نفس وحيدة أو مسيار العميل اجتماع مجمولات هو : حلقات الجودةـ 2
حلقات الجودة وتعد .كورشة مكتب مصلحة بشكل منتظم وإرادي من أجل تشخيص وحل المشاكل المتعلقة بالعمل

تقاس و.هدف التحسين المستمر لجودة العمل فيما يخص مناصبهمب.نموذج لمشاركة العمال في البحث لن الجودة
 إل  اإلنتاجية وتحسن ظروف العمل.   النتائج بالنظر
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درة وقائية هدفها التحديد السيريع ألخطياء إنتياج إيتعلق البوكايوكي ب:  Le Poka-Yokéـ البوكايوكي 0
. ...«كالكاشفات العدادات، أجهزة اإلنيذارولمليات التفتييش المسيبق.» منتوجات جيدة باستعمال وسائل قياس

مثال موزع المازوت في اليابان مصنوع بشيكل ال ف منشئها قبل ظهور النتائج.رتكز لل  تحديد األخطاء في وت
 يسمح له بتوزيع المازوت في سيارة تشتغل بالبنزين. 

لملية تقييم مستمر لألداء في المنظمة : هي )المقارنة المرجعية(  Le Benchmarkingـ البانشماركينغ 0
المقارنة بين تنظيم العمل في المنظمية ميع وتتمجال النشاط. بالمقارنة مع أداء أحسن منظمة لالمية في نفس م

مثل مقارنة سالات العمل كتنظيمه في منظمة أحسن في نفس مجال العمل للوصول إل  ألل  تقنية تكنولوجية. 
 الضرورية إلنتاج نفس المنتوج في سلسلتين إنتاجيتين متنافسين. 

تقنية لحل المشاكل بطريقة إبداليية : هي brainstorming ou remue-méningesالعصف الذهني ـ 7
نائب رئييس الوكالية األمريكيية  1925سنة Alex Osbornوضعت هذه التقنية من طرف .تحت إدارة منشط

جمولة وقامت لل  م .تكوين فريق من المعاونين الستنباط أكبر لدد من األفكار االشهاريةحيث قام بلإلشهار. 
 : من المبادئ

 «قبول االقتراحات الحالمة وغير االلتيادية بدون نقد». تنتقد أي فكرةال * 

 . أطلق العنان للتعبير بحرية لن جميع األفكار اإلبدالية دون تحفظ*

 البحث لن األفكار األكثر قابلية للتوسعة. * 

 .لدم تكرار نفس الفكرة* 

 يتم العصف الذهني وفق المراحل التالية:و

ليدم التوافيق بيين يجب تفادي كل ما يسبب و .شخص 15-11لادة من  يتشكل :تكوين فريق العملـ 0
 المجاالت المعنية.  يومسؤولخبراء  يمكن دلوةويؤثر لليهم. المشاركين أو 

يجب أن يكون المشكل مفهوميا ومختصر.والتعريف بالمشكل المبدئي بشكل واضح يجب :تأطير االجتماع ـ2
إدارة وقت الجلسة بمنح كيل مع  المشكل.حول المعلومات للفريق حد من يجب أن يكون و.من قبل أفراد الفريق
 مثال.  واختيار األفضل 21الفرز في  د،21د، لطرح األفكار11لمقدمة مثال منح ا.مرحلة مدة محددة

تقيوم هيذه وتهدف إل  الحصول لل  أكبر قدر من األفكار وليس األحسن منها. :مرحلة تجميع األفكار -2
 محالة الحصول لل  أفكار المشاركين بشكل لفوي ال بد من احترام القوالد التالية:العملية لل  

 .تدوين كل األفكار*

 لدم تقييم أو نقد أي فكرة وقبولها بدون قيود مسبقة.*

 المرغوب طرح األفكار بشكل مستمر وبسرلة وبدون شرح.* 

 فكار المطروحة من زوايا مختلفة لتذكير كل واحد بتصوره.األنسخ*
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 االلتزام بالجدية ولدم الخلط بين العفوية ولدم االنتظام واإلهمال.* 

 ال بد أن ال يسيطر بعض المشاركين لل  بقية الزمالء.* 

 «التناجي»إلنعاشها والحد من األحاديث االنفرادية منشط الجلسةيتدخل * 

 يجب إلادة وضع العملية في حالة خروجها لن معالجة المشكلة المبدئية.  * 

 كل األفكار بحيث يراها الجميع. كاتب الجلسةيسجل ويعرض * 

 يقوم كاتب الجلسة بإلداد محضر االجتماع يتل  في نهايتها. * 
مناقشة كل فكرة واختيار أمثلها، لكين ميا هيو  ترتيبها، معوجب تجميع األفكار ي:األفكاراختيار مرحلة -2

، تكلفة، السرلة التنفيذحسب معيار وغير المقبولة  الموضوعاستبعاد األفكار الخارجة لل  مثل  معيار االختيار؟
بشكل  تحديد معايير اختيار أحسن األفكارو وضع قائمة قصيرة من األفكار المقبولة.ثم « ...استراتيجية المنظمة

 ...« التصويت،اإلجماع» .مسبق

 : لماذا نحتاج إلى تطبيق نظام الجودة في التعليم العالي؟ثالثالمحور ال

تنيامي الحاجية االقتصيادية  و لعالم تطيور المهينفرضت التطورات العلمية والتكنولوجية التي لرفها ا
المعرفة لنصر حتمي للتنمية والتنافسية للي  الصيعيد حيث صارت  واالجتمالية إل  تأهيل لالي المستوى.

 .«برا ات االختراع من ةبالمائ 21من سكان العالم ومصدر  ةبالمائ 00تمثل الدول الغنية » الدولي. 

صارت جودة التعليم العيالي متطليب حيث  يقتضي كل هذا وجود نظام تعليم لالي رفيع األداء والجودة.و
   المتدخلة. األطرافأساسي من جميع 

 أوال: التحوالت الكبرى في قطاع التعليم العالي لل  المستوى الدولي 

 العالميثانيا: وضعية التعليم العالي في الجزائر والسياق 

 أوال: التحوالت الكبرى في قطاع التعليم العالي على المستوى الدولي

لرف العالم تزيدا كبيرا في الطلب االجتمالي لل  التعليم العالي وتنولا فيه، مع بروز البعد اليدولي ودور 
التعلييم القطاع الخاص أكثر. وكل هذا فرض تحديات كبيرة لل  السلطات العمومية من أجل ضيمان جيودة 

 العالي.

 تطور التعليم العالي في العالم. -1

 التوجهات الكبرى للتعليم العالي دوليا -2

خاصة في تزايدا كبيرا الطلب االجتمالي لل  التعليم العالي لرف : تطور التعليم العالي في العالم -0
بشرق أسيا و. 2110سنة  ليونم 159إل   1991سنة  ليونم 60تزايد الطلبة الجامعيين من حيث  الدول النامية.

 . 2110سنة  ليونم 29إل   1991سنة  ليونم 12من 
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المتدخلية  األطرافاشتراط فقد  جودة التعليم العالي في ظل هذا التضخم. إشكاليةوأمام هذا التزايد طرحت 
العيالي  ال بد من مستوى معين لاللتيراف بمؤسسيات التعلييمف لجودة.ا« العمل... أرباب، األولياءالطلبة، »

 والديبلومات.

قطاع ما بعيد » تسيير تضخم التعليم العالي ال بد من تنويع الجهات المستقبلة.فرض : تنوع التعليم العالي ـ
 « البكالوريا وغير الجامعي، التعليم لن بعد 

 طات العمومية بالوسائلصعوبة ضمان الجودة من السلو جودة مقدمي خدمة التعليم العالي تطرح مشكلة لكن
 . تتحول بعض المؤسسات إل  مصانع لبيع الديبلوماتفقد  التقليدية
ضرورة تبنيي معيايير وهو ما ولد بين الدول بتأثير العولمة. واألساتذةتزايد انتقال الطلبة : البعد الدولي ـ

القابلية  آلياتوتنظيم  ع مكانيزمات دولية لضمان الجودةدولية مشتركة للتعليم العالي في الدول.مما يستدلي وض
 .  bologneللمقارنة لل  الصعيد الدولي مثل مسار

لتشيجيع الشيفافية والحركيية  ،هيكل للديبلومات المشتركة وإطارات للتأهيل والتعاون bologneوضع لقد 
     والقابلية للتشغيل بأوروبا. 

يسجل حالييا و العاميستولب القطاع الخاص غير المسجلين في القطاع :تزايد قطاع التعليم العالي الخاصـ
 01في اندونيسيا واليابان والفلبين وكورييا الجنوبيية حيوالي ومن الطلبة بالقطاع الخاص.  ةبالمائ 21حوالي 

فرض كل هذا توجهيات جدييدة مما ي أولوية ضبط جودة التعليم العالي من السلطات العمومية.وتطرح . ةلمائبا
 للتعليم العالي. 

 إل :   2119-1990تجه التعليم العالي حسب مؤتمرات ي: العالي دوليا التوجهات الكبرى للتعليم -2

زادت الحاجة إل  المعرفة والعلم بشكل كبيير فيي كيل دول : «التضخم» ازدياد عدد الطلبة بشكل كبيرـ 
 تسبب ذلك في معضلة وتحدي لمؤسسات التعليم العالي.مماحصل تزايد كمي كبير في لدد الطلبة.و العالم.

إل   01حوالي يوجدفي و. م. أ ف» حاجة اقتصاد المعرفة إل  حاملي الديبلومات ذات المستوى العاليكما أن 
أخذ تشغيل المستوى العالي منح  تصالدي من مجموع التشيغيل و« من التشغيل يشترط التكوين العالي 91%

 الكلي.لكن كيف يمكن توفير خدمة نولية للتعليم العالي في ظل التضخم؟ 

وخاصية بالنسيبة لليدول  91تحول هذا إل  مشكل دولي منذ الي: نسبة بطالة حاملي الشهادات رتفاعا ـ
 تتعدد أسباب هذا المشكل إل : والنامية. 

 * تضخم لدد الطلبة. 

 * طبيعة اقتصاد الدول. 

 * تطور التكنولوجيات وأثره لل  مناصب العمل. 

 ونولية اليد العاملة المطلوبة.  اإلنتاج* طرق 

 « في الدول األدبيةواإلنسانيةكثرة الشعب » لية التكوين المدروس * نو



10 
 

 «. ضبابية المستقبل المهني»* نقص التنسيق بين الجامعة وسوق العمل. 

تحضير الطلبة بالجامعة لالندماج المهنيي مؤشير » * الفجوة بين الكفاءات المحصلة ومتطلبات سوق العمل. 
 « لجودة التكوين

 «هيمنة الشعب اإلنسانية واالجتماعية» 2100-0202جدول يبين تطور التخصصات بالجزائر 

 «موقع الوزارة» التنمية  سنة في خدمة 01التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، المصدر: 

تقاس مالئمة التعليم العالي بمدى التوفيق بين ما ينتظره المجتمع من : ازدياد الحاجة إلى الجودة والمالئمةـ
قييم المالئمية . وت1990اإللالن العالمي للتعليم العالي بباريس حسب مؤسسات التعليم العالي وما تقدمه فعليا. 

التربية، المعرفة، البحث، العالقية » بدور التعليم العالي في المجتمع والخدمات التي يقدمها في مجاالت الحياة. 
للتوفيق بين استقبال أكبر لدد من  ،تنفق السلطات العمومية مبالغ كبيرة لل  التعليم العالي.  و« بسوق العمل...

 تأمل السلطات العمومية تحقيق الجودة من خالل: والطلبة وتقديم تكوين جيد للجميع. 

هل المؤسسات الجامعية منظمة وفق تصور لتكوين اإلطيارات  : Principe de Pertinenceي المالئمة: 
 « ؟هل أهدافها مالئمة لحاجات المجتمع»التي يحتاجها المجتمع؟ 

وجيه؟  أحسنلتعليم العالي لل  هل تنفق التمادات مؤسسات ا : efficience ’Principe de dالنجالة: ي
 « ؟مؤسسات التعليم العالي ناجعة نهأل»

 هل تكَون المؤسسات الجامعية اإلطارات المطلوبة بشكل فعال؟  :efficacité ’Principe de lالفعالية: ي

 «؟هل يتم إعداد اإلطارات بشكل فعال»

إلادة هيكلة التعليم العالي فقد تم  العالي. البحث لن تنويع وإلادة هيكلة التعليميجب  :التعليم أشكالتنوع  ـ
 في اليثمانينات لمرالاة:    OCDEبدول

01/00 12/01 11/22 21/22 21/72 71/02 02/0202  

220000 211120 007022 20022 00002 2202 722 
العلوم الدقيقة 
 /التكنولوجيا

22007 22000 22001 02702 2212 027 . 
العلوم الطبيعية/علم 

 األرض

07202 02227 21201 22217 2210 2210 702 
العلوم الطبيعية)بما 

 فيها البيطرة( 

711202 022202 200227 02020 22272 0220 0222 
العلوم االجتماعية/ 

 العلوم اإلنسانية

0177220 0122202 217220 020201 07220 02222 2720 
 اإلجمالي
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 * التحفيز والمواهب والكفاءات واألفاق المهنية للعدد الكبير من الطلبة. 

 * التنوع المتزايد للوظائف التي تشترط مؤهالت جديدة ولالية.

أصبحت مؤسسات التعليم العالي ف االستجابة للتغيرات.حتم الوضع لل  مؤسسات التعليم العالي ضرورة وقد 
   . اإلدارةاستقاللية في  وأكثرمسؤولة 
الجامعية ، فتعد البحث لن الجودة من خالل االقتطالات المالية وتنوع التمويل: أي الصعوبات التمويليةـ 

جـودة » OCDEدول  يةفيطبقت اقتطالات الميزانوقد . قطاع أساسي لالقتصادوفي نفس الوقت مقاولة مكلفة 
 لل : تسعيناتالتعليم العالي في ال إصالحاتتركزو. «مخرجات الجامعة لتمويلها

 .ي وضع آليات تحريضية لتحفيز المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي1

تنويع أشكال التعليم للحصول للي  .» ي حصول المؤسسات الجامعية لل  تمويل ذاتي من مصادر أخرى2
 «  للتمويلأشكال جديدة 

لدد المسجلين في الطور األول ». الكمي والنولياإلنتاجي يرتكز تمويل السلطات العمومية لل  مؤشرات 2
   «ونتائجهم وشهادات الدكتوراه الممنوحة

مثلت حركية الطلبة واألساتذة والجامعات سيوقا : تدويل التعليم العالي وانفتاحه أكثر على القطاع الخاص ـ
صار استثمار القطاع و شجعت الدول القطاع الخاص لل  االستثمار في التعليم العالي.ف المعرفة.دولية، سلعتها 

صارت مؤشرات الجودة الدولية أهم مؤشرات جودة كما « ة الطلبـكثاف» الخاص في هذا المجال أكثر ربحية.
للمقارنيية بييين   «Normes – Standards»اسييتخدمت المقيياييس الدوليييةوقييد  الجامعييات.

 استخدمت هذه المقاييس لرفع جودة الجامعات في اطار التعاون الدولي.و «Benchmarking»جامعات.ال

 ثانيا: وضعية التعليم العالي في الجزائر والسياق العالمي

يعرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر نموا وتحوالت كبيرة ومتسارلة تبعا للتغيرات المختلفية 
 لل  الصعيد العالمي. 

 ي وضعية التعليم العالي في الجزائر. 1

 ي احتياجات التعليم العالي بالجزائر وفق منظور تحسين نظام الجودة.2

 بمعاينة واقع التعليم العالي بالجزائر يمكن مالحظة:: ـ وضعية التعليم العالي في الجزائر0

 تنوع أشكال التعليم.و * تزايد ألداد الطلبة واألساتذة الجامعيين

 * االنفتاح لل  أشكال تمويل جديدة.

 * بطالة حاملي الشهادات.

 * متطلبات الجودة والمالئمة.

 * تنامي البعد الدولي.

 ( 2110-12-22اع الخاص.)القانون التوجيهي * فتح قطاع التعليم العالي لل  القط
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 2100-0202جدول يبين تطور عدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر 

 02/02  02/71  72/21  22/21  22/11  12/01  01/00  

عدد الطلبة 
 المسجلين في

 التدرج
2720 02222 07220 020201 217220 0122202 0177220 

عدد الطلبة 
 المسجلين في

التدرجما بعد   

000 207 2200 02207 21220 02270 01007 

 اإلجمالي
 
 

2220 02001 00201 020207 222220 0122222 0022002 

 

 «موقع الوزارة» سنة من خدمة التنمية  01المصدر: التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، 
 

 2100-0202جدول يبين تطور عدد األساتذة بالمؤسسات الجامعية بالجزائر 

 02/02 02/71 72/21 22/21 22/11 12/01 01/00 

 2020 2272 201 072 207 21 00 أستاذ التعليم العالي

   0002 210 202 002 02 أستاذ محاضر

 2207 2002      أستاذ محاضر )أ(

 2220 2202      أستاذ محاضر )ب(

   0022 0202    مكلف بالدروس

   0270 0222 2222 007 72 أستاذ مساعد

 00020 00007      أستاذ مساعد )أ(

 02010 00222      أستاذ مساعد )ب(

 021 022 0220 2200 2222 222 020 أستاذ معيد

 21021 27022 07201 02020 7227 222 222 العدد اإلجمالي 

 «الوزارةموقع » سنة في خدمة التنمية  01المصدر: التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، 

بمعاينية واقيع التعلييم : ـ احتياجات التعليم العالي بالجزائر وفق منظور تحسين نظام الجودة2
 تركيز نظام الجودة لتحسين الجوانب التالية: العالي بالجزائر يمكن 

 يجب أن يستجيب محتوى التعليم إل :  :محتوى التعليمـ 

 « ضرورة لضمان اإلندماج المهني»ي تلقين الكفاءات الجديدة للطلبة. 
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 ي القدرة لل  تحليل وتطبيق المعارف المكتسبة في حل المشاكل العملية.

 ي القدرة لل  حل المشاكل التنظيمية.

 .اآلخريني القدرة لل  االتصال الفعال مع 

 ي المهارة لل  تحمل المسؤولية.

 مع التغييرات في الوسط المهني.ي القدرة لل  التكيف 

 .اآلليي القدرة لل  استعمال اإللالم 

     ي القدرة لل  المبادرة.)إبداع أفكار وإنشاء مقاوالت جديدة(

 يجب إدراج بشكل ضمني وآلي ضمن كل التكوين: : ترقية الجوانب المهنية للتكوين الجامعي ـ

 ها.* المبادئ األولية للحياة المهنية التي يحضرون ل

 والمهنيين.  األساتذة* التكوينات الميدانية المؤطرة والمقيمة من طرف 

 ومسالدة الطلبة كمراصد لل  مستوى الكليات. اإللالم* تفعيل خدمة 

 «تحضير وتمهيد الطلبة للحياة المهنية» * مرالاة نظام التقييم لتحقيق أهداف ومتطلبات إلداد الطالب للعمل.
 وذلك من خالل:: تحسين كفا ات التأطير ـ

 ي تبادل المؤطرين بين الجامعة والقطاع التشغيلي. 

تحسين الخبرة و ي لمواجهة التحوالت التقنية والعلمية السريعة، يجب لل  األساتذةتجديد معارفهم بشكل مستمر
 .توجيه الطلبة في مسارهم المهني، من أجل لن المجال المهني

 في إلداد وتقييم وتعديل البرامج. والمحترفين األساتذةي السماح بمساهمة 

استغالل هيؤالء و وتجديد كفاءاتهاينيلتحعودة اإلطارات إل  الجامعة تنظيم التكوين المستمر بشكل يتيحي إلادة 
 «المشغلة والطلبة بالجامعة اإلطاراتإيجاد قنوات لالحتكا  بين » لتطوير الشراكة مع القطالات المشغلة.

يرتكز إصالح التعليم العالي لل  مبدأ استقاللية الجامعة.ما يفرض تطوير قيدراتها : التنظيم المؤسساتي ـ
اختييار و ية والمبادرة في استعمال المواردحرمن خالل منح  إضفاء مرونة في التسييرو لل  مستوى التسيير.

  الموارد البشرية وتطويرها. 

 التعليم العالي؟: كيف يمكن تطبيق نظام الجودة في قطاع رابعالمحور ال

أولوية تحديد ووجوبانسجام أهداف الجامعة مع السياسة الوطنية للتعليم العالي.ملحة تفرض ضرورة هناك 
 إل : األهدافيمكن أن تتعدد هذه وأهداف ضمان الجودة ووسائلها بالمؤسسات الجامعية.

 * استعمال ضمان الجودة لقيادة التعليم العالي.

 للرفع من قدرات التسيير الداخلي للمؤسسات. * استعمال تقييم الجودة 

 .أوال: مفاهيم الجودة والتعليم العالي

 .ثانيا: االختيارات األساسية لنظام ضمان الجودة
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 أوال: مفاهيم الجودة والتعليم العالي

وأهيداف يرتبط بالنظام التعليمي ومهيام و مفهوم الجودة في التعليم العالي مفهوم ديناميكي متعدد األبعاديعد
      .المؤسسات ومقاييسها الخاصة لكل من النظام أو المؤسسة أو لكلية أو لشعبة

اإلسـتراتيجيات واإلجـرا ات واألعمـال والممارسـات » يعني نظام ضمان الجودة في التعليم العيالي: و
وضوعة مجموع العناصر الم» أو «. الضرورية لضمان حد معين من الجودة بالمؤسسات الجامعية وتحسينها

المعنيين، بأن الشـروط الضـرورية متـوفرة،  لآلخرينمن طرف المؤسسة الجامعية بهدف تأكدها والتأكيد 
 «. للسماح للطلبة من بلوغ المقاييس المحددة سلفا من طرف المؤسسة

 ثانيا: االختيارات األساسية لنظام ضمان الجودة

وتحديد الخييارات  األهدافتعريف  أنال لل  ال يوجد هناك نظام واحد لضمان الجودة جاهز للتطبيق، فض
ضيمان الجيودة تعكيس طلبيات واتجاهيات  أهدافن بعضيجب أن يتم مسبقا. أل واألدواتالمتعلقة بالطرق 

 الحكومات ومنها ما يتعلق مباشرة بالمؤسسة.

 يمكن تقسيم أهداف ضمان الجودة إل :: ـ األهداف العامة لنظام ضمان الجودة0

ضمان احتيرام  أيالمتطلبات الدنيا للجودة،  احتراميجب إما : على الجودة في حدها األدنىـ هدف الرقابة 
الحاالت التي تقل وفي  يتم العمل بهذا النمط بالنسبة للتعليم العاليالمتنوع وغير المتجانس. والمقاييس الدنيا للجودة

 فيها ثقة الجمهور في مؤسسات التعليم العالي. 

   المؤسسة ولدم االلتراف بالشهادات.  إقصاءلقوبة تنتج لدم المطابقة و

يهدف نظام ضمان الجودة إل  إلالم األطراف المعنية والمتدخلة فيي  ـ هدف كشف الحسابات والشفافية:
 التعليم العالي بقدرة المؤسسات الجامعية لل  أداء مهامها.  

بفضيل تطبيقيات المؤسسيات الجامعيةتحسين نظام ضمان الجودة إل   يؤدي :هدف تحسين التطبيقات ـ
 تطبيق الممارسات العملية الحسنة مع األهداف المراد الوصول إليها.و المطابقة مع األهداف.

 ـ اختيار اآلليات )التدقيق، التقييم واإلعتماد( 2

ال يؤدي التدقيق إل  وضيع مقارنيات »: يعالج كل األدوات واإلجراءات المطبقة لتحسين الجودة.ـ التدقيق
 «. لمستويات الجودة

وللي  « طرق التدريس، البرامج» ولل  العمليات « الموارد المخصصة»يسري لل  المدخالت  ـ التقييم:
 « لدد منشورات األساتذة»النتائج 

يمكن أن » تقييم لمنح أو لدم منح االلتماد أو الصفة لمؤسسة أو لفتح تكوين.: يعتمد لل  نتائج الـ اإلعتماد
 «. يشكل التقييم واالعتماد للبرامج والمؤسسات عملية واحدة
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مين الصيعب تحقييق تستعمل لتحقيق األهداف وضمان الجودة أن كل آليات ومقاربات  إل ويجب االنتباه 
 ة فقط.احدضمان الجودة الثالثة بالتماد آلية و أهداف

يمكن لنظام ضمان الجودة معالجة كل أو بعض : مضامين نظام ضمان الجودة في التعليم العاليـ 2
 «  /المؤسسات غير الجامعية، القطاع العام/ القطاع الخاصالجامعات» مكونات التعليم العالي.

 نظام ضمان الجودة بها.تعارض لادة مؤسسات التعليم العالي العمومية : ـ المؤسسات العمومية أو الخاصة
للموارد  األمثلتعد مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد لل  الدولة المعني األول بنظام الجودة، لبيان االستخدام و

 أدرج نظام ضمان الجودة في بعض الدول بالقطاع الخاص فقط.وقد . المتاحة لها

الجوانب المؤسساتية أو يكتفيي بالجوانيب يغطي النظام : ـ نظام ضمان الجودة المؤسساتي أو البرامجـي
يشمل ضمان الجودة المؤسساتية: المهام، الحوكمة، التسيير واإلدارة، األساتذة، الموارد الماليية، و البيداغوجية.

ال يمكن تجاوز فحص البرامج في ضمان ف ،يرتبط كال النولينو المصادر البيداغوجية والهياكل والتجهيزات...
 .وال يمكن لنظام الجودة البرامجي إهمال بيئة المؤسسة الجودة المؤسساتي

اء يمكن االختيار في تطبيق نظام الجودة لل  كل لروض التكوين أو االكتفي بعضها: أوـ تقييم كل الشعب 
 صة.بشعبة معينة ألهميتها الخا


