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  ةــدمـقـمال
يحظى التعليم العالي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء 

من الطاقات البشرية التي يحتاج إليها  احتياجاتهستراتيجي الذي يغذي المجتمع بكل باعتباره الرصيد اإل
مية والفنية المتخصصة حول للنهوض بأعباء التنمية في مجاالت الحياة المختلفة ويوفر الرؤية العل

مختلف القضايا المتعلقة بكافة مجاالت التطور، والتعليم العالي يساهم في نشر المعرفة من خالل عملية 
التدريس وتطبيق مناهج المعرفة في حل مشكالت المجتمع من خالل ما يقدمه من أبحاث 

  .معارف جديدةو  ودراسات
على جميع  إرتباطا وثيقا بالتغير اإلجتماعي الحاصلومما الشك فيه أن التعليم العالي مرتبط 

قتصادية والثقافية ويتأثر بالسلب أو اإليجاب وفق المعطيات والمنتجات الجديدة السياسية واإل ،األصعدة
في عالم األفكار، ومن ثمة كان لزاما على الفاعلين في السياسات التعليمية تبني إستراتيجيات تتماشى 

نيها لمعايير جودة تسمح لها بوضع نظام تعليمي يوازن بين اإلمكانيات المادية ومستجدات العصر بتب
والبشرية واآلمال المعقودة عليها والمتمثلة في توفير أكبر قدر من اإلطارات والكفاءات المناسبة لسوق 

بين  الحيرة العمل، ولعل هذه اإلنقالبات على مستوى األنظمة التعليمية جعل الجامعات العربية تعيش
التحديات التي فرضت عليها وبين مقوماتها وهذا ما فرض عليها القيام بتغييرات جوهرية في فلسفتها 

  .وأهدافها ونظمها وٕامكاناتها لتساير وتواكب التطورات الحاصلة على مستوى الجامعات الغربية
ربية تجارب غ مستلهمة من جديدة وفي ظل هذا التوجه، تبنت الجزائر إستراتجية إصالحية

حيث  )لسانس، ماستر، دكتوراه( LMDمنظومة التعليم العالي الجديدةوأنجلوسكسونية تحديدا ممثلة في 
أريد بهذه اإلستراتيجية من الناحية النظرية اإلنفتاح على المحيط اإلجتماعي، اإلقتصادي، الثقافي والقيمي 

المنظومات العالمية باعتماد معايير الجزائري بكل مكوناته، وأريد لمخرجات هذا النظام اإلنفتاح على 
  .الجودة في الجامعة من خالل ربط هذه المؤسسة بالمؤسسات اإلقتصادية

وكان  مباشرة عند البدء في تطبيقه إصطدم بواقع الجامعة الجزائرية إن هذا النموذج من اإلصالح
ذا الوضع إضطرابا على الفجوة بين اإلجراءات النظرية والممارسات التطبيقية، فخلق هذلك واضحا في 

مستوى كل عناصر العملية التكوينية الجامعية إذ تباينت أوجه النظر بين مؤيد ومعارض لهذا النظام، 
فكرية لدى األسرة الجامعية وتخوف ملحوظ من مستقبل هذه التجربة في ظل الفوضى ما يشبه الونتج عنه 

تدهور المعرفة في سلم القيم في المجتمع حيث أصبح مالحظ تغليب السياسي على العلمي، ونتيجة 
أردنا من خالل هذا  لوضعية الجامعة الجزائرية بوجه عام ووضعية جامعة قالمة بالخصوص،لمعايشتنا 



  ب
 

 ياسة التعليم العالي في الجزائر للوصول لمدى مساهمة التكوين الجامعي في ترقيةسالبحث معالجة 
على المستوى النظري والتطبيقي لنبين مدى  LMDالمعرفة العلمية وهذا من خالل دراسة نقدية لنظام 

إدارة  تطبيق السعي نحو مة البيئة الجامعية لتبني هذا النظام ومدى تحقيقه ألهدافه النظرية في إطارءمال
 LMDالجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية، لذلك فالتعرف على هذه التجربة األولية الجزائرية في نظام 
لنحاول  ،لن يكون إال بالتطرق ألهم العراقيل التي تقف أمام إمكانيات الدولة المسخرة لتطبيق هذا النظام

حتوت هذه الدراسة على ستة إالموضوعي وقد بالتحليل والمناقشة والنقد مقاربة هذه التجربة من خاللها 
  :فصول موزعة على النحو اآلتي

ويتضمن اإلشكالية، أسباب الدراسة، أهمية  وٕاطاره النظري خاص بموضوع الدراسة :الفصل األول
،اإلطار النظري والدراسات السابقة الدراسة، أهداف الدراسة، تحديد المفاهيم، التساؤالت المحورية للموضوع

  .وعللموض
ويتضمن معطيات لموضوع التعريف بالجامعة كفضاء إلنتاج المعرفة العلمية ص صخ :الفصل الثاني

حول الجامعة، وظائف التكوين الجامعي، أهدافه، عناصر العملية التكوينية الجامعية، فعالية التكوين 
  .العالمية، آليات البحث العلميو الجامعي في ظل المتغيرات المحلية 

تضمن إدارة الجودة الشاملة في  للتكوين الجامعي على ضوء المعايير الجديدةص صخ :ثالفصل الثال
 وجامعاتمنطلقاتها ومبرراتها، مراحل تطبيقها في الجامعة، معوقاتها، تجارب جامعات غربية الجامعة 

  .وأخيرا تجربة الجامعة الجزائرية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة عربية
تضمن  و LMDنظام لجامعة الجزائرية وبعض تجارب الجامعات في تطبيقل صصخ :الفصل الرابع

 LMD، واقع تطبيق نظام LMDالجديد  اإلصالحنظام التعريف بالجامعة الجزائرية وٕاشكالية اإلصالح،
  .في الجامعات الغربية والجامعات العربية عامة والجامعة الجزائرية خاصة

  .للموضوع المنهجية عالجةالممجاالت الدراسة و لص صخ :الفصل الخامس
نتائج العامة للدراسة على ضوء التساؤالت الالميدانية و المعطيات  ومناقشةتحليل  تضمن :الفصل السادس

  .تجاهات النظريةالرئيسية واإل
 ثابة حلول أولية نظرية لمابمقتراحات يمكن أن تكون حاولنا في األخير تقديم مجموعة من اإل  

  .ةتعانيه الجامعة الجزائري
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  تمهيـــــــد

إن تحديد  إشكالية  البحث من أهم  الصعوبات  التي تواجه الباحث  في مسار  

بحثه وهذا ألن اإلشكالية  تتطلب جهدا كبيرا وبحثا واسعا، ونجاح البحث يتوقف على 

دقتها وشموليتها لكل جوانب الموضوع، وهذا لن يتحقق إال في إطار تحديد المفاهيم 

االطار الفكري الذي يوجه التي تعتبر  السابقة والدراسات سوسيولوجيةالوالتطرق للنظريات 

 .هذا البحث
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  موضوع الدراسة: أوال

  :اإلشكالية -1
السنوات  بدور بارز في عالمنا المعاصر الحاصل في التكنولوجي و ساهم التطور العلمي

السياسية  جتماعيةاال ، في شتى المجالت االقتصاديةو عميقة  تغيرات جوهرية في إحداث األخيرة
: والصيغ وأهمهامنظومة المفاهيم في  و التجديد وقد تجسد هذا التغيير ، التقنية ، الثقافية ،

مجتمع  ، التنمية البشرية ، تصاالتاالتكنولوجيا  ، الثورة المعلوماتية ،المعرفة اقتصاد ،العولمة
من المفاهيم التي أعطت قوة إلى غير ذلك   قرية المعلومات ، الشبكات، التنمية المستدامة،

أصبح يشكل نظاما أساسه المعلومات والمعرفة الذي  "تمع المعرفةبمج" للمجتمع المعاصر وميزته
، فال يمكن تجاهل حقيقة أن اإلنسان بمختلف تطبيقاتها والتي ال طالما كان لها أثرا كبيرا في حياة 

التي ال تعتمد على حجم   ا الحالي والمجتمع أصبح يملك معايير ومقاييس التقدم في عصرن هذا
من رصيد  ما تملكه الدولة من ثروات طبيعية ومالية بقدر ما تعتمد على حجم ما تملكه الدولة

الثروة البشرية القادرة على إنتاج المعارف و إعادة إنتاجها ، والتحكم في المعلومات واستغاللها 
مستوى الئق  و تالي تحقيق ثروة اقتصادية للمجتمعلزيادة و ترقية إنتاجية القطاعات المختلفة و بال

والتمتع بالحريات السياسية و االقتصادية  و الرفاه االجتماعي،من التقدم العلمي  والتقني 
ساسية نسان وحرياته األإلبداع  وضمان حقوق اإلواالجتماعية والثقافية ، وتوفر فرص الخلق و ا

للمجتمعات أعطت  والقيم المعايير هذه ،  عامة بتطوير حياته خاصة ومجتمعه التي تسمح له
الذي الجديد  ندماج في المجتمع المعرفيواالفي النظام العالمي الحالي  و التموقع مفتاح المشاركة

 مركز إشعاع علمي وحساس و مهم و  قطاع عتبارهالتعليمي با أفرز تحديات جديدة خاصة بالجانب
 الموجودة بين حيث أبرزت العالقة تلفة ،، ومصدر تموين هام على مستويات مخ فكري

هذا الجانب ومدى تأثيرها عليه حيث قام و  تحديات العولمة الجديدة والحاصلة  التكنولوجيات 
وصوال للتحسين  ستخدامها في هذا المجالالمعرفة جدوى  وأبحاث والباحثون بدراسات المختصون

االحتياجات المجتمعية بالمستويات المعرفية  للمنتج التعليمي الذي يغطي و التطور المستمر الدائم
 بين المجتماعاتوتحقيق المكانة المناسبة  التي تضمن المواكبة العالمية في شتى الميادين الالزمة

.  
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بمؤهالت علمية أصبحت تعمل على تكوين طالب  نتاجهاإعادة إ و  إلنتاج المعرفة والجامعة كفضاء
فتفسح له المجال للتعبير عن مواهبه في  ،ات المجتمعتستجيب لتطلعاته وتحقق احتياجوعملية 

  .إطار تنمية مجتمعه
وتأمين  من هذا المنظور تسعى الجامعة خاصة في البلدان المتقدمة لضمان جودة التكوين

أصبح  لذلك الحاصلة  العلميةبه باستمرار إلى مستوى العالمية استجابة للمتغيرات  االرتقاءشروط 
حيث عمل على التكفل الجاد ، مختلف األصعدةمصدر تموين هام على  يشكل ليقطاع التعليم العا

ومتطلبات العصر مع الحرص على ضرورة تكوين  بجديدة تتناس بالمواهب باستحداث تخصصات
ن على و حيث يسعى القائم،إطارات بقدرات مواكبة لعصر الرقمنة مع بروز النظام الدولي الجديد 

ستدعى إعادة نتج التعليمي على حساب الكم مما إتمام بنوعية المهمجال تطوير األبحاث إلى اإل
وذلك بتبني معايير  ...)معارف، مناهج، أهداف (المنظومة الجامعية بوجه عام النظر في بنية 

جزء كبير من  ن المنظمات والهيئات المعنية باإلعتماد األكاديمي وتخصيصالجودة الصادرة ع
ستعانة بالخبراء لنشر هذه الثقافة ومبادئها لدى األساتذة جودة واإلالجامعة لتأسيس أنظمة الموارد 

تطوير  من أجل وكل األطراف الفعالة على مستوى مراحل عملية التكوين واإلداريينوالمسيرين 
  .تهم العلمية والمهنيةامهاراتهم وكفاء

هذه   ةتتماشى ومستجدات العصر الجديدلجامعات أن لومن أجل تحقيق األهداف كان البد 
ضرورة التخلص من تلك الممارسات التقليدية التي  العربية  األخيرة  التي فرضت على الجامعة

  .طويلة  ميزتها لسنوات
وفير بنية تحتية متطورة من شبكة تطويرها بت العربية  اتالجامع هذه الممارسات حاولت

وعلوم  تخصصاتو  روعتشمل فوذلك بإنشاء كليات ومعاهد جامعية جديدة  ، تصاالت ومعلوماتا
بالنواحي  هتمامواال ،والخدمات جديدة يتطلبها سوق العمل أي ربط الجامعات بمؤسسات اإلنتاج

إلحداث نقلة نوعية تساعد الطالب في بلورة شخصيته ورفع  العملية في مناهج التكوين الجامعي
 السياسية وهذا في الثقافية،، ةاالجتماعيوربطها بمتطلبات التنمية  العلمية والعمليةإمكانياته وكفاءته 

على كما سعت الجامعات إلى التعاون  إطار التفاعل القائم بين الطالب الجامعي وسوق العمل،
ما  طريق إجراء عدة مشاريع منها ت عنمختلف المستويات المحلية والعالمية من أجل تبادل الخبرا
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التي شهدتها بعض  اإلصالح والتجديد  تعلق بالملتقيات المحلية والعالمية ومنها ما تعلق بتجارب
  .الجامعات

التي تتميز  راهينتها العربية من اتلم تستطع تخليص الجامعو التجديدات  هذه المشاريع 
المحيطة بالجامعة واإلمكانيات المادية بالتبعية للجامعات الغربية دون األخذ باالعتبار الظروف 

هذا ما ، المجتمع الذي تنتمي إليه من جهة أخرىمن جهة وخصائص  والبشرية التي تتوفر عليها
 ق العمل وارتبط بهذا إنفصال البحث العلمي عنأدى إلى غياب التنسيق بين التكوين الجامعي وسو 

هذه العوامل أثرت على نوعية مخرجات الجامعة  الحقيقية مما أفقده قيمته، المشكالت الواقعية 
 و استقالليتها  ات العربيةيف وهذا أفقد الجامعالك وجعلتها تتميز بزيادة كمية على حساب

  .ديمقراطيتها وزاد من غموض أنظمتها وقوانينها التعليمية سواء المتعلقة باألستاذ أو الطالب
 باإلصالحاتكان البد من القيام  والتحديات المحلية والعالمية أمام هذه الوضعية

، غير أن صناع القرار ي مختلف المجاالتوالتعديالت التي عرفتها الجامعات لمعالجة أوضاعها ف
هتم بالمحتوى افبعضهم  والتغيير اختلفوا حول مسألة ترتيب األولويات بالنسبة لسياسة اإلصالحات

  .والمناهج، وآخرون اهتموا بالشهادات والدرجات الممنوحة، وهكذا تعددت التجارب والخبرات
الجزائرية في إصالح الجامعة  بةالتجر إلقاء بعض الضوء على  في هذا الصدد يجدر بنا

حتياجات الوطن في كل إلى يومنا هذا قصد اإلستجابة ال ستقاللاإلت عدة مراحل منذ عرفالتي 
هذه  وأسفرت ،المجاالت وهذا ما جعلها تعرف تطورا كبيرا في مجال توسيع الهياكل والتخصصات

منها ما يتعلق لنظام الجامعي و ل ةوالبيداغوجي ةالتنظيمي العملية عن ظهور العديد من المشكالت
ره في وجود مسارات تكوين مغلقة يوفي طبيعة هيكلة التعليم وتسي،الطلبة  وانتقالوتوجيه  استقبالب

وفي مجال الشهادات والتأطير والتأهيل المهني كذلك ارتفاع عدد خريجي ،تفتقر إلى المرونة 
حتياجات المتطورة لالهم مة تخصصاتءوعدم مال ،الجامعة ونقص فرص التشغيل من جهة

المعرفية لدى العلمية و  أفقد الشهادة الجامعية قيمتهااألمر الذي  ،قتصاد والمجتمع من جهة أخرىلإل
  .على السواء الفرد والمجتمع

  
 يعاني منه النظام الجامعي الكالسيكي على مستوى المرافقظل الذي  ختاللاالهذا 

ى البيداغوجي والعلمي للتكوين المتوفر جعل الجامعة وعلى المستو  ،تنظيم المؤسسات و والهياكل
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والمساير للمتغيرات العالمية  تفكر تفكيرا جديا في وضع هذه المؤسسة في مسارها الطبيعي الجزائرية
جرى ويجرى تطبيقه في المؤسسات التربوية  قاعدتها نظام جديدة بتبني سياسة إصالحية وهذا

ليسانس، ماستر، ( LMDعالمي يدعى نظام ال الصعيد والجامعية منها على وجه الخصوص على
وهو مشروع عالمي يدعو للمنافسة في امتالك المعرفة بتقديم تكوين نوعي يسمح بانفتاح  )دكتوراه

  .الجامعة على سوق العمل الذي يتسم بالحركية والتغيير
 ةعالميإلى معايير  جودة التعليم المحلي الذي يستند يعتبر هذا النظام معيار لضمان

دول العالم  التي تتكون من دول هدفها أن تظل) ISO(المقايسة مواصفات وضعتها الهيئة الدولية ل
ودليل هذه الهيمنة موافقة معظم الدول األوروبية ،  ستهالكيةها االقيم و قتصادهاااألخرى مرتبطة ب
 قه عام ب في تطبيالمغر  تونس و :الدول العربية مثلبعض وشروع  LMD على تطبيق نظام

2004.  
قدمت عدة جامعات اقتراحات لفتح التكوين في  2003أما الجزائر وابتداء من ديسمبر  

بالبدء في تطبيقه  مؤسسات نموذجية 10 ـودراسة هذه الملفات سمحت بالترخيص ل LMDمجال 
 1371- 04وفق المرسوم رقم " ليسانس" حيث حددت الشهادة األولى أي  ،2004في سبتمبر 

والذي  2005جانفي  23ثم تالها المنشور الوزاري المؤرخ في  ،2004 نوفمبر 21 يالمؤرخ ف
وجاءت التعليمات الحكومية المتعلقة بالتسجيل الجامعي  LMD ينص على التقويم والتدرج في نظام

والتي ركزت على هيكلة وتنظيم التعليم في ثالث أطوار  2005أفريل 9في هذا النظام بتاريخ 
  .أساسية

 منزوع من سياق اجتماعي مغايرال )ليسانس، ماستر، دكتوراه( LMDلنموذج لنظام هذا ا
نحاول في هذه الدراسة سوف و  ،نجلوسكسونيةربية وخاصة األغمعتمد في بعض المجتمعات ال

  .التعرف على واقع تطبيق هذا النظام في الجامعة الجزائرية
  
  
  

حد يمكن أن يساهم التكوين الجامعي في ظل إلى أي  :السؤال المركزي التاليوقد حاولنا صياغة 
  في ترقية المعرفة العلمية؟ - LMDنظام -اإلصالحات الجديدة 
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  :تتمثل فيما يلي جابة عن هذا السؤال حاولنا اشتقاق ثالثة أسئلة فرعيةولإل
 ؟ " LMD"دكتوراه  -ماستر–ما هي نظرة الطالب واألستاذ للنظام الجديد ليسانس  -1
 يداغوجية المتاحة ساهمت في التحصيل العلمي للطالب؟هل اإلمكانيات الب  -2

 تحقيق جودة التكوين الجامعي؟" LMD" نظام  استطاعهل  -3

  :الموضوع ختياراأسباب  -2
  :يمكن حصر األسباب التي أدت إلى اختيارنا لموضوع دراستنا الحالية فيما يلي  

نفسهم بمن فيهم المتخرجين تفشي ظاهرة اإلحساس بضعف المستوى العلمي فيما بين الطلبة أ -1
 .والذين ال يزالون يدرسون

التشكيك في الحصيلة العلمية المكتسبة مقارنة بالقيمة العلمية التي يفترض أن تعكسه الشهادة  -2
 .المتحصل عليها

 .لتدهور الملحوظ والمتنامي لقيمة المعرفة في سلم القيم في المجتمعا -3
 .وضع إستراتيجية الجامعة تغليب السياسي على العلمي أثناء -4
 .األهمية المحورية لرسالة التكوين الجامعي المرتبطة بتنمية الرصيد المعرفي للمجتمع -5
 .LMDغتراب والتردد المصاحب لنظام الغموض واإل -6
 .ختالل الموجود بين أهداف المنظومة الجامعية والواقعاإل -7
 .لموضوعةالعقبات التي تحول دون تحقيق األهداف والخطط ا -8
  :دراسةأهمية ال -3

  :يكتسي الموضوع درجة عالية من األهمية نوضحها في النقاط التالية
أسلوب في العمل العلمي نظريا دوليا باعتباره "  LMD"أهمية اإلصالح الجامعي الجديد  -1

 .ومنهجيا لالنفتاح على النظام العالمي في مجال المعرفة العلمية
طلبة، أساتذة، إداريين،  –وعاء يضم تفاعالت قيم وممارسات أفراد  عتبارهاعة بإمعالجة الجام -2

 .فاعلين في المجتمع
ق العمل و هتمام بفعالية التكوين الجامعي في إطار توصيف حالة خريجي الجامعة في ساإل -3

  .مقارنة بالشهادة العلمية المتحصل عليها
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من حيث طبيعة النظام وفلسفته ومن  LMDهتمام بتصورات األسرة الجامعية للنظام الجديد اإل -4
  .إضافة إلى معرفة تصوراتهم حول فعالية النظام،هاهواجتحيث الصعوبات التي 

 

ستفادة منها في ظل عالم متغير لإل على حد سواء والمجتمعتعتبر هذه الدراسة مهمة للجامعة  -5
 .أفقد البحث العلمي قيمته

  :أهداف الدراسة-4
  :لعلمية إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل فينسعى من خالل هذه الدراسة ا

 تحديد معايير التكوين الجامعي في إطار تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية - 1
 .ومحاولة تقييم التجربة الجزائرية على ضوءها

خطط حتياجات الوطنية وسوق العمل و زيادة اإلهتمام بقضايا الجامعة بإعتبارها آلية لتلبية اإل - 2
 .اإلنماء الشامل على أسس علمية مدروسة

 .LMDالجامعة الجزائرية من خالل الهيكلة الجديدة  التي تواجه تحدياتالالتعرف على  - 3
 .في الجامعة الجزائرية LMD تشخيص واقع تطبيق نظام - 4
 .في الميدان LMDمعرفة نتائج التجارب األولية لنظام  - 5
  .LMDتطبيق نظام نيات الدولة المسخرة لأمام إمكا التطرق ألهم العراقيل التي تقف - 6

  
  
  
  
  

  
  
 :المفتاحية المفاهيمتحديد -5

  :حاولنا تحديد المفاهيم المفتاحية لموضوع البحث على النحو األتي  
  :الجامعة -5-1



 إطاره النظريموضوع الدراسة و : الفصل األول

‐ 11 ‐ 

 

مؤسسة : " من يعرف الجامعة بأنهاهناك عرف بعض المهتمين بشؤون الجامعة بأنها   
بة تنظيمات معقدة تتغير بصفة مستمرة مع طبيعة البيئة جتماعية، ثقافية وعلمية، فهي بمثاإ

 .ير وفق المتغيرات المحلية والعالميةيللتغ قابال اتنظيم معقد، وهي بهذا المعنى تمثل )1("الخارجية
لطلب العلم مجموعة من الناس وهبوا أنفسهم "عن كما عرفها بعض الباحثين بأنها عبارة   

  .)2("دراسة وبحثا
العلمي الموضوعي  مؤسسة علمية تتخذ البحث"عرفت الجامعة بأنها  وفي نفس السياق

  .)3("القائم االجتماعي،وترسيخ دعائم النظام جتماعيةي مثال أعلى في حمايتها للقيم اإلواإلمبريق
 ،ي البحث العلميهإذا كانت هذه التعاريف قد عبرت عن الوظيفة األساسية للجامعة و 

ي تنظيم إداري يشرف على توزيع يست للبحث فقط بل همن يجد أن هذه المؤسسة لفهناك 
أو تجمع  رابطة" :ويتضح هذا من خالل تعريف الجامعة بأنها ،عتمادات المالية المحددة قانونيااإل

  .)4("خاص ألسلوب إداري وتمويل محددا قانونيا
  :لتعريف اإلجرائي للجامعةا -

 تنظيم يعبر عن تفاعالت ة هيتأسيسا على التعاريف السابقة يمكن القول أن الجامع
وبالتالي يمكن القول أن الجامعة هي  ،األستاذ، الطالب، اإلدارة: مجموعة من العناصر المكونة لها

فضاء يهدف إلنتاج المعرفة العلمية وٕاعادة إنتاجها وتوزيعها والمساهمة في ترقية الفرد وتنمية 
  .وتطوير المجتمع

  
  

  :التكوين -5-2

                                                            

، دار المعرفة سوسيولوجيا التعليم الجامعي، دراسة في علم اإلجتماع التربويعبد اهللا محمد عبد الرحمان،  -1
  .25، ص 1991، الجامعية، اإلسكندرية، مصر، د ط

  .73، ص 1990، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طأصول التربية والتعليمرابح تركي،  -2
  .191، ص19871أفريل  20،مجلة الفكر العربي، العدد  الجامعة والوظيفة الكبرى للعلممحمد سليم السيد،  -3

4 -Durand Prinborgue , « l’administratin scolaire », Edition Sieray, paris, 1993, P 13. 
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 ،يء أو تشكيله بمعنى إحداث تغيرات من وضع إلى وضع آخرنقصد به إيجاد الش
وتعني إعطاء ، Formaأو  Formareمصطلح جاء من الكلمة الالتينية  Formationوالتكوين 

  )1(.طريق تنمية ملكاته الخاصة كالذكاء واإلدارة الفرد الشكل اإلنساني عن
  ".فرد إلى ممارسة نشاط مهنينوع من العمليات التي تقود ال" بأنه وقد عرفه بعض العلماء

فعل تعلم ألشكال السلوك الذي يكتسب عن طريق ممارسة " بأنه كما عرفه بعضهم اآلخر 
  ".دور ما

تلقين المتوجه إلى التعليم مبادئ التربية والتعليم "في مجال التربية عرفه الباحثين بأنه 
 انتهاءة التي سيلتحق بها بعد تة للمهنوخصائص المواد عن طريق التربية العامة والخاصة وتهيئ

  .)2("الفترة التكوينية
محددة مسبقا  من خالل هذا التعريف يتضح أن التكوين يشترك مع التعليم في كونه عملية

  .فكرية وسلوكية تمكنه من القيام بوظيفة معينة اتطمح إلى إكساب المتكونين أنماط
  )3(:خصائص نوجزها فيما يليمجموعة من ال استنتاجمن خالل التعاريف السابقة يمكن 

وتنمية " Activation"، وهو نشاط "Information"هو معلومة " Formation"التكوين 
"Développement "واتصال "Communication "وتحول "Transformation."  
    :التكوين الجامعي -5-3

مفهوم محوري في  إن مفهومي التعليم العالي والتعليم الجامعي لهما نفس الداللة ويعبران على
  :الذي لقي جملة من التعاريف المتشابهة نستنتج أهمها فيما يلي" التكوين الجامعي"هذا البحث وهو 

التكوين الجامعي هو الدراسة المتخصصة في الجامعات، ترتبط بمادة التخصص وما "
  .)1("الذي يسبق التعليم الجامعي يرتبط بها من مواد على عكس الدراسة في التعليم العام

                                                            

أطروحة  ،عوامل التكوين وعالقتهما بإتجاهات طلبة المدرسة العليا نحو مهنة التدريسزين الدين مصمودي ، -1
  .45، ص 1998جامعة قسنطينة، الجزائر،  دكتوراه  في علم النفس،

  .121، ص 1982لجزائر، د ط، ، دار البحث قسنطينة، ا1ج ، اإلدارة التربويةمحمد الطيب العلوي،   -2
مدى مساهمة المشروع البيداغوجي للمدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة في تكوين الطلبة األساتذة، علي بوخزر،  -3

، 2003 الجزائر،ا، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس، جامعة قسنطينة حسب وجهة نظر المكونين
  .45ص 
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 بعدما كانت ،هذا التعريف أبرز خصائص التكوين الجامعي كالتخصص في المعرفة
بعد المرحلة الثانوية لتكون دراسة أكثر  الدراسة عامة قبل هذه المرحلة فاعتبره مرحلة جامعية تأتي

: لوظيفة التكوين الجامعي لذلك نجد من عرفه بأنه يوأهمل المفهوم الحقيق ،تخصيصا عن سابقتها
وٕانتاج ،تعليم عالي وتأهيل لقوى بشرية عليا ورفيعة المستوى لكي تقوم بالترشيد والبحث العلمي"

  .)2("جتماعياوا قتصادياواسياسيا إدارة المجتمع والدولة  المعرفة وتطبيقاتها العلمية المباشرة وتنظيم
وفي نفس  .عين بالتكوين الجامو المعني مل هذا التعريف األفراد ذوي المستوى العالي هجع  

  .الوقت يتوقع منهم مهام تكون في الواقع أهداف لهذه العملية التكوينية ونتيجتها النهائية
نستخلص أن هذا التعريف ركز على الجانب التطبيقي العملي الذي يعتبر ترجمة للجانب   

مام بأهم نالحظ في هذه التعاريف عدم اإلل،المعرفي الذي يكتسبه الفرد من هذه العملية التعليمية
 ،الطالب، األستاذ، البرامج، الوسائل التعليمية: التكوينية الجامعية وهي األطراف الفاعلة في العملية

  :ومنه يمكن صياغة التعريف اإلجرائي التالي
  :جرائي للتكوين الجامعيلتعريف اإلا -

ووسائل  التكوين الجامعي عملية تعليمية متخصصة يتفاعل فيها أستاذ يمتلك برامج دراسية"
مع طالب يمتلك قدرات معينة تترجم بعد فترة زمنية بشهادة جامعية تسمح له بتحقيق  تعليمية

  ".طموحاته المعرفية والعملية في إطار تنمية وتطور المجتمع

                                                                                                                                                                              

، مجلة إتحاد الجامعات العربية، السعودية تعليم اللغة العربية في الجامعات العربيةي، إبراهيم حسن الشافع -1
  .08، ص 1986، 21العدد
  ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر الشهرة التعليمية رؤية متكاملة للمنظومة التربويةعلي أحمد مذكور،  -2

  .47، ص 2000د ط،
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  :البحث العلمي -5-4
  :لغة" العلم"و" البحث"يتكون من كلمتين

أو التقصي عن  بأنه الطلب أو التفتيشويعرف كذلك " بذل الجهد في موضوع ما" يعني: لبحثا -اأ
  .)1("بالصبر والجد والمثابرة"ويمكن تعريفه " الحقيقة

المعرفة والدراية وٕادراك الحقائق مفصلة أو معمقة لكشف حقيقة جديدة أو التأكد  يعني :العلم -ب
  .)2(من حقيقة قديمة مبحوثة وٕاضافة شيء جديد لها

  :بذلك يكون تعريف البحث العلمي بأنه و
الحقائق  ص أو شخص يسمى الباحث من أجل تقصيعملية فكرية منظمة يقوم بها أشخا"  

في مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث 
بغية الوصول إلى حلول مالئمة أو نتائج صالحة للتعميم على المشاكل المماثلة تسمى نتائج 

  .)3("البحث
هذا التعريف هو عملية فحص للظاهرة وفق منهج علمي للوصول  لبحث العلمي وفقإن ا

إلى نتائج ولكن البحث العلمي ال يقتصر على هذه الوظيفة فهو أداة من األدوات التي تنمي 
اإلدراك وتكشف غموض الظاهرة وتطور الفرد والمجتمع بطريقة منظمة مراعية في ذلك معطيات 

  .المستقبلية الحاضر وحاجات المجتمع
عرض مفصل أو دراسة متعمقة تمثل كشفا لحقيقة " البحث العلمي أيضا بأنه لذلك عرف

حل لمشكلة بتقصيها أو  ة سبق بحثها وٕاضافة شيء جديد لها،جديدة أو التأكيد على حقيقة قديم
  .)4("وكشفها وحلها

  
                                                            

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في علم اإلجتماع، جامعة لتنميةدور البحث العلمي في ا نجاة بوساحة، -1
  .37ص  ،2005 عنابة، الجزائر،

  ، دار مجدالوي عمان، األردنالبحث العلمي مفهومه أساليبهعبيدات ذوقان عدس عبد الرحمان، -2
  .15، ص 1983د ط ،  
  11،ص1981، 1اإلدارة العامة السعودية، ط،معهد  أزمة البحث العلمي في الوطن العربيعبد الفتاح خضر،  -3
   

  :من الموقع 2007-04- 18: ، مستخرج يوماإلستراتيجية–البحث العلمي ، زاهر زكار -4
http://www.tit.het. 
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  :التعريف اإلجرائي للبحث العلمي -
ار نحو توجيه األنظ: تعريفه إجرائيا بأنه ي يمكننستخلص في األخير أن البحث العلم

عتماد على منهج علمي ومجموعة من لها والسعي إلى اإلجابة عنها باإلمشكلة وٕاثارة التساؤالت حو 
لتحليل والمنطق لإليها المعايير التي تساهم في نمو المعرفة وعليه تخضع الحقائق التي يتوصل 

  .والتجربة والقياس
  :ميةالمعرفة العل -5-5
  :لمعرفةا -أ 

التي تتكون لدى  ،مجموعة من المعاني والمعتقدات واألحكام والمفاهيم والتصورات الفكرية 
فهي أوسع وأشمل من العلم ، اإلنسان نتيجة لمحاولته في فهم الظواهر التي تحيط وتتصل به

  )1(.العلمية المعرفة المعرفة الفلسفية، ،)الحسية(بالخبرة المعرفة :وتشمل عدة أنواع منها

  :المعرفة العلمية -ب 
قواعد البحث العلمي في الكشف عن  استخدامهذا النوع من المعرفة على أساس  يقوم

من خالل المالحظة المنظمة للظواهر وفرض  االستقرائي،بحيث يعتمد على األسلوب الظواهر
لمعرفة العلمية مجموعة اوتحليلها وتفسيرها وهذا ما يكسب الفروض وٕاجراء التجارب وجمع البيانات 

   :من الخصائص أهمها
ودة البحث وتتأكد من صدق نتائجها بالع الواقع موضوعتتخذ من او يةالمعرفة العلمية إمبريق -
  .إليه
 ،منطقيا ارتباطافي شكل فروض مجردة مرتبطة  ألنها تصاغ ونظريةأالمعرفة العلمية مجردة  -

  .ة بين الظواهر المدروسةت السببيللمشكلة أو تفسير العالقا تتوصل إلى حلول
  .التقوم على وجهة نظر شخصية أو ميول وأفكار ذاتية المعرفة العلمية موضوعية -
  :LMDنظام  -5-6

  .دكتوراه- ماستر- ليسانس :تدل على LMDالحروف الثالثية 

                                                            

، ديوان المطبوعات الجامعية محاضرات في المنهج والبحث العلميبلقاسم سالطنية ، حسان الجيالني،  -1
  .13،  ص 2007، 2الجزائر، طا
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كل واحدة منها بشهادة يعتمد هذا النظام في هيكلته على ثالث مراحل تكوينية تتوج   
  )1(.جامعية

سنوات وتتوج بشهادة الليسانس تتكون من  3+ يقصد بها شهادة البكالوريا: المرحلة األولى -
  :درجتين
سداسي إلى أربع سداسيات ويخصص  ختصاصات يمتد منمتعدد اإل :تكوين قاعدي -     
  .منهجية الجامعيةالكتساب المبادئ األساسية للتخصصات والتعرف على إل

يمنح في نهاية مسار الليسانس  األول .مهنيو أكاديمي  :وهو نوعان: ختصاصيإتكوين   -     
كفاءات ومعايير  مدتها أطول وتخصصها أدق وتمنح وفقلتحاق مباشرة بالدراسات الجامعية لإل

  .ندماج في سوق العملالثاني يمنح في نهاية مسار الليسانس لإلو  محددة
  :ادة الماستر وتمنح للطالب تأهيلينسنوات وتتوج بشه 5+ بكالوريا :المرحلة الثانية -

   .)ماستر مهني(عال في حقل التخصص  اختصاصيتميز بإكتساب : تأهيل مهني -     
يتميز بالتحضير للبحث العلمي واإلعداد للنشاط البحثي في القطاع الجامعي : تأهيل البحث -     
  .)ماستر بحثي(

الدكتوراه ويضمن هذا التكوين تعميق المعارف سنوات تتوج بشهادة 8+ بكالوريا :المرحلة الثالثة
  .ضمن التخصص

  ر النظري للموضوعاطاإل: ثانيا
نحاول في هذه الدراسة مقاربة موضوع الجامعة من خالل عدد من األطر النظرية التي   

تبدوا لنا ذات قيمة معرفية وعلمية لما تتميز به من رؤى تجاه الجامعة كفضاء إلنتاج المعرفة 
  :تاجها وتوزيعها وذلك على النحو األتيوٕاعادة إن

  .تجاهات البنائية الوظيفيةيمكن حصرها في االتجاه الماركسي واإل :كالسيكيةال ةمقاربال -1
  .تجاهات التي تبين رؤية معاصرة لبنية ووظيفة الجامعةاإلتشمل  :معاصرةال ةمقاربال -2
  :ةالماركسي المقاربة -1-1

حول الجامعة ولكن وجدنا ماله صلة بها كالتعليم  لم نجد كتابات لماركس وأتباعه
نظرية : جتماعية عند ماركس ترتكز على عدة قضايا أساسية ومن بينها،فالنظرية اإلوالمعرفة

                                                            

  .03ص  ،2004الجزائر،  وزارة التعليم العالي والبحث العملي ملف إصالح التعليم العالي، -1
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 "الوعي"جتماعي والعقل اإل "التغير" من خاللها العالقة بين النشاط اإلجتماعيالمعرفة التي أبرز 
جتماعي ويتحققان عندما يقوم التعبير اإل قة مع اآلخرينحيث أقر بعدم وجودهما إال في ضوء العال

النشاط اإلجتماعي يتوقف - الذي يتماشى مع الوعي " النشاط"المباشر على أساس طبيعة التغيير 
  .جتماعيمع العقل اإل

النهج الماركسي في إطار ما سمي وألهمية هذه المقاربة سنعتمد على بعض المحدثين ذوي 
  .ذي يشغل حيزا في بحثنا والمتمثل في اإلصالح الجامعيباإلصالح التربوي ال

ذلك التغيير الشامل في بنية النظام التربوي القومي على " عرف اإلصالح التربوي بأنه
يرى لذلك  .)1("المستوى الكبير أو تلك التغيرات الشاملة األساسية في السياسة والبنية التعليمية

التغير " التربوي والتجديد التربوي هذا األخير الذي يعنيبين اإلصالح  اختالفالبعض بأنه هناك 
 ،لمستوى الصغيراالنظام التعليمي على  استحداثصود والجديد في نظام التعليم أي المحدد والمق

  .بينما اإلصالح التربوي هو تغير شامل للسياسة التعليمية
، استعمالهاويوجد تطابق في داخل فيما بينها مفاهيم تت يرديد والتغوالواقع أن اإلصالح والتج

  .الخ...اعية للتغير والتطوير والتحسينأحيانا كثيرة فالمصلح قد يكون مجددا ود
تجاه يعتبرون أن اإلصالح التربوي يمثل جزءا من صراعات متواصلة لذلك أصحاب هذا اإل

عتها جتماعية المتناقضة بطبيمن العالقات اإل وفي إطار ،بين جماعات تتعارض مصالحها بشدة
العالقة بين التعليم، الدولة، قتصاد فيطرحون ن أنشطته بحدوث أزمات في مجال اإلويفسرو 

من حيث تمويل التعليم وتنظيمه سواء في إطار القطاع العام أو الخاص ونوع قوة العمل  ،قتصاداإل
  .)2(المنتجة

ليم العربي عحمد موسى عندما تحدث عن خلفيات أزمة التنجد محمود أ تجاهاإلولتأكيد هذا 
دة الفرص جتماعية كزياالنظام التعليمي عن العالقات اإلقتصادية اإل نفصالبأنها تكمن أساسا في إ

وحل هذه األزمة  النظام بمناهجه لمتطلبات المجتمع،مة ءوعدم مال ،على الطلب في سوق العمل

                                                            

دط       ، دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع،القاهرة، مصر"التجديدفي التعليم الجامعي"شبل بدران،جمال الدهشان، -1
  .15ص 2001

  دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر ،قبلالتعليم الجامعي وتحديات المست شبل بدران، كمال نجيب،-2
  .192، ص 2006، 1ط
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التغيير وهذا  يكون بإحداث إصالح شامل في النظام التعليمي ليساهم مساهمة فعالة في عملية
  .)1(قتصاديةواإلواصل بين العالقات التعليمية بزيادة الت

  :ة البنائية الوظيفيةمقاربال -1-2
الوظيفية للمجتمع لكي يحافظ على ة مسألة التكوين كإحدى المتطلبات مقاربتعالج هذه ال

ل أن بأية حايمكن  وتوازنه في ظل التغيرات التي تطرأ على الظواهر هذه التغيرات ال استقراره
دث إذن فالتغيرات البد أن تح ،لمؤثرات قوى معينة كامنة بها استجابةتتخطى حدود هذه البيئة فهي 

هذا التوازن تعتبره هذه النظرية الركيزة األساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في ، )2(في إطار التوازن
وهذا للوصول لتحقيق  ،د التنظيميةرفع كفاءة األفراد العاملين بها في إطار ما يعرف بحشد الموار 

متكونة من  جتماعيةوسائل للغايات فالمؤسسة هي وحدة إأهدافها التي تتوقف على مالئمة ال
تحقيقها إال في إطار  مجموعة أنساق لديها أهداف محددة وواضحة تسعى للوصول لها ولن تستطيع

  .*بالنسق البارسونيفي ما سمي  نزارسو التكامل اإلجتماعي الذي تحدث عنه تالكوت ب
تكامل داخل هذه المؤسسة من خالل جتماعي جعله يدرس الالجامعة نسق إ فاعتبار 
بالمكون األساسي لهذا النسق وهو الجماعات المهنية التي تحقق وظيفة الجامعة األساسية  اهتمامه
إال بوجود  حققلن يت" الكفاءة المعرفية" ول إلىأن الوص زنومن وجهة نظر بارسو " المعرفة" وهي

  .)3(ينللجامعي  ص األكاديميه الجماعات وهذا ما أسماه بالتخصتدريب مهني وفني كفء لهذ
يهتم بهذه المؤسسة وعالقتها  نزإن التحول البنائي للنمط البيروقراطي للجامعة جعل بارسو 

للجامعة الوظيفي ألهمية الدور ، ليصل قتصادية أو السياسيةتنظيمات األخرى للمجتمع سواء اإلبال
يبر من خالل إبراز العالقة بين الجامعة والمجتمع والتنمية وهذا من خالل الدور الذي أكده ماكس ف

                                                            

 1982، 42العدد  ، مجلة المستقبل العربي،خلفيات النظام التعليمي العربي وفلسفته، محمود أحمد موسى -1
  .8ص
  .161، ص 1989، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، تاريخ علم اإلجتماعمحمد علي محمد،  -2

 The Social هو نسق إجتماعي : نسق البارسونيال*  system  لكي يحافظ "يتحدث عن التكامل اإلجتماعي
االمجتمع على وجوده ال بد أن يحقق درجة معينة من التنسيق والضبط بين مختلف المكونات الداخلية للنسق 

  ".ااالجتماعي
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يبر يعبر عن تخوفه من هذه لذي شهد تغيرات عديدة جعلت ماكس فالبنائي لقطاع التعليم العالي ا
  .بالحرية األكاديمية وعالقتها ،لنظام الجامعات األمريكية واألوروبية تهالتحوالت من خالل مناقش

المتعلقة بالبحث  اليتها في تحقيق أهدافها سواءم وظيفة الجامعة ومدى فعيتقي عولنستطي
أو بالمساهمة في التنمية لن يكون إال في إطار دراسة أثار نتائج تلك التغيرات التي طرأت  ،العلمي

طبيعية لتغيرات تطرأ على  استجابة عتبريالذي * على هذه المؤسسة فما يسمى باإلصالح التعليمي
و تكيفات تتطلبها مراحل أعلى من النمو، أ اتجاهباعتبارها تطورات طبيعية في النظام التعليمي 
توازن النظام، أو وسيلة إلشباع حاجات المجتمع الذي يقتضي تطوره تطور هذا المحافظة على 

بالتالي يتعين  اء الوظائف،ات وظيفية في مستوى أدالنظام أو التكيف مع ما قد ينشأ من تناقض
تجاهاته حيث يتحدد توقيت إصالح التعليم وإ على أنظمة التعليم أن تالزم وتزامن هذا التغيير 

وهذه الحاجة تؤكد أن نظام التعليم الجامعي يرتبط بنوعية ،بحاجة المجتمع للحفاظ على التوازن
عالجا كايم اللذان فق أعمال كل من هربرت سبنسر ودور وهذا و  ،النظام التعليمي العام في المجتمع

خلية في سبنسر في تحليالته على معرفة العمليات الدا هربرت عتمدامشكالت الجامعة الواقعية ف
كايم فقام بتحليل ودراسة طبيعة السياسات التعليمية في الدول المؤسسة وكيفية تطويرها أما دور 

  .)1(األوروبية
  :نظرية المعاصرةات المقاربالبعض  -2

هو  وما" كالسيكي "ال يمكن الفصل التام بين ما هو تقليدي  عتقاد بأنهاالوانطالقا من 
حيث يصعب توظيفها ضمن كتابات الرواد  نزإسهامات بارسو  والدليل على ذلك" حديث"معاصر 

  :األوائل لسببين هما
  .تميز برؤية تحليلية تختلف عن الكتابات الكالسيكيةي -1
عتباره من أهم العلماء لمشكالت اإلجتماعية الواقعية بإلكثير من ا نزصرة ومعايشة بارسو معا -2

  .المعاصرين
                                                            

محصلة التفاعل بين المجتمع والمؤسسات : "هو" اإلصالح التعليمي"صحاب البنائية الوظيفية أن اعتبر أ* 
إسناد مهمة إشباع من الحاجة إلى هذه  -2ظهور الحاجة في المجتمع -1: التعليمية وتتجه في خمس خطوات 

المؤسسات التعليمية بالدور  إضطالع -4يجرى تغير في البناء التعليمي للتالؤم مع الوظيفة الجديدة -3المؤسسات 
  .تحدث التغيرات المستترة والظاهرة في المجتمع نتيجة للوظائف التعليمية الجديدة - 5الجديد 
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لذلك نحاول تقديم مواقف وآراء بعض المفكرين المعاصرين الذين تعرضوا بشكل أو بآخر 
  :فنجد مثال لجامعة كمؤسسةل

 ،حول الحرية األكاديميةيبر ماكس فألفكار  اامتدادكانت دراسته  B‐clarkبيرنون كالرك   
كما تناول قضايا مشكالت التعليم العالي ونوعية القضايا التي  ،وجماعات السلطة المهنية واإلدارية

التحليالت والدراسات النظرية تواجه السياسة التعليمية الجامعية واألكاديمية واعتمد في ذلك على 
طابع تحليلي معمق وتصوراته متنوعة  فكانت أبحاثه ذات يقية مع بعض السوسيولوجيين،مبر واإل

وهذا ما جعل إسهاماته تدخل ضمن نظرية  ،لقضايا الجامعة والبيئة المحيطة بها الداخلية والخارجية
‐Eوتريست  F‐EMERYالتنظيم التي تطورت في الستينات ومن خاللها ظهرت أعمال أميري 

TRIST معة في دراسة الجاعيار للجامعات ممن نوعية البيئة التنظيمية المحيطة با اتخذالذان ال
البيئة :هي 4في تحليل البيئة الخارجية من خالل تقسيمها إلى  اعتمداعالقتها مع المحيط لذلك 

  .البيئة غير المستقرة،وزعةـددة المـة المجـالبيئ، داخلة المستقرةـالبيئة المت، قرةـوائية المستـالعش
المحيطة بالجامعة ومدى مساهمتها في  تنظيميةإلى تحديد البيئة ال لقد أسفرت دراستهما و

ست إال صورة لطبيعة يوٕان هذه األنواع من البيئات ل ،التغيرات الداخلية والخارجية لهذه المؤسسة
  .التغيير الحاصل على المحيط الداخلي والخارجي

ما كانت أبحاثهR‐jobling  وجوبالنج E‐ASHBYإشبي  نجد دراسات سياقالوفي نفس 
بي عرض التطور التاريخي للنماذج الغربية فإش اثلة البيولوجية،ألبحاث سبنسر حول المم استمرار

عة الدول النامية بكل ما يحملها واقعها من خبرة علمية مافدرس الجامعة الغربية وج ،للجامعات
جوبالنج الجامعات التكنولوجية والمعاهد التقنية درس بينما ، ومهنية فاعتبر الجامعة بناء عضوي

القيام ،تحديد مسؤولياتها، ستقاللهاا: صائصها المتشابهة للجامعات مثلالتي تنفرد بمختلف خ
  .)1(منح الدرجات العلمية،بالبحوث التقنية

أن الجامعة تتحدد وفق المجتمع الذي تنتمي إليه ويالحظ من خالل األدبيات الحديثة 
دول النامية، تختلف في عالقتها مع ال اتفأدوارها وأهدافها تنبثق منه وتعود عليه لذلك فجامع

هموا اسحثين امتزايد من طرف ب باهتمامفي الدول المتقدمة والتي حظيت  اتالمحيط عن الجامع
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جد نفي هذا اإلطار و التنمية ،المجتمع،بدراستهم التحليلية الميدانية في إبراز العالقة بين الجامعة
  .نظرية التحديث

  :نظرية التحديث -2-1
وهذا من  ،النظرية على نقل تجربة الدول المتقدمة كنموذج للدول الناميةهذه  عتمدتا

عليه  اعتمدتوأهم عامل  لمختلف عوامل التنمية،خالل دراسة العالقة المتبادلة والعوامل المفسرة 
  ".التعليم"

ة إلى مدى أهمية حيث قامت بتحليل العالقة بين التعليم والتحديث والتنمية من خالل اإلشار 
 في مختلف جوانبها بالدول النامية،قوم بعملية التجديد المؤسسات اإلجتماعية التعليمية التي تدور 

أعطى المؤسسة و وانطلقت من األسرة باعتبارها المسؤولة األولى عن التنشئة إال أن تعقد المجتمع 
علميا  مؤهلةكوادر بشرية تنمية المجتمعات بإعداد األهمية القصوى في عملية " جامعةال"التعليمية 
التي تبني  ةتجاه كإحدى اإلسهامات السوسيولوجيولهذا ظهرت تحليالت أصحاب هذا اإل وعمليا

‐Dفنجد أعمال دايفيد ماكيالند  ،مسار عمليات التطور في المجتمع خاصة في دول العالم الثالث

MCLELLAND  وجية ت السوسيولبعض المتغيرا ىجتماعي حيث ركز علبعلم النفس اإل هتماالذي
إذ حاول قياس معدالت توجه األبحاث  ،التنمية ومدى تأثيرها في إحداث قتصاديةواإلوالسيكولوجية 
علماء نظرية  في الرأي العديد من ولقد شاركه ومدى تأثيرها على عملية التنمية، في المجتمع

ية في وهذا فيما يتعلق بنقل نماذج الشخصية الفرد Hagenوهيجن  lerneالتحديث أمثال ليرنر
أكدت أنه بتوفر هذه حيث  ،الدول المتقدمة والقائمة على تحقيق التقدم والرغبة في التحديث

سبب تقدم هذه الدول رجة أعلى لتفسر من خاللها بوضوح الية تتحقق التنمية بدالشخصية بنسب ع
إلى  عن غيرها لذلك ركزت هذه النظرية على ضرورة نقل الثقافة الموجودة بالمجتمعات المتقدمة

  .)1(الدافعية-نجازاإل: ة في متغيرات سيكولوجية مثلالمجتمعات األخرى وهي متمثل
القة بين فقد حاوال تحليل الع: D‐Smith ودفيد سميث  A‐I NKElesأما إيليكس انكلز 

كتساب أكبر عدد من األفراد لسمات واتجاهات وقيم امن أن التحديث عملية  انطلقاالتعليم والتنمية و 
وتلعب الجامعة دورا هاما في  –لبهتمام بالحاضر والمستقاإل-رغبة في التجديد والخبرة ال: مثل

  .للمستجدات المحلية والعالمية اإكساب الفرد هذه المتغيرات التي تجعله متابع
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أهمل الخصائص  الذي ماكليالند دايفيدكثيرا عن أراء  زأنكلسميث واليكس  لم يبتعد دافيد
عالم الثالث دون القل ثقافة مجتمع غربي إلى دول عن ن مع حينما تحدثالسوسيوثقافية لكل مجت

ى شخصيات فاشلة غير قادرة عتبرها مجتمعات تحتوي علاإلعتبار خصائصها والتي إاألخذ بعين 
  .بداععلى اإل

سميث اشتركا في التحليل السيكولوجي للعالقة بين دافيد و  زأنكل يليكسصحيح أن إ
 نا نجد بعض النظرياتقتصادي للجامعة وهلتحليل اإللن تكتمل إال بتوفر اا لكنه ،الجامعة والتنمية

  :ختصرها فين قتصاديإالجامعات من جانب أخر ذات طابع  تحليل تناولت التي
  :نظرية رأس المال -2-2

قتصادية للعملية التعليمية من خالل متغيرات ب هذه النظرية بتحليل الجوانب اإلهتم أصحاا
 واالجتماعيحيث أكدت أن المردود الفردي  –جتماعي للتعليمإلالفردي والمردود االمردود –كمية 

‐T شولتز رو األمريكي ثيود االقتصاديوتعد دراسة  ،العالي يرتبط بمستوى التعليم العالي والمتطور

Schultz تها من القوى تجاه حيث قام بتحليل العالقة بين الجامعة ومخرجامعبرة عن هذا اإل
، )1(لرأس المال البشري المساهم بدرجة كبيرة في عملية التنمية الشاملة استثمار إعتبارها العاملة با

  :كتعبير عن نظرية رأس المال البشري في النقاط التالية شولتز ثيودور ويمكن تلخيص أفكار
  .هتمام بالتعليم من خالل زيادة نفقات المؤسسات التعليميةاإل -1
  .التنميةلبحث العلمي إلثراء عملية التطور و التركيز على أهمية نفقات ا -2
ود إلى التمايز بين المستويات هتمام بالتعليم في الدول النامية يعاإلشارة إلى أن التباين في اإل -3
  .قتصادية لهذه الدولاإل
  .وحكومات الدول النامية" الجامعة"هتمام بالعالقة التبادلية بين المؤسسة التعليميةاإل -4
له تكاليف وبالتالي  اقتصاديط يم العالي في أي مجتمع ليس نشاطا حرا بل هو نشاإن التعل -5

  .فإن الموارد والخدمات المحددة التي تخصص للجامعات ذات قيمة عالية
يمكن تقدير قيمة عوائده التي عتبر أن التعليم العالي يمكن تقدير نفقاته بسهولة أكثر مما ا -6

  .في صورة خدمات تظهر
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النقاد  باختالفيم العالي ونظام التعل ،نتقادات الموجهة للجامعةة لمختلف اإلاإلشار  -7
  .ديولوجيتهموإ 
كانت هذه بعض أفكار  .)1(ستهالكيةأهمية عن ذي قبل باعتباره عملية إأصبح التعليم أكثر  -8

ستهالكي إنتاجي، امن خاللها التعليم العالي عملية إقتصادية ذات طابع عتبر اشولتز التي 
وجي كستثماري لرأس المال البشري وبعده جاءت بعض التحليالت لتأييد هذه النظرية مثل أعمال ا

بين التغيرات  هتموا بإبراز العالقة الموجودةاوغيرهم ممن  Blargوبالرج  K‐Becherبيشر
ستثمار المادي نخفاض نفقات اإلانخفاض معدالت النمو اإلقتصادي وبين ااإلقتصادية السيئة و 

  )2(.ات الجامعية المؤثر بدوره على سوق العملللمؤسس
لكن في المناهج والمداخل والتخصصات،ل نظرية رأس المال تؤكد على أن هناك تداخإن   

يب وطرق إحداث النمو في نفس الوقت فقد ركزوا على جانب واحد دون اإلشارة إلى أسال
  .بعملية التنمية الشاملة رتباطهوا قتصادياإل
  
  
  
  :جتماعيةنساق اإلنظرية األ  -2-3

إن اإلسهامات السابقة أقرت بدور الجامعة والتعليم في تطوير وتنمية المجتمع فال مجال 
 هذه األخيرة التي تعد من النظريات التي تجمع ،جتماعيةمن التوقف عند نظرية األنساق اإل إذن

أهم نقاط هذه ويمكن حوصلة  ،، اإلدارة أو التنظيمجتماعاإلبين الكثير من التخصصات كعلم 
  :النظرية فيما يلي

                                                            

، رؤية إقتصادية، إعداد بيكاس وسانيال  قيمة التعليم العالي في الدول ذات الدخول المنخفضةر شولتز، و ثيود -1
  .120-29، ص 1989د ط،  للتعليم العالي والنظام الدولي ،ترجمة مكتبة التربية العربية للدول الخليج اليونسكو،

  .111ص  ,المرجع نفسه -2
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وبالتالي فهذه المؤسسة  - المجتمع-ى المحيط الخارجيعل امفتوح اجتماعيإ االجامعة نسقعتبار ا -1
المخرجات عنها بعالقة تبادل ً  عبر عالقة تبادلية مع محيطها هذه العالقة التعليمية في

  1.*والمدخالتً 
  .نجازا والمحققة لعمليات الدافعية واإلختالفهام ن رغرسياتحليل األهداف العامة للطالب الد -2
  .لمجتمعل تحليل الواقع الفعلي للجامعة في ضوء النسق العام -3
إن هذه النظرية أكدت على أن الجامعة في حالة تبادل مع المجتمع ولكنها أهملت العوامل   
 بالجامعة كنسق مفتوح بغيخ فاعتبار اال....ماليةالو  قتصاديةاإل: مساعدة في تحقيق التفاعل مثلال

يجعلها التؤدي دورها في عملية التنمية لذلك  ،شروط وظروف معينة تميزه عن األنساق األخرى
  .وجب دراسة الجامعة دراسة تكاملية تحليلية لتغطية مختلف جوانب الظاهرة المدروسة

                                                            

: OUTPUTSالمخرجاتا .األهداف الموارد المالية –تشمل كل مضامين العملية كالمعرفة: INPUTSالمدخالت  *
  .تعد عنصرا أساسيا لتوضيح طبيعة العالقة المتبادلة التي تتم تلقائيا وحتميا في نفس الوقت وهي عالقة الجزء بالكل
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  الدراسات السابقة:ثالثا
على مدى استفادته من الدراسات السابقة  حيث يرتكز الباحث،ي لم ينشأ من فراغمإن أي بحث عل

ول إزالته عن طريق احيليسلط الضوء على موقع الغموض فيها و  ،وما توصلت إليه من نتائج
  .التوسع فيها لتأكيدها أو نفيها

كانت محل دراسة ألبحاث  عإن الحديث عن التكوين الجامعي أو التكوين المهني مواضي
لكن فيما يتعلق بموضوع بحثنا فالدراسة قليلة جدا  ،أساليب مختلفةمختلفة تناولها الباحثون بطرق و 

واختيار  2004باعتباره إصالح جديد مس الجامعة الجزائرية عام  LMDخاصة فيما يتعلق بنظام 
ختيرت الدراسات السابقة األقرب اهتمام البحوث األخرى ومهما يكن فقد اهذا الموضوع ليكون محل 

  . ليالتها ونتائجهاستعانة بتحلموضوعنا لال
  :)1(الدراسة األولى -1

تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول تنمية طاقات وقدرات الطلبة وعالقتها بمتطلبات التنمية 
ق فقد ركزت الباحثة على لومن هذا المنط ،قتصادية والسياسية للمجتمعجتماعية والثقافية واإلاإل

وفي الجامعة الجزائرية خاصة وطرحت التساؤالت إبراز الوظيفة الحقيقية للتعليم العالي عامة 
  :التالية

  .ما هي أهم الصفات الواجب توفرها في برامج ونظام التعليم العالي؟ -
بتكار وتطوير اهل سياسة التعليم العالي تساهم في بناء الطالب المتكامل الشخصية من خالل  -

 بعض القوانين والنظم؟

ات أو على أساس قدراته ومهاراته في ربط حقائق المعرفة هل يقيم الطالب على أساس العالم -
 مع واقع الحياة؟

هل تعكس األعداد المتزايدة للطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادات فعالية التعليم العالي في  -
 تحقيق التنمية؟

  :وقد تم طرح التساؤل المركزي التالي

                                                            

الموارد االماجستير، تنمية  شهادة رسالة مقدمة لنيل ،عيالتعليم العالي وتنمية قدرات الطالب الجام ،منة سعدونآ -1
  .2005، الجزائر، قسنطينة ، جتماعالبشرية، قسم علم اإل
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لب الجامعي؟ و ماذا أضاف إلى تجاربه هل يساهم التعليم العالي في تنمية قدرات الطا -  
  .جتماعية؟وقدراته وٕامكاناته العقلية والجسمية والنفسية واإل

  :لإلجابة عن هذه األسئلة قامت الباحثة بصياغة فرضية عامة مفادها
تندرج تحتها فرضيتين  ،التعليم العالي ال يلعب دورا أساسيا في تنمية قدرات الطالب الجامعي -

  :فرعيتين هما
  .المعلومات وتكرار ما في المقررات إلقاء تنحصر وظيفة التعليم العالي في -1
  .ضعف مستوى الطالب الجامعي وتأثيره على مصداقية شهادته الجامعية -2

  :هذه الفرضيات تعبر على أن الباحثة حاولت الوصول لهدفين أساسيين
بتقويمه لمعالجة مشاكله الحالية  تحديد معالم التعليم العالي والمساعدة على رسم خطاه وذلك - 

  .وٕايجاد حلول مستقبلية لها
ين تحتاجهم عملية التنمية من خالل توفرهم على قدرات يالبحث عن السبل إلعداد طلبة جامع -

 .معينة يرأسها العطاء الدائم والمستمر
ج المسح ختارت الباحثة منهالتحقيق هذه األهداف والكشف عن الظاهرة ميدانيا بكل جوانبها   
ومنهج المسح بالعينة لمجتمع الطلبة وتقنيات المنهج  -الجامعة-جتماعي لمجتمع الدراسةاإل

ستمارة التي كانت ستعانة بأدوات منهجية هي المالحظة بدون مشاركة واإلوهذا باال ،اإلحصائي
حة وتشمل على أسئلة مغلقة ومفتو  ،مقسمة إلى بيانات شخصية و بيانات عامة متضمنة لمحورين

  .والنصف مغلقة والمزودة باألجوبة المتوقعة واستعانت بالوثائق والمنشورات
بالنسبة لنتائج  ،بعد هذه اإلجراءات أسفرت الدراسة على مجموعة نتائج أكدت الفرضيات

  :الفرضية األولى كانت كما يلي
ن طرف والسبب سوء التوجيه م% 31.06الطالب يتأثر بنظام التعليم العالي وأكدته نسبة  -

  .ختيار من طرف الطالبالجامعة وسوء اال
لتحاق بالجامعة فيجب مستوى المعرفة المكتسبة لدى الطالب شيء ضروري ولكنه غير كاف لال -

 .ستعداد ورغبة في متابعة تعليمهاتوفره على 
أن التكوين يخضع لمقاييس عددية رقمية أكثر منها نوعية كيفية ونسبة % 81.06أكدت نسبة  -

 .أكدت عدم تمكنهم من اكتساب أي مهارات وقدرات% 65.15
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أن سياسة التعليم العالي بعيدة عن إعداد وبناء الطالب لذلك وجب إعداد % 70.45أفادت نسبة  -
 .مخطط بديل لتلك السياسة يراعى فيه التأقلم مع األوضاع المتغيرة

خصية وطويل دون فائدة أثبتت هذه النتائج أن البرنامج الجامعي مكثف يقتل المبادرات الش
  .على أسلوب الحفظ ومنه أكدت الفرضية األولى يعتمد علمية

من المبحوثين أكدوا % 45.45أما بالنسبة لنتائج الفرضية الثانية فقد أثبتت من خالل أن   
أكدوا على أن البرامج التعليمية مكثفة مما أدى % 53.03أما  ،على ضعف مستوى الطالب

  .حتيالمتحان أو الغش واإلالحفظ في اإل عتماد علىبالطالب لال
ستفادة منها في دراستنا التي خترنا لهذه الدراسة لحداثتها وألنها تثير نقاط حساسة يمكن اإلا  

فالتالؤم بين التعليم العالي وقدرات الطالب الجامعي قد يغطي  نقطة، تتقارب معها في أكثر من
ر بسياسة التكوين الجامعي ومدى مساهمة البرامج ا خاصة إذا تعلق األمنجانبا أساسيا في دراست

الشخصية متكامل  وذلك ببناء طالب ،واللوائح التعليمية الجديدة في الرفع من قيمة المعرفة العلمية
يا، أضف إال أن نتائجها تعتبر معطيات تثير الكثير من نقاط بحثنا وتهم تحليالتنا ملمعرفيا وع

يم العالي في الجامعة الذي فقد وظيفته األساسية وأصبح يتجه حيث أنها كانت حوصلة لنظام التعل
لكم الشهادات على حساب أداء الكفاءات وٕاعداد اإلطارات القادرة على التكيف مع الظروف 

ستراتيجي يقوم إقتراح هذه الدراسة لضرورة وضع سياسة تكوينية على أساس اكما أن  ،المحيطة بها
نطالقة جوهرية لدراستنا التي سوف نحاول التعرف من ابمثابة والتغيير كان  ،على دعم المجتمع

  .خاللها على ظروف هذه اإلصالحات وأهدافها والنتائج التي تم التوصل إليها
   :)1(لدراسة الثانيةا -2

جتماعية وما قتصادية واإلحاول الباحث من خالل هذه الدراسة طرح إشكالية القطاعات اإل  
بإبراز العالقة القائمة بين  ،رات خاصة في مجال الموارد البشريةستثماتعانيه من عجز في اال

                                                            

 دراسة ميدانية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين ،إستراتيجية التكوين ومتطلبات الشغل ،بوبكر هشام -1
، جتماعاإلاقسم علم ، جتماع تنمية الموارد البشريةلم اإلرسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ع، سكيكدة، المهني

  .2007، الجزائر،جامعة قسنطينة
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تكوينها والشغل و ذلك من خالل دراسة تتمحور حول ما إذا كانت برامج التكوين تسمح بتطوير 
  :لذلك طرح التساؤل الرئيسي التالي ،إمكانيات الموارد البشرية وفق متطلبات الشغل

  أهداف معهد التكوين تتماشى و متطلبات الشغل؟هل أن إستراتيجية التكوين من حيث  -
  :وأسئلة فرعية هي

  ستثمارية؟اهل معاهد التكوين الوطنية تتعامل مع الموارد البشرية على أنها فرص  -
  هل تقتصر المعاهد الوطنية على الخطط المسطرة أم تتعدى ألشكال أخرى من التكوين؟ -
  جوة منها؟ر معاهد واألهداف المرتباط بين البرامج التكوينية للاهل هناك  -
  التكوين المهني قادرة على إنتاج الموارد البشرية المتميزة و الالزمة لعملية التطوير؟مضامين هل  -
  هل ترتبط المعاهد المتخصصة في تكوين الموارد البشرية بسوق العمل؟ -

خيص برامج إن غاية الباحث من هذه األسئلة هو معرفة إستراتيجية التكوين من خالل تش
ومالحظة ما إذا كانت  ،وأهداف نظم التكوين في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني

مية التكوينية كانت متغيرة ومتجددة بحسب معطيات الشغل الحديث والتي يفرضها لاألساليب الع
داف التكوين أم هي مجرد تكرار لما سبق ليصل في النهاية لتقييم تنفيذ أه ،التطور التكنولوجي

  .ومدى مساهمته في سوق العمل
عتمد الباحث على المنهج الوصفي و أداة المالحظة والمقابلة التي التحقيق هذه األهداف   

متطلبات ،التكوين، الشغل : ستمارة المتضمنة لمحاور الموضوعواإل،كانت مع مسؤولي المصالح
ديد الدراسة الميدانية من حيث الجانب رجع للسجالت والوثائق لتح ، كماالتكوين، متطلبات الشغل

للمعهد  لتحديد الدراسة الميدانية من حيث الجانب التاريخي والهيكل التنظيمي التاريخي والهيكل
  .الخ...تئياواإلحصا

توصل الباحث إلى نتائج كانت بمثابة إجابة لألسئلة المطروحة حيث أنه اعتبر أن معاهد 
وهذا ألنها ال تعتمد على الخطط  ،ستثماريةاة على أنها فرص التكوين تتعامل مع الموارد البشري

  :تهتم بأشكال أخرى من التكوين التقني فتوصل الباحث بأن هناك بل والبرامج المسطرة
رتباط بين البرامج التكوينية للمعاهد وحاجات سوق العمل ألنها قادرة على إنتاج موارد بشرية ا -

  .متميزة والزمة لعمليات التطور
  :ختيارنا لهذه الدراسة لسببيناد كان لق
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ليوغرافي وانتقاء بستفادة النظرية من هذه الدراسة وذلك فيما يتعلق بالبحث البهو اإل :السبب األول
التكوين، : ا البحث في المفاهيم مثالنعتماد عليها مما يسهل عليالمراجع التي يمكن اإل

  .الخ...التعليم
نطالقا من النقاط المشتركة بينه و بين هذه الدراسة ار بحثنا يكمن في توجيه مسا :السبب الثاني

فهذه الدراسة تمحورت حول ما إذا كانت برامج  ،والتي برزت جليا من خالل تساؤالت كل منها
أما بحثنا  ،التكوين معقدة بشكل يسمح بتطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع متطلبات الشغل

التكوين وٕاصالحاته الجديدة تتماشى مع قدرات الطالب ومتطلبات يتساءل حول ما إذا كانت برامج 
أضف إلى ذلك أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة قد تتأكد  ،العمل خاصة والمجتمع عامة

  .في دراستنا أو تنفى والمتمثلة في تماشي سياسات التكوين مع متطلبات الشغل
  :)1(الثالثةالدراسة-3

في إشكالية الوظيفة الحقيقية للجامعة والمتمثلة في تكوين نخبة  تمحورت هذه الدراسة  
وبالتالي  ،ره وٕاصالحهيقادرة على التكيف مع مستجدات الواقع و فهمه من أجل تغي ،حقيقية مثقفة

ولتشخيص هذه المسألة تساءلت الباحثة حول خريجي الجامعة بين التكوين  ته،المشاركة في تنمي
يات الواقعية التي تجعل خريجي الجامعة يعانون من البطالة التقنية أي والتشغيل من خالل المعط

ماهية التكوين وانعكاساته : لذلك جاء التساؤل المركزي حول ،يعملون في إطار خارج تخصصاتهم
  . في عالم الشغل

  :لإلجابة على السؤال جاءت الفرضية األساسية التالية
  :أما الفرضيتين الفرعيتين فهما ،قع الشغلنعكاسات في وااللتكوين النظري الجامعي  -
  .تعتبر الدراسات العليا تكوينا من أجل التكوين  -1
  .تمثل البطالة التقنية مظهر من مظاهر التشغيل -2

                                                            

جتماع إ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الجامعة بين التكوين والتشغيل خريجي ،نورة دريدي -1
  .1999، الجزائر، قسنطينة، جتماعقسم علم اإل ،التنمية
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  :من خالل هذه الفرضيات يتضح أن الباحثة تسعى إلبراز العالقة بين
ة بين تكوينهم النظري الجامعة والتكوين والتشغيل من خالل إيضاح واقع خريجي الجامع

  .لتحاق بهير االيوبين تشغيلهم من حيث توفير مناصب أو معا ،الذي أصبح ال يستفاد منه فعليا
لتحقيق ، عالم الشغللمدى فعالية التكوين الجامعي في  تمحور هدف الدراسة في الوصول

رة والمقابلة التي ستماعلى المنهج الوصفي و أدوات المالحظة بالمشاركة واإل عتمدتا هذه الغاية
لكنها تختلف عنها في أنها ال تعتمد على الدراسات  ،يكانت مع الخبراء الشبيهة بتقنية دلفا

  :هذه األدوات جعلت الباحثة تصل إلى نتائج هامة أهمها، المستقبلية بل الوصف والتشخيص
معي البطالة التقنية مظهر من مظاهر التشغيل وهذا ما يؤكد على أن للتكوين الجا -

بالرغم من تلقي الطلبة تكوين عالي إال أنهم يعانون من هذه البطالة  ،نعكاسات في واقع الشغلا
هتمام من قبل وهذا يجعل الدراسات العليا تصبح تكوينا من أجل التكوين في ظل غياب اإل

سوق وبالتالي عدم قدرة  ،السياسات بالوظيفة الحقيقية للجامعة التي تتعدى مجرد إنتاج المعرفة
  .الكم الهائل لخريجي الجامعة بستيعااالعمل على 

هتمام الدولة بوضع اي مجملها المطالبة بضرورة فقتراحات والتي لذلك قدم مجموعة من اإل  
  .جتماعي ألهداف المجتمعنجاز اإلص بالجامعات في إطار اإلانظام خ

لتبحث في جملة قتراحات المقدمة جاءت دراستنا لتكون في نفس السياق و عمال بهذه اإل
وهذا  ،اإلصالحات الجامعية التي قامت بها الدولة في إطار إعادة تأهيل نظام التكوين الجامعي

في إطار تحقيقه  هلنحاول إبراز الظروف المحيطة به و تتبع نتائج تطبيق LMDنظام  ـفيما يسمى ب
حيث النتائج  لمعرفة علمية راقية كما أن مجرد عرض هذه الدراسة هو إثراء لموضوعنا من

   .واإلحصاءات والتحليالت التي تم التوصل إليها
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  :خالصـــــة

، تمكنا من  في هذا الفصل من عناصر مهمة بناءا على ما تم التعرض إليه

الوصول  إلى رؤية واضحة  عن موضوع بحثنا وهذا من خالل ما تحصلنا عليه من 

لنتمكن من الوصول ه الدراسة ستقيناها من اإلطار المفهمي  والنظري  لهذإمعطيات  

إلى اختيار التوجه المناسب الذي سوف نعتمد عليه في جمع المعومات وتحليلها بما 

  .يناسب موضوع هذا البحث
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  :تمهيـــــد 

تعد الجامعة الركيزة  األساسية  في أي  مجتمع يطمح لتنمية  قدراته، والنهوض بأعباء    

تصال، وال يمكنها أن كل  المجاالت،  فهي نظام  مفتوح يسمح بالتبادل واإل التنمية  في 

وظائفها التكوينية التي تسعى من خاللها للمحافظة على المعرفة  تتطور دون أن تحقق

                               .تحقيق أهدافها في إنتاج المعرفة  ستقاللية في لعلمية التي تتميز باالا

وأداء هذه الوظائف لن يتحقق إال في ظل مجموعة من العوامل، يرجع بعضها إلى           

 هياكلال  والتنظيمات التي تسودها ويتصل بعضها بعناصر العملية التكوينية والمضمون 

جتماعي الذي تعمل فيه، وهذا ما سوف نتطرق إليه والجو الثقافي واإل التعليمي الذي تقدمه 

  .بالتفصيل  في هذا الفصل
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  الجامعة : أوال
الجامعة امتداد طبيعي و منطقي لمؤسسات التعليم المتخصصة، و التي ظلت تتطور على مر "

  .)1(" اج والتطبيقالسنين كحصيلة أساسية للمعارف اإلنسانية من حيث اإلنت
   :نشأة الجامعةلمحة تاريخية عن  -1

إن جذور الجامعة تعود إلى مدارس الحكمة في الصين القديمة وفي الهند  ومصر وبالد الرافدين 
وغيرها، وأما الحضارة اإلسالمية فقد عرفت الهجرة المحمدية إلى المدينة المنورة نقلة نوعية كبرى، في 

ي شكل النواة الحقيقية للمدارس العربية اإلسالمية الكبرى والتي تطورت عنها بناء المسجد النبوي الذ
الجامعة بمفهومها العصري حيث كان عليه الصالة والسالم أول من جمع العرب حوله في حلقة ألخذ 

  .)2(العلم
) م 635 -هـ14( المسجد الحرام بمكة، المسجد الجامع بالبصرة: إن أول أشهر هذه المساجد

الجامع األموي  ،)م691 - هـ 72(، المسجد األقصى بالقدس )م638 - هـ 17(الجامع بالكوفة  المسجد
المسجد الجامع بقرطبة في األندلس ) م 670 -هـ 50(، جامع القيروان تونس )م714 -هـ 98(بدمشق 

   .)م786 -هـ 170(
الدولة فتستقبل لم تكن مهمة المسجد أداء الشعائر فقط بل أصبح مكان إلدارة الشؤون الخاصة ب

الوفود األجنبية، وتحل المنازعات فكان بمثابة قصر الحكومة والبرلمان والمحكمة بإضافة إلى إنتاج 
المعرفة وقد زادت مهامها في العصر العباسي حيث تخلى عن الكثير من المهام ليتخصص في التعليم 

" العراق "، بغداد "مصر"، األزهر "ونست"، القيروان "األندلس"غرناطة في : فظهرت بالمدارس العربية مثل 
  . )3(لخا...

  
  
  

                                                 

، 1جتماعية، دائرة البحث قسنطينة، الجزائر، العدد، مجلة الباحث اإلالجامعة تنظيمها وهيكلتهافضيل دليو وآخرون،  -1
  .205، ص 1995

، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، في الجامعة الجزائرية ةإشكالية المشاركة الديمقراطين، فضيل دليو وآخرو  -2
  . 3، ص 2001فيفري 

  .206مرجع سابق، ص  ،الجامعة تنظيمها وهيكلتهافضيل دليو وآخرون،  - 3
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 جامع القرويين : جذور الجامعة الحديثة  
إن منتصف الحادي عشر ميالدي فاتحة عصر جديد بالنسبة لنظام التعليم في اإلسالم، فظهرت 

هـ 245في فاس بالمغرب فقد شرع بنائه سنة " جامع القرويين"أقرب صيغة لما يعرف اليوم بالجامعة هو 
  .م1064م، ثم تلته المدرسة النظامية في بغداد سنة  875 -

وجامعة أوكسفورد في بريطانيا : وتأسست جامعات أوروبية على منوالها في القرون الوسطى مثل
م، وجامعة 1220م، وجامعة بادو في إيطاليا سنة 1257م، وجامعة السوربون في باريس سنة 1227سنة 

م، وكانت تسمى تسميات 15جامعة أوروبية في بداية القرن  59قد بلغت م، و 1365فيينا في النمسا 
وتعني  Studiumوتعني عشيرة أو  Natiomوتعني نقابة أو ،  giulad: مختلفة غير الجامعة مثل

م، 15فقد ظهر في منتصف القرن " الجامعة"، أما مصطلح Faculty: مكان الدراسة ثم أصبحت تسمى بـ
  : )1(وذج متميزلتبرز جامعة باريس كنم

لقد كانت الجامعة األوروبية متأثرة بالجامعات اإلسالمية التي سبقتها في الكثير من التقاليد 
  .زدهار العلمي والفكري ولكن تردي الوضع أفقدها الدور الريادياألكاديمية، لتميزها باال

ريكية، فنجد كلية الواليات المتحدة األم: ولقد توالى إنشاء الكليات في العديد من الدول مثل
م 1754، كلية كنج )جامعة بيل حاليا(م 1701، وكلية بيل )جامعة هارفارد حاليا(م 1636هارفارد 

م، ظهرت 19 كلية، ومع نهاية القرن 250م 1861، ليصل عدد الكليات عام )جامعة كولومبيا حاليا(
تشارلز أوليت " ، "رئيس جامعة بيل" Nooh Porterنوح بورتر : شخصيات ذو قيادة عالمية مثل

Charles Eliot" "ولتر هيل "رئيس جامعة هار فارد ،Walter-Hill  "لخا" ...رئيس جامعة جورجي 
كلهم ساهموا في تطوير الجامعة األمريكية فازداد عدد الطلبة ولم يعد التعليم العالي حكرا على الطبقة 

  .)2(الغنية وتطورت البرامج والمناهج
م شهد التعليم العالي تحوالت كمية ونوعية كبيرة ال سيما في 20رن في النصف األول من الق

م، 1950جامعة في  21م، إلى 1900جامعات عام  10في بريطانيا ازداد العدد من : العالم الغربي فمثال

                                                 

  .74ابق، ص، مرجع سإشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائريةفضيل دليو وآخرون،  - 1
، دراسة وصفية تحليل المجلة التربوية، مجلس النشر وظائفها –مفهومها  –نشأتها : الجامعةمعيض الثبيتي،  مليحان  2-

  .220 -219، ص  2000، 14، المجلد 54ويت، العدد العلمي، الك
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م، واألساتذة من 1950طالب و طالبة عام 100000إلى  1900عام  20000وارتفع عدد الطالب من 
  .م1950أستاذ عام  15000م إلى 1900عام  2000

كما كان تطور نوعي في البرامج والمناهج وبدأ البحث العلمي يأخذ مساحات واسعة في كل دولة 
  .حسب ظروفها

عام 1800م إلى 1900عام  800فقد ارتفع عدد الجامعات من  مريكيةتحدة األماليات الأما في الو 
  .1950عام  2300000إلى  1900عام  355000و ارتفع عدد الطلبة من ، م1950

جامعات وهي الجامعة  3م لم يكن هناك سوى 1950أما بالنسبة للعالم العربي نجد أنه حتى 
القاهرة "م 1925، والجامعة المصرية التي تأسست عام "دمشق حاليا"م 1923السورية التي تأسست عام 

  ".جامعة اإلسكندرية"  942، وجامعة فاروق األول التي تأسست عام "حاليا
كلية ومدرسة عليا موزعة بين مصر، لبنان، السودان، العراق،  13كانت قبل هذه الجامعات و 

، وجامعة الملك سعود عام 1957م، وجامعة بغداد 1955تونس، ثم أنشأت جامعة الخرطوم عام 
  .)1(جامعة 83م أخذ يتطور حتى وصل 1960م، ومنذ بداية عام 1958

ا لم تنشأ من فراغ، ولم تكن وليدة صدفة وٕانما هي مما سبق يتضح بأن الجامعة التي نعرفه
حصيلة مسيرة تاريخية طويلة امتدت لمئات السنين وتعرضت لتغيرات جوهرية كبيرة في هياكلها وأهدافها، 

  .لخا... وسياستها التعليمية وبرامجها ومناهجها، ووظائفها العلمية والتنموية واإلجتماعية 
  :هيكلة الجامعة -2

األساتذة، : جتماعيين أساسيين همايكلة الجامعة فهي تتشكل من ثالثة شركاء أما بخصوص ه
الموظفون والعمـال، الطلبة، إلى جانب التنظيمات المهنية الممثلة لألساتذة والموظفين وكذلك التنظيمات 

  .الطالبية
 :يزات الجامعةمم -3

  :فيما يلي مستويات ويمكن ذكر بعضهاالتتميز الجامعة بمجموعة خصائص على كل 
 .تنشأ في مجتمع يحدد أهدافها ووظائفها حيث تعتبر عنصرا متفاعال معه -

 .تتميز بالتغيير والحركية ومواكبة التطوير المحلي والعالمي -

  .)1(وأصبحت الجامعة روح العصر، وتعكس ما توصلت إليه البشرية من إبداع وتراكمات معرفية
                                                 

    .223 -222مليحان معيض الثبيتي، مرجع سابق، ص  - 1
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 .الت العلوم التكنولوجيا واإلنسانيةتظم مجموعة علماء متخصصين في شتى مج -

 .هي المكان الوحيد الذي تجاوز الهوة بين األجيال عن طريق السلوكيات  واألخالقيات -

 .ستقاللية في اإلدارة، والتنظيم ولو كانت بشكل نسبي ومتفاوتتتميز أيضا باال -

  .)2(ة لمختلف المشاكلتتميز بعدة مهام متكاملة، وهذا الذي قدم لها اتساعا كبيرا في الرؤي -
  : ظائف الجامعـة و  -4

الجامعة يقع عليها واجب أداء عدة وظائف التي تطورت بتطور المجتمع علميا وتكنولوجيا فبعد 
ما كانت مهمتها المحافظة على المعرفة القائمة و نقلها إلى األجيال، أصبحت هادفة تعمل على نمو 

  :العلمي حيث حددها كمال بطوش في المعرفة وتطويرها في إطار ما يعرف بالبحث
  . إيجاد تكنولوجيا حديثة لتوفير المعلومات للباحثين و كل سبل أداء األبحاث -
  .القيام بالبحث العلمي و دفع حركة التطوير واإلبداع -
ستفادة من النشر العلمي وتقديم نتائج البحوث المنجزة عن طريق وسائل النشر المعروفة بغية اال -

  .)3(فوائدها
  . تزويد المجتمع بإطارات متخصصة و قيادات مدربة لتعديل وتطوير أسسه -

  :و نجد تركي رابح حصر وظائف الجامعة في ثالثة
  : نشر العلـم  -أ

تهدف الجامعة إلى نشر العلم الراقي إلعداد قادة األمة في مختلف المجاالت، وذلك لتسيير البلد   
  .نحو التطور والرقي

  
  
  : ـمترقية العل -ب

                                                                                                                                                         

  .11، مرجع سابق، صيمها وهيكلتهاالجامعة تنظوآخرون،  فضيل دليو - 1
، مجلة إتحاد الجامعات العربية، األمانة نظم الدراسة واالمتحانات الجامعية في الوطن العربيحسين سليمان قورة،  -2

  .156، ص 1988، 23العامة إلتحاد الجامعات العربية، األردن، العدد 

، علم المكتبات، جامعة رقدمة لنيل شهادة الماجستي، رسالة مالمكتبة الجامعية و البحث العلميكمال بطوش،  -3
    .15، ص 1994قسنطينة، الجزائر، 
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تهدف أيضا إلى ترقيته والنهوض بالبحوث العلمية التي يجريها األساتذة والطلبة، ألجل المساهمة 
  .في تعزيز التراث الثقافي لألمة والحضارة اإلنسانية بصفة عامة

  : تعليم المهن الرفيعـة - ج
اسية والتكنولوجية يقصد بها تعليم المهن الرفيعة ذات المسؤولية القيادية العلمية والثقافية والسي

  .)1(الهندسة –الطب : لإلطارات العليا للبالد مثل
  )2(:بينما يقرر التقرير العالمي لليونسكو وظائف التعليم العالي فيما يلي 

  : 01المادة 
  .وظيفة التربية، التكوين والبحث، المساهمة في التطور الدائم وتحسين المجتمع -
ومؤطرين مسؤولين بمستوى عال من المهارات والمعارف من  تربية وتكوين متحصلين على شهادات -

  .خالل برامج مناسبة ومكيفة مع احتياجات الحاضر والمستقبل
إنتاج ونشر المعارف من خالل البحث العلمي لمساعدة المجتمع على التطور الثقافي اإلجتماعي  -

  .واإلقتصادي
ل تكوينها، وتربيتها بداخلهم ومساعدتهم على فهم محافظة وترقية القيم اإلجتماعية لدى الطالب من خال -

  .الثقافة الوطنية والعالمية، في إطار المواطنة والديمقراطية
  : 02المادة 

  .ستقاللية، المسؤولية والتطلع إلى المستقبلاال –الدور األخالقي  -
  .العمل بأخالقيات التعليم العالي والصرامة العلمية والثقافية -
ير بكل استقاللية ومسؤولية حول المشكالت بكل أنواعها للمساهمة في توجيه المجتمع نحو إمكانية التعب -

  .التفكير
  :ستخدام اإلمكانيات الثقافية و األخالقية لمناصرة و نشر القيم العالمية ا -

  .التضامن –المساواة  –الحرية  –العدالة  –السالم 
  :إن هذه الوظائف مهما تعددت فهي في مجملها 

                                                 

  .08، مرجع سابق، ص رابح تركي -1
، مطبعة على بن زايد، بسكرة، الجزائر، دط، نوفمبر رؤية حول نوعية التعليم العالي في الجامعة الجزائريةرقية عزاق،  -2

  .80،  ص 2008
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  :     عرفيـةم -
تعمل على تكوين مختصين بتنمية القدرة على التفكير و المالحظة العلمية و تزويدهم بمعلومات 

  .تنفعهم في الحياة المهنية
  :وجدانيـة وذاتيـة -

تساعد الفرد على اكتشاف ذاته ومعرفة اتجاهاته لتعديل سلوكه ليصبح قادرا على مواجهة 
  .الصعوبات بموضوعية

  : عمليـة -
إن المعارف المكتسبة في الجامعة تستعمل فيما بعد في الحياة العملية، سواء لكسب الدخل أو 

  .لتوزيعه بطرق رشيدة
  :جتماعيةا -

  . جتماعي يسعى للحفاظ على استقرار واستمرار مجتمعهاصنع طالب 
  :أهـداف الجامعـة  -5

  :كر فيما يليأهداف علمية وتنموية تذ قيقإن الجامعة مؤسسة إنتاجية تسعى لتح
  :إن الهدف الرئيسي للجامعة هو البحث والمعرفة حيث أنها تسعى إلى

  .نشر الثقافة والمعارف وٕاعدادها بخلق فرد قادر على التحليل والنقد -
  .رفع مستوى البحث  العلمي وتنمية الروح العلمية بتوفير اإلمكانيات المناسبة للباحث -
علمية وعملية من شأنها قيادة حركة التنوير والفكر والتجديد في إعداد إطارات بمهارات وٕامكانيات  -

  .المجتمع
  .اإلطالع على البحوث والدراسات األجنبية ونشرها -
  .)1(إحداث توازن بين الدراسة النظرية والميدانية -
  :جتماعية متمثلة فيما يلياومع تطورات المجتمع أصبحت الجامعة ذات أهداف تنموية   

  .على الحاجات الحقيقية للمجتمع ومحاولة تلبيتها التعرف -    
  . التعرف على معوقات التطور ومراكز الخلل في المجتمع والعمل على إصالحها -  

                                                 

، مجلة إتحاد ر نظم الدراسات العليا ومددها في ضوء ضرورات التقدم و التنمية في العالم العربيتطويخالد المعمري ، -1
  .33، ص 1988، 23الجامعات العربية، األردن، العدد 
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السعي لتحقيق التطبيع اإلجتماعي والثقافي للفرد من أجل تكامل شخصيته، وتحقيق توافق مع ذاته  -  
  . )1(ومحيطه

  .)2(:فيما يليوهناك من يختصر أهداف الجامعة  
  : هداف معرفيةأ -أ 

  . وهي تتناول ما يرتبط بالمعرفة تطويرا وانتشارا
  :  جتماعيةاأهداف  -ب 
  . والتي تعمل على استقرار المجتمع وتخطي مشكالته 
  :قتصاديةاأهداف  -ج 

  .صاديةقتصاد المجتمع، والعمل على تزويده بخبرات للتغلب على مشكالته اإلقتاوالتي تعمل على تطوير 
  التكوين الجامعي: ثانيا

  :وظائف التكوين الجامعي -1
  : في ما يلي التكوين الجامعي سوف نحاول اإللمام بوظائف

  :وظائف إنمائية تكوينية -1-1
إن التعليم العالي يعمل على تكوين الطالب وتحويلهم من مجرد موارد بشرية مجمدة إلى طاقات 

خير أن مخرجات التعليم العالي هي في الحقيقة من أهم عناصر فعالة مستعدة للعطاء، لنؤكد في األ
  .)3(المدخالت  في العملية اإلنمائية

  :وٕاذا ألقينا الضوء على وظيفة التعليم العالي اإلنمائية التكوينية لوجدنا أن أهميتها تكمن في
خصصه بقدر بناء وتكوين شخصية الطالب عن طريق تزويده بمعارف وخبرات تجعل منه فعاال في ت -

  .يستجيب فيه لحاجاته

                                                 

، 2002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دط، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكريوفاء أحمد برعي،  - 1 
  .46ص 

، مجلة تصدر عن مركز تطوير التعليم، جامعة عين شمس، مصر، دراسات في التعليم الجامعيحسين اللقاني،  أحمد -2
  .14، ص 1993

  .218، ص 2002، دار الهدى، الجزائر، دط، تنمية الموارد البشريةعلي غربي وآخرون،  -3
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رتياد إلى المكتبات، تنمية روح البحث العلمي من خالل تدريب العقل وتمرينه بتحضير الطالب على اال -
وحضور المسابقات الفكرية وممارسة النشاطات الثقافية لتنمية شخصيته تنمية متكاملة، واستثمارها أيضا 

  .)1(تهم وتنمية قدراتهمفي الكشف عن المبتكرين ورعايتهم و تنمي
جعل جميع برامج وخدمات التعليم العالي تعمل على تكوين القدرات الشخصية والعلمية التي سماتها  -

األساسية الدقة، النزاهة، الموضوعية والتنظيم، كاتجاهات إيجابية ومحركات أساسية للسلوك اإلنمائي في 
  .)2(المجتمع

  :ةوظيفة عالجية تغييري -1-2
ت نظريات جديدة تفسر عملية التعليم على أنها عميلة تغير وتعديل في سلوك الفرد، إذ لقد ظهر 

تتفق مع ميوله، وتؤدي إلى إشباع  أساليب  جديدة  لسلوك بأنه أثناء عملية التعليم  يكتسب الطال
ألهدافه ستجابة لقدراته وتعمل على تحقيق أهدافه، فكلما كان سلوك الطالب المتعلم موافقا حاجاته واال

زادت رغبته، وعملت قدراته على تبني هذا النوع من السلوك، والتعليم بهذا المفهوم يشمل تغيرات عالجية 
  .  جتماعية قد تستمر مدى الحياةانفعالية وعقلية و اجسمية و 

فعملية التعليم هي عملية تحضير، وٕاثارة قوى المتعلم على القيام بتغيير في سلوكه الناتج عن 
، والذي يعتبر تغير ثابت نسبيا ويتفق )3(الداخلية والخارجية، مما يؤدي على حصول التعليم تغيراتالم

  .)4(تندرج تحت عنوان التغيرات المتعلمة ،ةالثابت ةعلماء النفس عامة على أن هذه التغيرات السلوكي
  :وظيفة إرشادية توجيهية -1-3

بناءا و كذلك لمعرفة مختلف حاجاته، و يحتاج الطالب إلى التوجيه الستخدام قدراته استخداما 
التكوين الجامعي في توجيهه وٕارشاده ألحسن السبل لتحقيق النجاح  ةطرق إشباعها، ولهذا فقد باتت وظيف

  .على اإلطالق امن أهم الوظائف وٕانجاحه

                                                 

، اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، ، مجلة التربيةبتكاراألنظمة الثقافية وتنمية االعلي بن محمد تويحري،  -1
  .70، ص 1995،  09العدد 

، مجلة التربية، اللجنة القطرية للتربية والثقافة في بناء فكر الشباب ور المعرفة الكاملة والحواردسعيد محمد الحفار،  -2
  .193، ص  1995،  114والعلوم، قطر، العدد 

  .265، ص 1997، دار الشروق، األردن، د ط، مدخل  إلى التربية والتعليملاعبد اهللا الرشدان وآخرون،  -3
  .22، ص 1999، 1ط  األردن، ، دار المسيرة،التصميم التعليمي، نظرية وممارسةمحمد محمود الحيلة،  -4
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وحل مشاكله ومعرفة إمكانياته  الغموضبصفته هذه يساعد الطالب في تجاوز فالتكوين الجامعي 
  .)1(والعمل المطلوب ءمساعدته في تطوير وجهات نظر جديدة تساعده في األدا وكذلك

ومن هنا يأتي دور التوجيه التعليمي الذي يهدف إلى تعريف الطالب بقدراتهم وما يتناسب مع 
ختالفات هذه اإلمكانيات من تعليم، ومن أجل ذلك على التكوين الجامعي أن يكون على دراية تامة باال

، من حيث المستوى والمؤهالت كما يجب أن يهتم لمعرفة الفروق الموجودة  في الطالب  بين الطالب
نفسه ليتمكن األخصائي أو الموجه من توجيهه في المجال الذي يمكنه فيه استغالل نواحي قوته وهذا لن 

  .)2(ختياريتحقق إال بتنظيم حمالت إعالمية إرشادية تساعده في اال
  : هارات المختصة اإلعداد األمثل للم -1-4

حتى تؤدي الجامعة دورها كما يجب عليها مراعاة احتياجات المجتمع الفعلية من التخصصات 
، حتى ال تبقى الجامعة مقتصرة على مجرد )3(المطلوبة عن طريق الموازنة بين قوة العمل وسوق العمل

ص ميزانية هامة للتعليم التكوين النظري بعيدة عن واقع واحتياجات المجتمع، هذا األخير الذي يخص
  .ستثمار البشريوالتكوين الجامعي على وجه الخصوص، كوجه من وجوه اال

  :الثقافة العلميـة  -1-5
الثقافة هي " تعد الثقافة العامة من الوظائف الهامة التي يتطلع بها التكوين الجامعي، قال تايلور

العادات التي يكتسبها الفرد بمعنى تراثه  األخالقيات والقانون، وكذلك –الفن  –اإليمان  –المعرفة 
  . )4(اإلجتماعي

من هنا يمكن القول بأن الوظيفة العامة للتكوين الجامعي هي إعطاء و تقديم المعرفة في ضوء 
  .أفضل المعطيات

باختصار على الجامعة العمل قدر المستطاع من أجل توطيد العالقة بينها وبين المجتمع، ليس 
ستفادة امعة بل ما تنجزه أو تنتجه من مجالت، دوريات، كتب وأبحاث، يتم نشرها لالفقط داخل أصول الج

                                                 

لتربية والثقافة ، مجلة التربية، اللجنة القطرية لنموذج متكامل لعملية اإلرشاد النفسي وخطواتهمحمد قاسم عبد اهللا،  -1
  .196، ص 1994 ،117للعلوم، قطر، العدد 

، مجلة التربية،اللجنة القطرية للتربية والثقافة التوجيه المهني، اختيار وٕاعداد األفراد للعملصباح سعيد أحمد وآخرون،  -2
  .58، ص 1998، 125والعلوم، قطر، العدد 

  .79، ص 1975وكالة المطبوعات، الكويت، دط،  ،تطبيقالقوى العاملة بين النظرية والمنصور أحمد منصور،  -3
    .79ص  مرجع سابق،نورة دريدي،  -4
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العامة، أضف إلى ذلك إمكانية إجراء محاضرات وأيام دراسية مخصصة ليس فقط للطالب بل للمجتمع 
  .عامة، قصد نشر الثقافة والوعي على المستوى العام

  : البحث العلمي و تطويـره  -1-6
جامعي تنمية و تطوير البحث العلمي الذي يعد من المقومات األساسية للجامعة، على التكوين ال

فالبحث العلمي ضرورة هامة ووظيفة أساسية للتكوين الجامعي الستمراره و تطويره ضمانا لتأدية وظائفه و 
  .تحقيق أهدافه، و التي نتوقف عندها و لو بصورة موجزة

  :أهداف التكوين الجامعي - 2
ي أهداف مستخلصة من المهنة األساسية والمتمثلة في إنتاج ونشر المعرفة في للتكوين الجامع

  :النقاط التالية
  . اإلنسانية وتنميتها لنشر المعرفة ةالحفاظ على الحضار  -
  .)1(تكوين اإلطارات و تهيئتهم لإلطالع بمسؤولياتهم وفق مقتضيات التنمية -
الجامعات، باإلضافة هناك مجموعة من األهداف التي  العمل على توثيق الروابط الثقافية بين مختلف -

  .تتخذها معظم الفلسفات وتتبناها أكثر المجتمعات
  :أهداف تربوية تعليمية -2-1

إن التربية والتعليم موضوع رئيسي وله أبعاد عالمية للغاية، ألنه يهم كل من يعمل لتحسين 
، ولذلك فقد أمسى من )2(الحياة في المستقبلظروف الحياة اإلنسانية في الوقت الحاضر، وٕاعداد ظروف 

الضروري أن تنعكس التطورات الجارية في معالجة البيانات والمعلومات على مناهج التعليم العالي، بحيث 
تتضمن مناهج المستقبل التغيرات الحادثة في مجال معالجة المعلومات ويمكن تركيز المناهج الدراسية في 

  .)3(على إدارة مصادر المعلومات و تحليل وتصميم النظمالمعاهد العليا و الكليات 

                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، دط، جتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائرالتنمية اإل"مصطفى زايد،  -1
  .49، ص 1986

، مجلة التربية، اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، لثالثالتربية والتنمية في العالم اعبد القادر حسين ياسين،  -2
  .167، ص 1990، ديسمبر 95العدد 

، مجلة التربية، اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، التعليم في عصر المعلوماتعبد التواب شرف الدين،  -2
  .119، ص1993، 105العدد 
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تجاه إلى نظام التربية التي تقوم على أساس تكييف ومن هنا كان على التكوين الجامعي اال
المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم لكي تكون في خدمة التكوين الشخصي المستقل للمتعلم، 

  .اعده على أن يكون معلم نفسه بنفسهوتزويده بالمهارات والقدرات التي تس
  :جتماعية ثقافيـةاهداف أ -2-2

ينظر للتكوين الجامعي على أنه ضرورة من ضروريات رقي المجتمع وتقدمه، فنظام التعليم 
  وطالب وعمالمعلمين  العالي منظومة واسعة من العالقات والتعاونات أعمق وأشمل من كونها أبنية و

يم العالي األساسية هي التغيير اإلجتماعي الهادف بمفهومه الشامل مما يؤدي ومن هنا فإن أهداف التعل
  .إلى ازدهار المجتمع ونموه

التكوين الجامعي يمد الواقع اإلجتماعي بالقوى الوطنية والفكرية التي تعمل جاهدة في سبيل 
  .)1(التصدي لقضايا الواقع، وطرح بدائل تغيير وتطوير هذا الواقع

  : قتصادية اسيو أهداف سو  -2-3
من المعروف أن التكوين الجامعي هو الوسيلة الفعالة لضمان اختيار مهني جيد، يأخذ في 
الحسبان قدرات كل فرد وميوله ورغباته، ضمن تطور الحاجات المتنوعة للمجتمع والتي تنعكس على 

ضمان وجود قوى متطلبات سوق العمل في ذلك المجتمع، إن من أولويات أهداف التكوين الجامعي هو 
اإلقتصاديين  عاملة مدربة تدريبا عاليا في كافة المهن المطلوبة في سوق العمل من الفنيين والمختصين

واإلجتماعيين والتربويين والعاملين في الحقول الفكرية والثقافية، وهذا من شأنه أن يضمن تنمية متكاملة 
  .من العلماء للمجتمع بكافة جوانبه المادية والبشرية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .36مرجع سابق، ص ، كمال نجيبشبل بدران و  - 3
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  : عناصر العملية التكوينيـة  -3
  :  الطالب الجامعـي  -3-1
  :خصائص الطالب الجامعي  -أ 

إن الطالب الجامعي يمثل مرحلة الشباب كمرحلة تتميز بمجموعة من الخصائص والسمات تمثل 
  .فضاء لظهور مجموعة من القدرات تدخل في تكوين الشخصيات

ختالل الذي ختالف والتشابه بين األفراد وأسباب االظهر االولقد اهتم الكثير من علماء النفس بم
  .      )1(نفعالي السليمينيمكن أن يعتري مسار االرتقاء العضلي واال

هتمام جليا في مختلف الدراسات الحديثة للنمو سعيا منها الكتشاف سر تعقيد وقد ظهر هذا اال
بار نضج الطالب من جهة ودخوله هذه هذه الخصائص، والذي يعتبر طبيعي إذا أخذنا بعين االعت

  .)2(المرحلة من جهة أخرى
فهناك إذا خصائص فيزيولوجية نفسية وأخرى عقلية واجتماعية تطبع حياة الطالب كشخصية 
وصوال به إلى مستويات معينة من النضج وٕالى درجات متفاوتة من القدرات، وبالتالي يجب تهيئة المرافق 

بة التي تتفق مع كل مستوى ومع كل قدرة ليصل الطالب إلى مستوى من النمو واألساليب التعليمية المناس
  .)3(يعتبر من خالله فردا ناضجا و قادرا

  ):الفزيولوجية(الخصائص الجسمية  -1.أ 
يعتبر النمو الجسمي  من أهم مظاهر النمو في مرحلة الشباب وتبدو مظاهر النمو الجسمي في النمو 

ألعضاء الداخلية ووظائفها المختلفة وفي نمو الجهاز العظمي والقوة الغدي الوظيفي، وفي نمو ا
  .)4(العضلية

ويتم النمو الوظيفي للجسم من خالل نمو األجهزة الداخلية العضوية والغدية غير الظاهرة للعيان 
والتي تعطي للجسم القدرة على القيام  بعدة وظائف خارجية تترجم إلى قدرات، وسالمة الجهاز الغدي 

                                                 

  .22، ص 1985، 1، الكويت، طة، سلسلة عالم المعرفاإلنسان و علم النفسعبد الستار إبراهيم،   -1
  .27-26، ص1979، مكتبة القاهرة، مصر، دط ، سيكولوجية الطفولة والمراهقةمصطفى فهمي، -2
، ص 1995دط،  مصر،جامعية اإلسكندرية،، دار المعرفة الالتعلم أسسه و نظرياته و تطبيقاتهإبراهيم وجيه محمود،  -3

72.  
، 1975، 4، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طاألسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةؤاد البهي السيد، ف -4

  .259ص 
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ؤدي إلى تحقيق التوازن الكيميائي داخل الجسم والغدة الدرقية  تتحكم في السرعة التي يستهلك بها الجسم ي
  .)1(األكسجين

أما النمو العضوي يتمثل في نمو األبعاد الخارجية للطالب،فتتضح سمات التباين بين 
ض والتغيير في مالمح في النسبة الجسمية لكليهما بشكل واضح، من حيث الوزن والعر  واالناثالذكور 

  .ستقراركتمال واالالوجه ونبرة الصوت، وتميل مالمح الجسم بصفة عامة شيئا فشيئا نحو النضج واال
وعلى العموم فإنه يصاحب النمو عند كال من الجنسين تحسن في مستوى الصحة الجسمية، 

حقق التوافق تنمو القدرات والتي تظهر من خالل التوافق التام بين الوظائف الجسمية المختلفة، وٕاذا ت
  . )2(الجسمية في ظل الصحة و تتمتع بالنشاط والحيوية

  :الخصائص الروحيـة -2.أ 
تنمو القدرات الروحية كما تنمو القدرات الجسمية األخرى منها والنفسية والعقلية، فالروح هي التي 

ي الروح قوة تعبر عن اإليمان تحل في الجسد لتمنحه القدرة على الحركة والنشاط والحياة  والنمو، فف
بعقيدة سليمة ترتفع بالطالب على اختالف جنسه إلى أنبل الصفات، فهي التي تمده باإلرادة، وتقدر له 
أهدافه وغاياته العليا في الحياة وترسم له خطوط مناهجه ليصل لمصدر القيم والمعارف التي توضح له 

... هو األداة فيجب تنقيتها من الشوائب بالعقل والتهذيب فالروح هي المحرك والجسد "، )3(حقيقته كإنسان
  .)4("وهو ما يؤدي إلى إثراء القيمة الروحية لخلق تلك القيمة

                                                 

،  2000، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  دط ، الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصيةفوزي محمد جبل،  -1
  .33 ص

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دط ، التربية السياسية للشباب ودور التربية الرياضيةعواطف أبو العال،  -2
  .46ص

 1982، 2ط  لبنان، دار الرائد العربي، بيروت،المرأة و المقابلة بين طبائعها وطبائع الرجلهنري ماريون، زيدان أميل،  -3
  .70، ص 

، 27، مجلة الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر، مصر، العدد هج اإلسالم في التعامل مع الفنونمنهدى خيري عوض،  -4
  .37، ص 1998
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لقد كان على التعليم العالي أن يساير نمو الطالب الروحي ويقدر قيمته الروحية وينمي قدرته على 
ه وعمله وألنه عندما ينمو الوجدان الروحي يعدوا اإليمان بعقيدة مجتمعه، بل و تمثله لهذه العقيدة في سلوك

  .)1(قادرا على تحريك العواطف، وتوجيه اإلرادة والدفع إلى السلوك
ومن هنا تتضح أهمية القدرات الروحية بما تحتويه من قوة وطاقة، تدفع السلوك نحو الثبات 

  .)2(الشخصية خاصةوتهديه لالختيار الصحيح فيما يتعلق بمسائل الحياة اإلجتماعية عامة و 
  :الخصائص العقليـة  -3.أ 

إن الحديث عن الخصائص العقلية للطالب يجرنا للحديث عن الذكاء والذي يعتبر من أهم 
أن ذكاء األذكياء والمتفوقين والعباقرة يستمر في "الموضوعات التي اهتم بدراستها علم النفس والذي أثبت 

  ".ن العمرالنمو لكن ببطء شديد حتى العقد الخامس م
ويبدو دور النشاط العقلي للطالب كمحصلة لمجموع قدراته، بحيث تدل كل قدرة على نوع ما من 
أنواع النشاط العقلي، إذ تبرز القدرة العددية في إجراء العمليات الحسابية بكل سهولة، والقدرة المنطقية 

هر من خالل العالقات بين الكلمات التي تساعد من جانبها على التفكير المجرد والقدرة اللغوية التي تظ
  .واستخدامها في اإلتصال

ستقالل في التفكير، والحكم على األشياء وهو ما يتضح في كما تظهر لدى الطالب القدرة على اال
  .)3(مناقشته في مختلف المواضيع ألنه يريد أن يكون لنفسه مبادئ عن الحياة والمجتمع

  :الخصائص النفسية -4.أ 
النمو العاطفي لألفراد باختالف قدراتهم وخبراتهم، إال أنه ما يميز الطالب في هذه الفترة تختلف خصائص 

نفعالي، وهو مشروط باستعداد الطالب لتحمل المسؤولية هو ذلك النمو العاطفي الذي ينحو نحو النضج اال
  . ية وموضوعيةالالزمة لقضاء حاجاته وقضاء حاجات اآلخرين، وبمواجهة األوضاع المحيطة مواجهة عقل

نفعالي والذي يكون فيه متمتعا بالتكيف مع نفعالي عن الحالة النفسية بالثبات االويعبر النضج اال
  .)1(نفعالي والذي يشجع على نمو القدرة على تحقيق الذاتتزان االالذات والبيئة المحيطة ومتسما باال
                                                 

، مارس 112، مجلة التربية، اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قطر، العدد الطفل و الموسيقىصباح السقا،  -1
  .218، ص 1995

 لبنان، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،الد العربيةية في المرحلة االبتدائية في البتدريس اللغة العربمنى حبيب وآخرون، -2
  .53، ص 1983، 1ط
  .115، ص1968، 1، ج9، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالتربية و طرق التدريسصالح عبد العزيز وآخرون،  -3
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وتطور بعض القدرات النفسية ومن مميزات النمو النفسي لدى الطالب الجامعي، هو ظهور ونمو 
  :ويمكن أن نعد أهمها في

  .القدرة على تحقيق التقبل اإلجتماعي نظرا لتميز الطالب مما يجعله محبوب عند الغير -
  .نفعالية واألخذ والعطاءالقدرة على المشاركة اال -
  .فاعندالقدرة على ضبط النفس في المواقف التي تثير االنفعال و البعد عن التهور واال -
القدرة على تحقيق الذات، إذن الطالب المتمتع بنمو نفسي سليم يسعى دائما إلى النجاح في تعليمه  -

وخاصة إذا كان هذا التعليم يتناسب وقدراته، ويستطيع من خالله ممارسة قدراته اإلبداعية وٕاشباع حاجاته 
  . )2(رتياح النفسيالنفسية فسيشعر باال

ل بأن الطلبة والطالبات يشتركون في معظم الخصائص الخاصة وبصورة عامة نستطيع أن نقو 
بنمو القدرات النفسية، وٕان كان ثمة فرق فيما يخص الطالبات، إذ لهن تركيب عاطفي خاص فيهن 

ندفاع وراء العواطف، واالعتزاز بالنفس والغيرة وحب الظهور، كما ينمو لديها اإلحساس بالجمال يعبر واال
  .وهذا الدافع الجمالي يرتبط ارتباطا مباشرا بطبيعتهاعن قدرتها الجمالية، 

ويبقى أن نؤكد في األخير على أن النضج االنفعالي هو الهدف األساسي من وراء النمو النفسي 
  .نفعاليتزان االأين يصل الطالب إلى درجة من اال

  : الخصائص الشخصيـة  -5.أ 
درك تمام اإلدراك أنه يشكل وحدة إن من يعرف الطالب بخصائصه الشخصية وأبعاد نموه، ي

متكاملة ال تستقيم حياته التعليمية وال شخصيته الذاتية إال إذا تم التعامل معه بأسلوب تعليمي متوازن يقدر 
جميع جوانب النمو فيه، ويراعي قيمة الترابط والتكامل بينهما ليشكل منها عنصرا أساسيا في عملية التعلم 

  .والتعليم
  :  ين من خصائص الشخصية البشريةثمة نوعين أساسي

 الخصائص الظاهرية السطحية .  
 والتي ال يمكن مالحظتها بسهولة، وهذا النوع من الخصائص قد يكون  :الخصائص األقل وضوحا

، لقد أكدت بعض نظريات التعليم أن خصائص الشخصية تتشكل وتنمو وفق لمصدر النوع األو 
                                                                                                                                                         

  .397، ص 1981، 4ط لبنان ،، دار العلم للماليين، بيروت،معالم التربيةفاخر عاقل، -1
  .407، ص 1995، 5، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طعلم النفس، النمو، الطفولة والمراهقةن، حامد عبد السالم زهرا -2
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هر النمو تتأثر بالتعلم إلى حد بعيد أو قريب، ويبقى أن المبادئ األساسية للتعلم، وأن جميع مظا
نشير في األخير أن لمبادئ التعليم دورا هاما في إنماء خصائص الشخصية السوية والتي هي 

  .تزان النفسي والسمو الروحيكتمال الجسمي واإلدراك العقلي واالحالة من اال
  :جتماعيةالخصائص اال -6.أ 

عن النمو اإلجتماعي وخصائصه، ويظهر النمو اإلجتماعي  إن النمو الشخصي ال ينفصل
للطالب في تكوين المزيد من العالقات اإلجتماعية والتي تتجلى من خالل تحقيق الصالت والتقبل 
اإلجتماعي والذي ينمو ليصل في قمته إلى التكامل  اإلجتماعي، وال يمكن للطالب أن يحقق هذا التكامل 

اعي، والذي يظهر في ردود أفعاله واستجاباته للمؤشرات الخارجية وكلها مظاهر إال إذا نمى سلوكه اإلجتم
لنمو الذكاء اإلجتماعي وهو القدرة على التصرف في المواقف اإلجتماعية، والتعرف على الحالة النفسية 

        .)1(للمتعلم والقدرة على مالحظة وتفسير السلوك اإلنساني
ص الطالب والطالبة من الكثير من القيود التي كانت تفرض وفي مرحلة التكوين الجامعي يتخل

عليهما من النظم التعليمية السابقة، إذ في هذه المرحلة الجديدة ينطلقان نحو فرص من حريتهما الشخصية 
كرمز من رموز النمو اإلجتماعي، وعليه تقع مسؤولية توجيه النمو اإلجتماعي لدى كليهما على مؤسسات 

  .التعليم العالي
  :حاجات الطالب الجامعـي -ب 

رتياح اإلفتقار إلى شيء ما، إذا وجدها حقق اإلشباع والرضا واال: الحاجة كما هو معلوم هي
للكائن الحي، والحاجة لشيء ضروري إذ أن خصائص أي شخصية تتوقف عليها، وال شك أن معرفة 

للنمو بمختلف جوانبه يجعله حاجات الطالب الجامعي، وطرق إشباعها يضمن إلى قدراته مستوى أفضل 
  : يتوافق مع بيئته ومن أهم حاجات الطالب نذكر

  : الحاجة إلى األمـن  -1.ب 
يحتاج الطالب الجامعي إلى الشعور بالطمأنينة واألمن وباالنتماء إلى الجماعة إذ أنه يحتاج إلى 

  :ه الحاجة فيما يليالرعاية في جو آمن يشعر فيه بالحماية من كل العوامل الخارجية، وتتضمن هذ
  . خاء والراحة، المساعدة في حل المشكالت الشخصيةرتالحاجة إلى اإل

                                                 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لشخصية، مفهومها، سلوكها وعالقتها بالتعلماتوماس جورج خوري،  -1
  .10، ص 1996، 1بيروت، لبنان، ط
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    .الحاجة إلى الحب و القبـول -2.ب 
  :جتماعيالحاجة إلى التقدير اال -3.ب 

يحتاج الطالب إلى أن يشعر أنه موضع تقدير وقبول واعتراف واعتبار من اآلخرين، وتلعب 
  .ة دورا هاما في إشباع هذه الحاجةعملية التنشئة اإلجتماعي

  :الحاجة إلى تأكيد الذات  -4.ب
يحتاج الطالب إلى أن يشعر باحترام ذاته وتأكيدها، و يسعى دائما للحصول على المكانة 

  .المرموقة باستخدام قدراته استخداما بناءا
  :ستقاللالحاجة إلى الحرية و اال -5.ب

  .عتماد على النفس مما يزيد ثقته بنفسهالستقالل وايصبو الطالب في نموه إلى اال
  :الحاجة إلى اإلنجاز و النـجاح -6.ب

يحتاج الطالب إلى التحصيل واإلنجاز والنجاح، هذه الحاجة األساسية في توسيع إدراك الطالب 
  .وتنمية شخصيته

  :مشكالت الطالب الجامعـي -ج
يقاس بمدى قدرته على مجابهة ال يقاس التكيف السليم بمدى خلو الفرد من المشاكل، وٕانما 

  :مشاكله وحلها حال سليما وفيما يلي عرض ألهم مشكالت الطالب الجامعي
  :نفسيـة -1.ج 

إن أكثر مشكلة تعترض الطالب هي عدم توافقه الشخصي مع تعدد الحاجات،  والدوافع النفسية 
لق والتوتر وكل هذه واإلجتماعية الناجمة عن التطور الحضاري الحادث فكل ذلك يجعله دائم الق

اإلضطرابات النفسية دون تركيز الطالب في العملية التعليمية فتقل قدرته على التحصيل واكتساب 
الخبرات، ومما ال شك فيه أيضا أن اإلضطرابات النفسية تؤثر على الوظائف الفسيولوجية ألعضاء الجسم 

  .)1(د فواصل بينهابحيث يفقد الجسم حيويته ونشاطه، فاإلنسان جسم ونفس وال توج
  :إجتماعية - 2.ج 

                                                 

جتماع التنمية، قسم علم إلنيل شهادة الماجستير في علم رسالة مقدمة ، قيم الزواج لدى الطالب الجامعيلعمور ،  وردة-1
  .126، ص 2001جتماع، قسنطينة، الجزائر، اإل
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أول ما يلتحق الطالب بالجامعة بيئة واسعة األفق تتسع بها دائرة العالقات اإلجتماعية، وهو بذلك 
معرض للتصدي ألول مشاكله اإلجتماعية وهي عدم تكيفه اإلجتماعي مع الظروف البيئية الجديدة ولذلك 

  .شباع حاجاتهقد تكون البيئة ذاتها مصدر إعاقة في وجه إ
  :تربوية تعليميـة -3.ج 

أول مشاكل يمكن أن تصادف الطالب بالتحاقه بالجامعة هو سوء اختياره للفرع العلمي الذي 
يناسبه، فتستنفذ قدراته العقلية والجسدية بدون نتيجة باإلضافة إلى تعبه النفسي، والنتيجة النهائية سوء 

إلى بعض المشاكل الروتينية التي تصاحب الحياة التعليمية تكيف ذاتي وآخر إجتماعي، و يمكن أن نشير 
للطالب داخل الجامعة كمشكلة عدم مالئمة الحجم الساعي كثافة محتوى المقاييس مما ينجم عدم تغطية 

   .البرامج المقدرة، غياب اإلتصال العلمي الفعال بين األساتذة والطلبة
  :قتصاديةا -4.ج 

ضع األسرة اإلقتصادية على الطالب كعدم التمكن من الحصول تتعلق بمدى التأثر المباشر لو 
  .إلخ..فتقار إلى سكن مالئم وعدم الحصول على مصروف كافي على كل ما يحتاجه واال

  .كل هذا قد يخلق مشاكل في هذا المجال تكون معيقة ألي مشروع يريد بنائه
  : و يمكننا أن نلخص مشاكل الطالب الجامعي فيما يلي

  . ام السلطات بقضاياهم ومشاكلهم التي تقف حاجزا أمام تحقيق متطلباتهمعدم اهتم -
  .عدم إشباع الحاجات األساسية للطلبة من سكن ومواصالت وخدمات صحية -
  .بعض المشكالت على المستوى التعليمي من حيث المقررات الدراسية، والعالقات بين الطلبة واألساتذة -
  .الجامعية بعمليات اإلعداد والتوجيه المهني والمستقبلي للطلبة هتمام السياسة التعليميةاعدم  -
شباب الجامعات يعيش مرحلة متناقضة لها صراع مستمر بين المفاهيم والتقاليد القديمة، وبين  -

التطورات والمفاهيم الحديثة التي تعكسها طبيعة التغيرات التي تشهدها الساحة العربية والوضع العالمي 
اك كثير من التيارات التي تعصف بالهوية الثقافية، وتحطيم إيجابيات الطلبة وزيادة سلبياتهم الراهن، و هن

  .من نقص قدرتهم على المشاركة في عملية تنمية مجتمعهم
  :األستاذ الجامعـي -3-2
  : خصائص األستاذ الجامعـي - أ

  :من بين الصفات التي يجب أن يتوفر عليها األستاذ
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لبته، فإن حدث و أعجبوا به فقلدوه سلوكيا، وحاكوه خلقيا شعوريا أو ال أن يكون قدوة صالحة لط -
  . )1(شعوريا

فإن كان األستاذ صادقا، وأمينا، وشجاعا، وعفيفا، نشأ المتمدرس على الصدق واألمانة والشجاعة  العفة، 
  .وقد يحدث العكس

وأن يسخر له كل طاقاته،  يجب أن يتحلى األستاذ باإلخالص في عمله وٕاتقانه في المجال التربوي -
  .واهتماماته، واألهداف التربوية، ويدرك أساليب تحقيقها

  .أن يتمكن من استخدام الوسائل التعليمية المتاحة أفضل استخدام -
كما تعد العدالة في المعاملة صفة هامة من صفات األستاذ الصالح التي ينبغي أن يمارسها مع جميع  -

  .)2(طلبته
ة بالنفس، فتعني شعور األستاذ في جميع الحاالت أنه قادر على تجاوز واقتحام كل ما أما صفة الثق - 

يعترضه من مشاق أثناء أدائه لمهمته ليأخذ بجميع األساليب المشروعة للوصول إلى األهداف المنشودة 
  .وترتبط الثقة بالنفس بالشجاعة والثبات على المبدأ

  .اضع فال يتعالى على طالبه أو غيرهميجب على األستاذ كذلك أن يتحلى بالتو  -
  .أن يتصف األستاذ بالصبر ألن الصبر قوة خفية من قوى اإلدارة -
  .أن يتصف األستاذ بالتسامح والرحمة مع طلبته -
ألن الجيل الجديد في ضل هذه التغيرات قي أمس الحاجة إلى من يأخذ بيده ويوجهه إلى ما فيه  -

  .صالحه
بروح البحث المستمرة ومحاولة تطوير قدراته وكفاءاته العلمية عن طريق وعليه أن يتمتع كذلك  -

المطالعة واإلطالع على أحدث اإلصدارات سواء ما يخص محتوى المادة التي يدرسها أو طريقة تقديمها 
  .حتكاك والتعامل مع باقي األساتذة والمهتمين بنفس المجال العلميمن خالل اال

  .)1(لخا...سب األستاذ المكانة المميزة لدى طلبته وزمالئه في المهنة فمن خالل هذه المجهودات يكت

                                                 

، 1993، 1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طشخصية المعلم وأداؤه في  ضوء التوجيهات اإلسالميةعلي راشد،  -1
  .22ص 

دار الهدى للطباعة  ،دراسات في فلسفة التربية والمناهج مكوناتها ، نماذج بنائها وتقويتها سعدون نجم الحبلوسي،  -2
  .20، ص 2003والنشر، عين مليلة، الجزائر، دط، 
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وللحصول على أستاذ جيد ومؤهل جدير بتحمل مسؤولية إعداد جيل قادر على تطوير مجتمعه، 
يجب أن يتحقق في إعداده التكامل بين ثالثة جوانب أساسية هي اإلعداد الثقافي اإلعداد األكاديمي، 

  .)2(اإلعداد التربوي
  : ومن بين الخصائص الواجب توفرها في المحاضر الجيد هي   
  .التحدث بصورة معتدلة بامتالك صوت قوي واضح، ونطق سليم، والتنويع في نغمات الصوت - 1
  .توظيف األسلوب اإللقائي الحواري - 2
  .ستخدام اللغة البسيطة والمصطلحات التي تكون سهلة الفهم واإلشاراتا - 3
  .ة مرحة وعدم التخوف من إظهار اإلبتسامة التمتع بشخصي - 4
التركيز والنظر إلى الطلبة واحدا واحدا تارة، وعلى الصف بصورة عامة تارة أخرى، وأال يطيل النظر  - 5

  .)3(إلى مذكراته وال يلجأ إلى اإلمالء
  : وظائف األستاذ الجامعي -ب

البحث، : ي ثالثة مهام وهيمهام األستاذ الجامعي ف"  carpontier . A"لقد حدد كاربونتي 
  . التعليم، والتنظيم وهي تكمل بعضها البعض

  :أما المشرع الجزائري فقد حدد مهام األستاذ الجامعي فيما يلي
  .ساعات) 9(يدرس األستاذ الجامعي أسبوعيا تسع  -
  .متحاناتالمشاركة في أشغال اللجان التربوية باإلضافة إلى مراقبة اال -
  .تحانات مع المشاركة في أشغال المداوالمتتصحيح نسخ اال -
  .ستمرار في تحديدها، واإلشراف على الرساالت واألطروحات والدراسات العلياتحضير الدروس مع اال -
  .المشاركة في حل المشاكل التي تطرحها التنمية من خالل الدراسات و األبحاث -
  .نصائح و توجيههمستقبال الطلبة لمدة أربعة ساعات في األسبوع لتقديم الا -

                                                                                                                                                         

مقدمة لنيل شهادة ، رسالة الجو التنظيمي السائد في الجامعة الجزائرية وعالقته برضا األساتذة وأدائهمزليخة الطوطاوي، -1
  . 21، ص 1993النفس، جامعة الجزائر، ماجستير في علم 

، مجلة العالقة بين الجوانب النظرية والتطبيقية في إعداد المعلم قبل الخدمة في الجامعةنجاة عبد العزيز المطوع،  -2
  .13، ص 75إتحاد الجامعات العربية، األمانة العامة لإلتحاد، األردن، العدد

، مجلة العلوم اإلنسانية، منشور جامعة محمد خيضر، بسكرة، شروط األداء التعليمي والتكوين الجامعيواب، عمار ر -3
   .54، ص  2007، ماي 11الجزائر، العدد 
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  .المشاركة في أشغال اللجان الوطنية التي ترتبط موضوعها بمجال تخصصها -
  .)1(المساهمة في ضبط األدوات التربوية و العلمية التي لها عالقة بمجال اختصاصهم -
  :مناهج تعليم األستاذ الجامعــي -ج

دمة تلك األهداف، و هنا تبرز إن تحديد أهداف التعليم مهم في انتقاء طريقة تدريس مناسبة لخ
العالقة بين المنهج وطرق التعليم، والتي تعني تحديد اإلطار العام للتعليم في الجامعة بحيث توضع في 

  .ضوئه مناهج كل مادة مقررة
  :طريقة المحاضـرة  -1.ج 

شيوعا في التعليم العالي، حيث يتم خاللها تزويد  رإن المحاضرة تعتبر من الطرق التعليمية األكث
الطالب بمعلومات وتأييدها بالشواهد واألمثلة الواقعية حتى يجعلها واضحة، والمحاضرة وسيلة لبناء الفكر 

  :نذكر منها إعداد المحاضراتأخذ عند توالقيم والسلوك الرشيد، وهناك اعتبارات 
التنظيم، وهادفة من خالل المعلومات، األمثلة، الوصف يجب أن تكون المحاضرة جيدة التركيز و  -

  .واستخدام طرق متعددة للشرح
أن تعتمد على استعمال وسائل متعددة لإليضاح المتعلقة باإليضاح البصري كاألشكال والرسومات  -

  .)2(والبيانات، وتلك المتعلقة باإليضاح السمعي كنبرة الصوت، الطالقة، الوضوح والسرعة
تعطي المحاضرة المحتوى الدراسي من خالل تحديد مناهج كل مادة مقررة على أن ال تكون يجب أن  -

  .)3(طوية مملة أو قصيرة مخلة برسالة التعليم العالي
  .)4(هتمام بالمحاضرة والمناقشاتستخدام مصادر متعددة لجلب انتباه الطلبة بإبداء االا -
  ):ةالمجموعات الصغير (طريقة األعمال الموجهة  - 2.ج

ويشار إلى هذه الطريقة بالتدريس غير المباشر أو الطرق المتمركزة حول الطالب، وهي طريقة 
تتخذ من الحوار والمناقشة األساسية في التعليم والتعلم، ولقد أصبحت كاتجاه منهجي يتزايد في الجامعات، 

                                                 

  .223، مرجع سابق، ص إشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعة الجزائرية فضيل دليو وآخرون،  -1
  .39، ص 1995، 1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طهج التعليمتطوير مناأحمد حسين اللقاني،  -2
  .136، ص 1987، 1ط بيروت،لبنان،، دار إبن كثير،أصول الفكر التربوي في اإلسالمعباس محبوب،  -3
، 2002، ترجمة عبد اللطيف بعارة وآخرون، دار الشروق، األردن، دط، األسباب اإلبداعية في التدريسبربارا ماتيرو،  -4

  .201ص 
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يد أكثر فإن التعلم في وهذا بسبب كونها مالئمة لتطوير القدرات العقلية والمهارات الشخصية، وبتحد
  .بتكار واإلبداع ومهارات التواصلمجموعات تفاعلية يعزز التفكير النافذ واال

  .)1(و تتميز طريقة األعمال الموجهة عن المحاضرة بعدة خصائص من بينها
إن محددات الحجم ضرورية، حيث يرشح المشتغلون بالتربية والتعليم عددا ال يزيد عن عشرة طالب،  -

  .أريد الحصول على أقصى الفوائد إذا ما
ختبار بعض العوامل التنظيمية للبيئة الوصفية، حيث أن المكان وكيفية الجلوس بحاجة أن يكونا ا -

  .مرنين أو حميمين حتى يؤديا العرض المطلوب
مالمح  إن استخدام طريقة األعمال الموجهة من شأنه أن يضمن تعلم أعمق وتواصل فعال بترسيخ -

تجاهات تربوية معاصرة تدعو إلى مشاركة المتعلم في العملية التعليمية ابالمشاركة حيث ظهرت التعليم 
  .ومساعديه للخروج من القوقعة الثقافية التي يكون فيها

إن هذه الطريقة تفتح مجاال واسعا بظهور مجموعة المهارات عن طريق إثارة التفكير وخلق جو  -
للمعلومات وضمان التحليل والمقارنات وتشخيص الصعوبات وٕاقامة  المناقشة، وتوفير التغذية الراجحة

  .)2(العالقات وترسيخ األلفة
  
  
  :طريقة األعمال التطبيقيـة -3.ج 

تستند هذه الطريقة على العمل التجريبي ويكون التنفيذ غالبا في المختبرات، ويعد استعمال 
من أجل التكيف مع إعداد  19تصف القرن المختبرات للتعليم في الجامعات حديثا نسبيا، كان في من

الطلبة المتزايد في المجاالت العلمية والتكنولوجية والتدريب على استخدام األجهزة العلمية المتطورة، لقد 
أسس المنهج هذه الطريقة بشكل يمكن المتعلم من الفهم الوظيفي لألشياء وللتكنولوجيا من خالل الدقة في 

  .لالزمة والجهاز المفيداألداء وامتالك الطريقة ا
  :ولكي تؤدي هذه الطريقة أهدافها كان عليها أن تأخذ بعدة اعتبارات

                                                 

  . 65،  ص1996، عالم الكتب، القاهرة، مصر، دط، تدريس العلوم المعاصرةرفعت محمود بهجات،  -1
  .25، ص 2003، 1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طالتدريس نماذجه ومهاراتهكمال عبد الحميد زيتون،  -2
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، المبادئ النظرية المحضة في المحاضرات ومن المهم إجراءها ةأن تعكس العروض العلمية، التجريبي -
  .بعد المحاضرة بوقت قصير وليس قبل المحاضرة

ة يبيتحديد مشكلة وصيانة حل وتطوير إجراءات تجر  إن التجارب يجب أن تكون منظمة تستدعي -
  .والحصول على النتائج  ومالحظاتها وتسجيلها وتفسيرها

تمكين المتعلم من خالل التجارب المخبرية من تنمية الجانب المهاري في شخصيته، من تعويده على  -
تحفيز  قة، والتي تعمل علىتصميم وتركيب األجهزة المخبرية، وتنمية مهارات المالحظة والقدرة على الد

التفكير للمستقبل، وكلها مهارات تدل على نجاح وفعالية هذه الطريقة في تنمية المسؤولية الشخصية 
  .)1(واكتشاف ميوله العلمية

  :حاجات األستاذ الجامعـي -د
وجه ولعل هتمام بحقوقه وتوفير حاجاته ليتمكن من القيام بمهامه على أكمل نظرا ألهمية دوره وجب اال   

  :من أهم الحاجات نذكر
يجب أن يتمتع األستاذ بحرية الفكر أثناء تقديمه المحاضرة حسب ما يراه مناسبا، ووفق قناعته وهذا  -

  . )2(بتكار ألداء وظيفتهلكي يتسن له اإلبداع واال
مه واختصاره ضرورة توفير الوسائل التكنولوجية و المعلوماتية لألستاذ إلعطاء دفعا قويا في أداء مها -

  .للوقت والجهد في عملية البحث عن المعلومات للوصول للكفاءة العلمية
يجب وضع برامج تطويرية ودورات تدريبية لألستاذ، وٕانشاء مراكز متخصصة لإلطالع على التطورات  -

  .الحاصلة في المنظومة التعليمية كاإلصالحات
ة مناسبة، فقد أبثت التجارب اإلصالحية وجب مشاركة األستاذ في التخطيط لوضع سياسة جامعي -

 .)3(من نجاحها، يعود لمشاركة األستاذ في وضعها وبالتالي لوضع البرامج التدريسية والبحثية 50%

إعادة الثقة لألستاذ من خالل التأكيد على موقعه الحساس واحترامه وتقديره في السلم اإلجتماعي، وذلك  -
  .بتوفير له مستوى معيشي مناسب

                                                 

ص  1975تب، القاهرة، مصر، دط، ، عالم الكدراسات و بحوث في المناهج وتكنولوجيا التعليمقارعة،  حسن محمد - 1
419.  

  .154حسين سليمان قورة،مرجع سابق، ص  -2
 3- Jean – marclegall,  La gestion des Ressources humaines, PUF, 1992, P17.  
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جب أن يكون القانون األساسي مكيف مع المعطيات الخاصة للجامعة حتى ال يجد األساتذة أنفسهم ي -
  .عاجزين عن تطبيقه وتكيف أنشطتهم معه

  : مشاكل األستاذ الجامعـي -هـ
مشاكل متعلقة بالمشاعر الشخصية فقد يشعر بالقلق والعصبية، وهذا يولد تزايد الشعور بعدم الثقة  - 1

، من عدم اإلجابة على األسئلة التي قد توجه إليه فيتفادى الحوار مع الطلبة، وهذا يولد وسيطرة الخوف
  .ضعف اإلتصال بين الطالب واألستاذ

المقررات الدراسية الحالية ال تراعي احتياجات الطالب، فهي تتطلب وقتا كبيرا واطالعا واسعا وكفاءة  - 2
  .)1(تعرقل أدائه فال يتمكن من تبسيط المعلومات للطالبعالية، إذا لم تتوفر في األستاذ من شأنها أن 

عدم توفير الوسائل التعليمية المناسبة للمقررات الدراسية فيصعب على األستاذ تقريب الحقيقة للطالب  - 3
  .خاصة في بعض التخصصات

  .عدم التجديد في طرق التدريس كالمحاضرة التي تجعل األستاذ كالسيكي في تقديمه للمعلومات - 4
ضعف اإلعالم الجامعي في إمداد األستاذ بمعلومات عن مهارات وتقنيات متبعة، وكيفية استخدامها  - 5

إلخ، ... كتب، بحوث، رحالت، زيارات: في جامعات أخرى عن طريق توفير إمكانيات تثقيفية حديثة
  . )2(والتي وٕان وجدت ستستغل للصالح الخاص

ي التعليم العالي زاد من عجزه عن مالحقة المتغيرات العالمية غياب األستاذ في عملية وضع القرار ف - 6
  .الحاصلة به

  :المـقرر -3-3
هتمام بإعدادها وتنظيمها يزيد من فعالية هذه يعتبر من أهم عناصر العملية التكوينية، لذلك فاال 

جامعيين بعض أشكال ضعف مستوى البرنامج الجامعي إلى عدم قدرة المحاضرين ال رجعية، و قد نلالعم
على اتخاذ القرار الصحيح إما بسبب والئهم للبرامج الموجودة أو بسبب الخوف من كشف نقاط الضعف 
التي من شأنها المساس بحياتهم المهنية، كما نجد نقص الكتب المنهجية التي تتضمن مواضيع لها صلة 

                                                 

  .195، ص 1992،  2، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طالتربية ومشكالت المجتمععبد الغني عبود،  -1
، دار الزھراء الشرق، القاھرة، مصر، دط، أستاذ الجامعة، الدور والممارسة بين الواقع والمأموله فلية، فاروق عبد  -2

  .152، ص 1997
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لتقسيم المقرر الجامعي تزداد  ، لذلك فإن الحاجة)1(بالمقررات، أو نجد لغة الكتب ضعيفة بالنسبة للطلبة
  :من وقت آلخر نتيجة للتطورات العلمية فوجب أن تكون عملية مستمرة من خالل متابعة

بتعاد عن التلقين في سبيل هتمام بالمقررات التي تساعد على توجيه الطالب بإعطائه وقتا لبحث، باالاال -
  .تكوين فعال

ستحالة على اية للمقررات، حيث أثبتت الدراسة أنه لتغط تضرورة مالئمة توزيع ساعات المحاضرا -
  .الطالب الجلوس والمتابعة لفترات طويلة حيث يتعرض إلجهاد عقلي وجسمي

ضرورة إعطاء حجم ساعي لمواد التخصص األساسية أكثر من المواد األخرى لزيادة نسبة  -
  .)2(ستيعاباال
  :الوسائل التعليميـة -3-4

خدمها المدرس في تحسين عملية التعليم والتعلم، وتوضيح معاني تعرف على أنها كل أداة يست
  .)3(كلمات الدرس، و تدريب الطلبة على المهارات

ومنه فإن الوسائل التعليمية هي تلك األدوات التي يلجأ إليها األستاذ لتوصيل المعومات إلى 
  .اسيا في تحصيل المعلوماتستيعاب أكثر، فهي تلعب دورا أسأذهان الطلبة، فتجدهم يركزون من أجل اال

  :أنواعــها -أ
  :الكتب المدرسيـة -1.أ 

تختلف الكتب المدرسية في درجة وضوحها، كما تلعب دورا أساسيا في عملية التكوين ونقصها 
يؤثر سلبا على المردود المعرفي للطالب الجامعي، و قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تعلم جزء من 

ل الكتب لتوسيع معارفهم، حيث نالحظ عجز المكتبة الجامعية كما ونوعا المقرر فيلجؤون إلى استعما
  .على توفير المراجع في مجال التخصص، وٕان وجدت فال تخرج عن كونها كتبا قديمة

  :الرسوم البيانيـة -2.أ 

                                                 

   .137ص ،1987، 1ط لبنان، ، دار ابن كثير، بيروت،نحو منهج إسالمي في التربية و التعليم ،عباس الخطيب -1
مصر، ، عالم الكتب، القاهرة، الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه تجاهات الحديثة في التعليماال محمد منير مرسي، -2

  .119-118، ص 2002 دط،
  .116، ص 1982 دط، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،مبادئ  التخطيط التربوية تركي ، رابح -3
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يستعين األستاذ في العلوم : هي وسيلة التعبير عن الحقائق الكمية في صورة مرئية، فمثال
 الرسوم البيانية التي تتمثل في اإلحصائيات والجداول والمنحنيات  والدوائر النسبية، للتعبيراالجتماعية ب

نتحار تتطلب استخدام منحنيات ودوائر نسبية ظاهرة الطالق أو اال: عن جوانب ومعطيات كمية مثال
  .)1(لتوضيح نسبة اإلرتفاع واإلنخفاض في سنوات معينة

  :الوسائل السمعية البصريـة -3.أ 
تتمثل هذه الوسائل في المواد المبرمجة، واألفالم، واإلذاعة، واإلعالم اآللي، وكل الوسائل التي  

تساهم في تطوير القدرات العقلية والحسية واإلدراكية للمتعلم  وخاصة األنترنت التي أصبح لها دورا هاما 
طالب والمدرسين الوصول إلى في مجال البحث العلمي فمن خالل المكتبات اإللكترونية يتاح لجميع ال

المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وبالتالي يتجاوزون النمط التقليدي من التعليم حيث يمكن أن 
يتحقق التفاعل الحي بينهما عن طريق المقابلة الشخصية وجها لوجه أو عن طريق الوسائط 

  .)2(اإللكترونية
التطبيقات لتكنولوجيا اإلتصاالت في مجال  يعتبر هذا النوع من التعليم اإللكتروني من أهم 

  :التعليم العالي حاليا، و يختلف هذا النمط من التعليم عن النمط التقليدي في مجموعة من الخصائص

                                                 

  .753 ، ص1976، 2ط مصر، ،، القاهرة، عالم الكتبجتماعيةتدريس المواد اإل ،يأحمد حسين اللقان -1
  .73، ص2000، 1، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن، طالوسائل التعليمية والمنهجعبد الحافظ سالمة، -2

 التعليم التقليدي التعليم اإللكتروني

تم في قاعات الدراسة   اإلتصال مع المعلم والزمالء محدود وي  يمكن اإلتصال بالمعلم والزمالء  في أي وقت وفي أي مكان
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  "مقارنة بين التعليم التقليدي واإللكترونـي: "01جدول رقم 
، الملتقى إدماج التقنيات الحديثة في التعليم العالي كضمان للجودة ومواجهة المنافسة العالميةجمال بن رزوق، :المصدر

  .284، ص 2008ا، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، الوطني الرابع  للبيداغوجي
  :دورهـا  – ب
  .المتعلم لجهود واختصار الوقت من المعلم و تقليل ا -
ستيعاب لتميزها وتضاعف اال تساعد على نقل المعرفة وتوضيح الجوانب المهمة وتثبت عملية اإلدراك -

  .بعنصر التشويق
  .وتحقق أهدافه هتمامهال بعض الخبرات التي تثير سائيأخذ الطالب من خالل استخدام هذه الو  -
يؤدي تنوع الوسائل التعليمية وتنظيمها في عرض المحتوى إلى تكوين مفاهيم سليمة و تعديل السلوك  -

   .)1(تجاهات جديدةاوتكوين 
  :التكوين الجامعي في ظل المتغيرات المحلية والعالمية -4
  :جامعي حديث تكيفت مع عدة مستويات يات تكوينللقد أفرزت الساحة الدولية آ  
  .تكنولوجيا التعليمبتصال وهو ما أصبح يسمى ستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلاإل - 1
  .لكترونيالتعليم اإل –ستفادة من التطورات الهائلة في الوسائط التكنولوجية اإل - 2
   .)2(رة األهداف وٕادارة الجودة الشاملةتطوير أساليب اإلدارة الجامعية الحديثة كاإلدارة بالمشاركة وٕادا - 3

                                                 

 ،1984دط، ، ديوان المطبوعات  الجامعية، الجزائر، قياس كفاية التدريس، طرقه ووسائله الحديثة محمد زياد حمدان، -1
  .253ص 

ية، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد قستشراإرؤية نقدية  ،ورة المعلوماتالتعليم الجامعي في ظل ث بوحنية ، قوي -2
  .  136، ص 2005، سبتمبر 08يضر، بسكرة، الجزائر، العدد خ

  ال يستخدم المؤثرات   يستخدم المؤثرات السمعية البصرية 
  يخلق نوع من الروتين   يوفر الخصوصية للتعليم 

  المتعلم يكون سلبيا في أغلب الحاالت   بتحمله المسؤولية  يجعل من المتعلم  فعاال وايجابيا
  كتفاء بما يقدم له من معلومات مصنفة ينمي عند المتعلم اال .نيفها ونقدهاينمي عند المتعلم مهارات البحث عن المعلومات وتص

  المعلم هو محور العملية التعليمية   المتعلم هو محور العملية التعليمية 
  آفاق ضيقة أمام المعلمين الكتشاف التجارب العالمية   .يمكن اإلطالع على حلول المشكالت العلمية العالمية

  بطئ وصول المعلومات والقرارات اإلدارية   ومات والقرارات اإلدارية سرعة وصول المعل
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ال شك أن الثورة المعلوماتية قد أثرت على مجاالت عديدة تمس الجامعة ووظائفها بحيث نجد أنها 
  :أثرت على

  .مدى تأثيرها على الرصيد المعرفيعملية التكوين و ومتطلبات وسائل  -
  .ساهم في تنمية الجامعة للمجتمعي طبيعة المؤسسات التعليمية التي تعمل على تكوين عنصر بشري -

  :هذا ما يجعل الجامعة في حاجة إلى
  .تكيف اإلدارة الواعية بتوظيف رأس المال البشري الذي يتفاعل مع الماضي ويتكيف مع المستقبل -
  .دقيق ومتسارع لتجديد و بناء أطر برامجية تكوينية تتطور بشك -

اجة إلى طرائق تكوينية جامعية متكيفة مع هذا صر البشري في حنهتمام بالعقد أصبح واقع اال
  :العنصر الذي أصبح في حاجة إلى شروط منها

  : قتصاد السوق منهااإن التنافس فرض على المتنافسين انتهاج سياسات  -
  .افسا كونيا بدال من كونه إقليمياستشارات الدولية في مجال التعليم العالي فأصبح تناإل -
ولكنه أصبح يرتكز أساسا على كفاءة  ،تمد في الدرجة األولى على القوى الماديةإن التنافس لم يعد يع -

  .ستثمار المستقبلي بتوظيف نظم تعليمية تكوينية جديدةالعنصر البشري، وهكذا يتحول هذا لال
  :مجاالت أساسية 4ة المعلومات على وبشكل عام فقد انعكست ثور  -

  .سرعة األداء وتفسير الزمن: الوقت
  .نترنتقللت تباعد األمكنة عن طريق شبكات األ: المكان

لقد استفادت الدول من مفاهيم التكوين الجامعي الحديث مثلما حدث في دول جنوب شرق آسيا 
  :وأهم مميزات نظام التكوين الجامعي في هذه الدول ،أوروبا الغربية والشرقية لودو 
 .يةالمواقع العلم –الدوريات  –لكترونية إلالكتابة ا: نترنت مثلالتعليم باستخدام الحاسوب واأل - 1

   Schoolnetإذ رصدت لمشروع  ،1993نترنت في التعليم منذ عام واعتمدت على مشروع توظيف األ
نترنت في بإدخال األ  Kidnetفي برنامج  1996مليون دوالر، و شرعت كوريا في مارس  30مبلغ 

بتدائية ت لكل المدارس اإلينترنلتوفير األ) 2005-2003(بتدائية و صممت برنامج حديث المدارس اإل
  .)1(الكورية

                                                 

، المجلة الدولية للعلوم ينمؤسسات التعليم اإلداري في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشر محمد أمين عشوش،  -1
  .156 - 155، ص 2000دارية، اإلمارات، اإلدارية،  معهد التنمية اإل
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  :متطلبات التكوين الجامعي في ظل المتغيرات العالمية و المحليـة -5
  :إن التكوين الجامعي في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في   
  .مجاالت وفروع التخصصات حيث يجب أن تستجيب لمتطلبات التنمية - 1
  .واألهدافات يإعادة تصميم الغا - 2
  .ستراتيجيات والسياسات بتوظيف العناصر المادية والبشريةتنويع اإل - 3
  .س وجعلها أكثر مرونةيدر تتغيير أساليب و طرق ال - 4
القديمة هذه العناصر تؤكد على أن المؤسسة التي  مونظم التعلي جإعادة مراجعة الكثير من البرام - 5

  : يجب أن تفكر على ثالث مستويات أساسية
  .على مستوى الذهنيات الممارسة للعملية التعليمية والتكوينية -
  .على مستوى الهياكل و الوسائل التعليمية -
ي  يوضح ظاهرة تالوالشكل ال ،على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية بما يجعلها أكثر مرونة ودقة -

  .على الصعيد المحلي و العالميالتكوين الجامعي في ظل البيئة المحيطة به وما تضمنه من متغيرات 
كل جوانب الحياة التي يتم فيها التفاعل ألطراف في إن البيئة التعليمية التي تساهم في تكوين الفرد      

وهذا ما يحدث داخل الجامعة من عالقات وقوى وقيم وتشمل هذه البيئة النظام الثقافي  ،العملية التكوينية
  ).تالتوقعا –المعتقدات (
  .تماعي لطبيعة العالقاتجم اإلالنظا -
قتصادي، فال شك أن هذه البيئة تتطلب إدارة فعالة والنظام اإل) المناهج –األساليب ( ينولوجالنظام التك -

  .وقدرة على التأقلم مع المتغيرات الجديدة ،وٕاحساس بوعي مستقبلي
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  "ت المحليـة والدوليـةتكييـف التكويـن الجامعـي مـع المتغيـرا: "01شكل رقم

  البحث العلمـي: ثالثا
إن البحث العلمي أحد الوظائف الرسمية للجامعة، هذا ما جعله يشغل قدرا كبيرا من وقت وجهد 
وفكر أساتذة الجامعات ومسؤوليها في جميع األوساط األكاديمية بدون إستثناء، ويمكن التمييز بين أنواع 

                .ا بصفات تجعلها تحل مكانة مرموقة في التكوين الجامعيالبحوث ووفق عدة معايير لتتسم كله
  :أنواع البحوث العلميـة -1

تختلف البحوث العلمية باختالف حقولها أو ميادينها العلمية واإلجتماعية والثقافية والفنية 
  : واإلقتصادية فهناك العديد من التصنيفات وفق عدة أسس

  
  : نجد الظواهر المدروسة -1-1

  التحوالت المختلفة 
 المؤثرة –المعقدة  –المتسارعة 

 العالمية 

  تصميم وسائل -
تصميم ھياكل و بنايات  -

  متطورة   
 

  التدريب  -
  التعليم    -
  التقويم   -
  تحسين جودة التكوين -

المحلية

المال  البشريرأس رأس المال

  متغيرات ثقافية  -
  متغيرات اقتصادية  -
 متغيرات اجتماعية -
  رات تكنولوجيةمتغي -
  متغيرات سياسية -

 معــي االتكويــن الج

ستجابة للمتغيرات بتوظيف اإلمكانيات  اال  
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  ).                                الطبيعية(البحوث الحيوية  -
  .                           )1()السلوكية(جتماعية البحوث اال -
  : على أساس طبيعة البحوث ودوافعـها -1-2
  ):النظرية(ساسية البحوث األ -أ 

البحث األساسي هو الجهود المبذولة بهدف الحصول على المعرفة العلمية المحددة وغير الموجهة 
بالضرورة إلى هدف معين، أو تطبيقات خاصة وال يكون القصد منها الربح التجاري بل تهدف إلى 

هزة عادة في المكتبات اكتشاف الغموض المحيط بالظاهرة عن طريق التحليل المنطقي، والمادة الجا
والهدف منها السعي وراء الحقيقة وتطوير المفاهيم النظرية واإلبداع في تقنيات البحث بالرغم من أنها ال 

  . )2(تهدف بالضرورة إلى تحسين وٕايجاد تقنيات جديدة
  :البحوث التطبيقيـة  -ب

عين بين عالقات إن البحث التطبيقي يشمل األعمال التي تهدف إلى تحقيق موضوع تطبيقي م
الظواهر في مختف قطاعات اإلنتاج ويعتمد هذا النوع من البحوث على التجارب المخبرية و الدراسات 
الميدانية للتأكد من إمكانية تطبيق النتائج في الواقع، أو لتصميم ووضع المناهج والوسائل الجديدة التي 

البحوث األساسية تتغذى من البحوث يمكن من خالها تحقيق غاية البحث وتحديد قيمته العلمية ف
 .)3(التطبيقية

  :البحوث الموجهـة -ج
حتياجات المجتمعية تجمع بين البحوث األساسية والتطبيقية، وهو بحث يندرج أو ينجم عن اال

  .فيوجه نحو إيجاد حل لمشكلة ما، فالبحث العلمي الموجه يتركز على مجاالت ينتظر منها نفعا
  
  

  :البحـوثعلى أساس أهداف  -1-3
                                                 

 ص، 2003، دط ،عنابة، الجزائر ،، دار العلوم للنشر والتوزيعمنهجية البحث العلمي للجامعين ،خصالح الدين شرو  -1
21.  
، ملتقى دولي حول التنمية البشرية وفرص واقع و آفاق أنشطة البحث والتطوير في البلدان المغاربية ي ،ر قويد محمد-2
  .163، ص2004مارس 10-9، الجزائر، ية الحقوق، جامعة ورقلةل، كدماج في إقتصاد المعرفةاإلن

3- Madeleine gravity ,lexique des Sciences sociales, 7eme édition Dolloz , paris, 1999, P345  
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  : ستكشافي للحقائـق البحث اال -أ 
وهنا يقتضي جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد اإلنسان لمعرفة جوهر الظاهرة ليقوم بتحليلها تحليال    

  ".التنقيب عن الحقيقة"عمليا ومنطقيا، بمعنى أن هذه البحوث هدفها 
  :البحث التفسيري النقـدي -ب

كانت الحقائق هي الهدف األساسي فإنه في هذا النوع يعمل على هو مكمل للنوع السابق فإذا 
  .إبراز جوانب القوة والضعف فهو يقيم الحقيقة

  :البحث الكامـل -ج
ستكشافية والتفسيرية، حيث تحاول التأكيد من أن ما وصل إليه تجمع هذه البحوث بين البحوث اال

ضوع بحيث يمكن أن يتحقق اإلثبات المنطقي الباحث من نتائج متفقة مع الحقائق المتواجدة حول المو 
  .)1(للفروض التي اعتمدت عليها

  :)2(على أساس حجم األبحـاث -1-4
  ).صفحة مطبوعة 40-20ما بين (بحوث قصيرة أو مقاالت علمية  -أ

  .رسالة الماجستير –ب 
  .الدكتوراه –األطروحات لنيل أعلى الدرجات الجامعية  - ج
  :الباحـثخصائص البحث العلمي و  -2

  : يتميز البحث العلمي والباحث بمجموعة من الخصائص يمكن إيجازها فيما يلي   
  .عتماد على الحقائق وليس على الخيال والتخميناال -
ستخدام الفروض العلمية في البحث، وبذلك تصحيح النتائج المتوصل إليها حيث أن الحقيقة العلمية ا -

يها بأسلوب علمي وٕاذا تغيرت الظروف فإن الحقيقة العلمية التي ليست مطلقة، وٕانما هي حقيقة نصل إل
سبق الوصول إليها قد ال تنطبق على الواقع الجديد، وفي حالة عدم انطباقها وجب تعديلها بحقائق أخرى 

  .نصل إليها بالبحث العلمي
  .يتميز البحث العلمي بأنه منظم ومضبوط ألنه يعتمد على مناهج دقيقة ومنظمة ومخططة -

                                                 

  .18عبيدات ذوقان وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  ،العلمي وطرق إعداد البحوث مناهج البحث عمار بوحوش ومحمد الذنيبات، -2

  .22 -  17، ص 1999
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إلى الواقعة العلمية، وهنا * البحث العلمي موضوعي بعيد عن الذاتية بمعنى ينتقل من الواقعة الخام -
  .الباحث ليحوله إلى دراسة علمية ممنهجة –البحث العلمي ينطلق من الكم النظري الموجود لدى الفرد 

  .البحث العلمي حركي وتجديدي ألنه دائما يحاول مقاربة الحقيقة -
البحث العلمي بأنه كشفي وتفسيري حيث يعتمد على أدوات ووسائل دقيقة تعمل على كشف  يتميز -

  .الحقيقة بقياس دقيق وتحليل عميق
  .)1("ال علم إال بالكليات"البحث العلمي عام ومعمم ألنه حسب أرسطو  -

  : يتميز الباحث بخصائص منها
  .الباحث يملك ملكة حب االطالع لمعرفة الحقيقة  -
حث يتمتع بالدقة في جميع األدلة وعدم التسرع في إصدار القوانين إال إذا توفرت األدلة الكافية البا -

  .والدقيقة
  .يملك الباحث قدرة المناقشة و تقبل النقد -
  .الباحث يتمتع باألمانة في نقل أراء الغير وأدلتهم فال يحذف منها شيئا إذا كانت ال تتفق مع رأيه -
خصبا فيكون مياال للتأمل والتحليل، حتى يستطيع أن يتصور كيفية سير العمل،  الباحث يملك خياال -

  .وهذا ما يجعله يملك ملكة التصور بمختلف جوانب واقعة من حاجات غيره
متى توفرت هذه الخصائص في الباحث فإنه يتجه لتعلم فن البحث، المناهج، األساليب، بتوجيه من 

  .مل تساعده على تواجدهالمرشدين والمشرفين هذا بتوفر عوا
  : آلية البحث العلمـي -3

حتى يفيد البحث العلمي الجامعة والمجتمع وجب تفعيله في سياق مجموعة العناصر والمحددات و    
  :سوف نذكر أهمها في

التي تمكن القائمين على تسيير البحث العلمي في  تنظيمية والبيداغوجية واإلعالميةوفرة األطر ال -
  .حكم فيهالجامعة من الت

                                                 

ا العادية وتتغير الواقعة  الخام تبعا للذي نشاهده في زمان ومكان معين نا في حاالتنهي مايبدو إلدراك: الواقعة الخام* 
  .ا  فهي كيفيةفالواقعة الخام نتيجة لمعطيات  الحواس  وتأويل عقلي الهتماماتن

  .20صالح الدين شروخ ، مرجع سابق ، ص  -1
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  .العمل على تكوين مجمع وجهاز في الجامعة متكامل ينشط باستمرار -
  .يجب رفع الموارد المالية المخصصة للبحث -
ستقطاب المدروس للعلماء والباحثين الجادين وخبرة الخبراء والمختصين والطلبة المقتدرين اال -

  . والمتحمسين
  اب مصادر المعرفة والعلوم والفنونتجاه نحو تجنيد مختلف اإلمكانيات الكتسـاال -
  .وتوظيفها و تقريبها من األماكن المناسبة داخل الجامعة والكليات واألقسام 
  .التوظيف المتقن لألدوات والوسائل الخاصة بخدمة البحث العلمي -
  .التشجيعات و الحوافز المعنوية والمادية التي تقدم للباحثين نتيجة تفانيهم في خدمة المعرفة -
  .المركزية في اإلنتاج البحثي والطبع والنشر وتسهيل عملية التوزيع -
  .الحرص على تنظيم ندوات خاصة بعرض حصيلة اإلنجازات في البحث العلمي -
  .التكثيف المبرمج للممارسات البحثية الراقية وعلى أوسع نطاق -

، وذلك من خالل التمويل علمي موردا مهما من موارد الدخل بالنسبة للجامعاتللقد أصبح البحث ا
المادي الذي تحصل عليه الجامعات من القطاعات الحكومية والخاصة، إزاء ما تقوم به من أبحاث علمية 

  .في مجاالت المعرفة المختلفة
كما أن الجامعات الغربية حققت شهرتها وسمعتها العالمية من خالل إنجازاتها واكتشافاتها العلمية 

  . معالجة المشاكل المختلفة المتميزة التي ساهمت في
إن البحث العلمي أصبح يرتبط بحركة النمو اإلقتصادي، وتعتبره الدول المتطورة أساس ديمومتها 
وتطورها ومصدر قوة للتنافس مع الدول األخرى، وميدانا خصبا الستثمار األموال كضمان لمضاعفة 

خصصت الدول مبالغ طائلة لخدمة البحث الدخل القوي ورفع مستوى معيشة الفرد و المجتمع، لذلك فقد 
العلمي خاصة إذا تعلق األمر بالدول المتقدمة والجدول التالي يوضح التفاوت الموجود في نفقات البحث 
العلمي بين الدول بناءا على عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي لكل مليون من 

هندسين من اإلنفاق على البحث العلمي باأللف دوالر عام اإلسكان ومعدل ما يخص العالم أو الم
   .م1998

معدل ما يخص كل عالم ومهندس من 
اإلنفاق على البحث العلمي باأللف 

 عدد العلماء والمهندسين
العاملين في مجال البحث لكل مليون   الـدول
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 ساكـــــن دوالر للسنـــــة

  أ. م . الو  3746 325
  كنـدا 2678 218
  السويـد  3732 306
  إنجلتـرا 2575 194
  ألمانـيا 2852 337
  فرنـسا  2593 295
  اليابـان 6327 389
  سنغافـورة 2733 603
  ماليـزيا 190 215
  إسرائيل 1985 302
 مصـر 1145 6

  "نفقات البحث العلمي بناءا على عدد العلماء والمهندسين العاملين في بعض الدول: "02جدول رقم 
، ملتقى التعليم العالي في الجزائر بين ضرورة الخصوصية ومضامين العولمةبن داود وعسالي بولرباح،  راهيمإب:المصدر

 ،جامعة بسكرة ،خلية ضمان الجودة في التعليم العالي ،والمتطلبات بيداغوجي لضمان جودة التعليم العالي، المبررات
  .  223ص ، 2008نوفمبر  26- 25 ،الجزائر
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   :خــــالصـــة

حوار الحضارات وتالقي الثقافات، تطور التكنولوجات و في ظل عصر المعلومات و 

وٕابداعات  ومواهب فإن التكوين الجامعي لن يحقق وظيفته إال من خالل خلق طاقات وقدرات

خفية، لتكون فعلية  تساعد على حل المشكالت والتخلص من العقبات، للوصول ألرقى 

ونقلها وتكيفها المستمر مع تحديات العصر  عادة إنتاجهاوإ  المستويات في إنتاج المعرفة

  .الجديدة
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  :تمهيـــــــد

من أبرز تحديات هذا العصر موضوع جودة التعليم العالي الذي أصبح يشكل 

تحديا  حقيقيا، يواجه القائمين على مؤسسات التعليم العالي التي أصبحت مطالبة  

بإنتاج أقصى طاقة ممكنة من االستثمار البشري، من خالل تطوير المهارات والتكفل 

خصصات جديدة، تناسب ومتطلبات عصر الرقمنة الجاد بالمواهب باستحداث  ت

والمتغيرات العالمية التي تستدعي التطور الفعلي على كل المستويات، فالجامعة مطالبة 

باستيعاب هذا التغيير بإيجابية عن طريق توفير  متطلبات الجودة الشاملة التي تضمن 

ني  الجامعي عامل لها البقاء واالستمرار ضمن ديناميكية تجعل من النظام  التكوي

انسجام ومنافسة، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفصل من خالل التطرق إلدارة 

  .الجودة الشاملة في الجامعة بمفاهيمها، متطلباتها، أهدافها، تجاربها، معوقاتها
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  إدارة الجودة الشاملة في الجامعة: أوال
  :مفاهيم ومنطلقات إدارة الجودة الشاملة في الجامعة -1

حيث  ،ديد مفهوم الجودة في النظام التعليمي وعناصره ومعاييرهفي تح جتهاداتاالتعددت 
ها عملية إدارية إستراتيجية مرتكزة إلى جملة قيم تستمد فعاليت" يرى أن إدارة الجودة في الجامعة هي 

ق التطوير ومواهبهم بشكل إبداعي يحق،ستخدام األنجع لقدرات العالمينمن المعطيات التي تحقق اإل
  .)1( ◌ً  المستمر للمؤسسة

 Graham"ام غيبسغراه"ويعرفها البروفسور  Gibbs"  بأنها كل ما يؤدي إلى تطوير
ستيعاب لديهم ومهاراتهم في حل وتحسين مستوى الفهم واإل القدرات الفكرية والخيالية عند الطالب

في األمور من خالل ما  وقدراتهم على توصيل المعلومة بشكل فعال والنظر القضايا والمسائل،
  .)2("ي الماضي وما يدرسونه حالياتعلموه ف

وفقا لهذه التعريفات نجد أن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تسعى لتحقيق التفاعل الجيد 
،والعمليات بين مدخالت العملية التكوينية من مناهج وآليات وطالب وأساتذة البرامج

ستويات الجودة التي تأتي في صلب ل إلى تحقيق أعلى معمليات التقويم بشكل يوصاإلدارية،
ختالف اتستفيد منها مؤسسات المجتمع على هتمامات الجميع وتركيزهم على إعداد الكوادر التي إ

  .طبيعتها
يحركون قدراتهم  ،وهذا ما يؤكد على أن الجودة هي عمل تعاوني لكل أعضاء المؤسسة

أو وحدات ترتكز عليها   ، ويمكن إجمال ثالث عناصربشكل مستمر للوصول إلستراتيجية متكاملة
  :هذه اإلدارة في الشكل التالي

  
  

                                                            

حمد مصطفى، دار البيارق، ، ترجمة أمعايير لتقويم جودة التعليم لدى المدرسين سالي براون وفل ريسن، -1
  .18، ص 1997د ط،  األردن،

، مجلة التربية، قطاع ضبط الجودة، المفهوم، المنهج، التطبيقات التربوية عبد الجواد، عصام الدين نوفل، -2
  .18، ص 2000، 33ية، الكويت، العدد البحوث بوزارة الترب
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  "الوحدات التي ترتكز عليها اإلدارة لتحقيق الجودة: "02رقم  شكل

  )1(:في الجامعة الشاملة مبررات تطبيق إدارة الجودة -2
 .لتعليم العاليالزيادة المتتالية والمستمرة في إعداد الطالب الملتحقين با -
 .الحاجة إلى تحقيق أداء عال في العملية التكوينية -
 .ستمرار في التعليم بتحصيل المعرفة إلى ما بعد التدرجإمتداد الحاجة لإل -
 .تصاالت وتأثيرها على العملية التكوينيةثورة تكنولوجيا المعلومات واإل -
 .حاتستمرار في تقديم الخدمة التعليمية بأسلوب ال يحقق الطمو اإل -
 .المنافسة الشديدة بين المؤسسات التعليمية -
 .تجاه المجتمعية اإلجتماعية إضرورة ترشيد اإلنفاق ووضع أولويات له والمسؤول -

  :دارة الجودة الشاملة في الجامعةمبادئ ومعايير إ -3
ستخالصها من خالل لجامعة التي تسعى لتحقيقها يمكن إدارة الجودة الشاملة في اإن مبادئ إ -
  .)2(ا،أمثال ديمنج وبالديريجك المعايير التي حاول العديد من الباحثين وضعهتل

                                                            

دراسة حول الملتقى الوطني  ،ملة في الجامعات والمعاهد العلياتطبيقات مبادئ إدارة الجودة الشاعدنان األحمد،  -1
  .38-37، ص 2004بسطيف، الجزائر، د ط،

  .37، ص 2000د ط،  األردن،دار المسيرة، عمان، ،إدارة الجودة الشاملةكاظم خضر حمود ، -2

إدارة الجودة الشاملة

  مدخالت

  المناھج-البرامج-

  الطالب-

  األساتذة-

  المرافق-

 التقنيات في التعليم-

  :عمليات

  التقويم- التدريس-

  إلرشاد والتوجيها-

 الخدمات-

  مخرجات

 الطالب
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تجاهات الحديثة بوضع معايير تعمل على قياس إدارة الجودة في الجامعة كما قامت أغلب اال -
تجاهية والمعرفية والمهارية والسلوكية للخريجين ولكل بنظرة واسعة لتشمل كل الخصائص اإل

 1992عام وزارة التعليم العالي البريطانية وقد قامت ،تقديم الخدمة التعليميةالعناصر المعنية ب
لى مستوى الدرجة الجامعية األولى في الجامعات بتشكيل لجنة دائمة لتقييم جودة تلك العناصر ع

أنشأ مجلس أعلى لتقييم جودة الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في  1995وعام ،البريطانية
  .)1(تفقت اللجنتان على المعايير الواجب إتباعها لتقييم جودة الخدمةاولقد  ،مريكيةالجامعات األ

  نواحي الجودة  العنصر
  .درجة تغطية الموضوعات األساسية-  المنهج العلمي- 1

  .التناسب مع قدرة استيعاب الطالب في هذه المرحلة-
  .اإللمام بالمعارف األساسية-     رتباط بالواقع العملي اال-
  .داد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم لغة أجنبيةإع-

 .شكل وأسلوب إخراج المرجع العلمي- درجة المستوى العلمي والموثوقية-  المرجع العلمي- 2
  .مدى توفر المرجع العلمي-  سعر المرجع العلمي-
  .أصالة المادة العلمية-
  .تجاهات التي ينميها المرجع العلمينوع اإل-

 .المستوى العلمي-  لتدريسأعضاء هيئة ا- 3
  .نتظام في العلمية التعليميةاال -حتياجات الطالب  اإدراك -
  .العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية- لتزام بالمنهج العلمي اال-
  .تجاه التحليلي والنظرة المتعمقةالحس المعرفي واإلتنمية -
  .الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية-

 .درجة الموضوعية-  قييمأسلوب الت- 4
  .درجة الموثوقية والشمول-
  .عدم التركيز على التلقين-
  .نتقاديعلى القدرة التحليلية والتفكيراإلالتركيز -

 .التكوينية/ ها مع طبيعة العملية التعليمية تناسب-  التسهيالت المادية- 5
  .تنمية وٕاشباع الناحية الجمالية-

  "وين الجامعيمعايير تقييم التك: "03رقم  جدول
                                                            

 ، جامعة القاهرة، مصر، مستخرج يومتقييم جودة العملية التعليمية في كلية التجارة محمد علي شهيب وآخرون، -1
  :من الموقع 2008 -22-12

http : // www.Cairo.eun.eg/arabic/b27.htm/ 
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  :متطلبات إدارة الجودة الشاملة في الجامعة- 4
إن تبني نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعة يستلزم تحقيق أكبر قدر من التعاون في 

ن تكامل هذه الرؤية التي ويمكن التعبير علتزاما تنظيميا وتطبيقيا،،مما قد يسمح إكافة عناصرها
  :تطلبات التاليةمن خالل الم جامنستحقق اإل

الطلبة وتوجيهم في تخصصات تناسب قدراتهم مع  وجب فرض مقاييس مضبوطة إلنتقاء -1
األستاذ ويستطيع ،توزيعهم حسب عدد األساتذة من أجل أن تتاح لهم فرص المناقشة والحوار

  .متابعتهم
يتعداها إلتقان  ،بليشمل فقط معرفة المواد الدراسية إعداد بيداغوجيا ال إعداد هيئة التدريس -2

  .)1(الها للمتعلم وأساليب التقويمطرق إيص
وٕانما في زرع الشعور  تقتصر على إيصال المعلومة فحسب، لذلك فمهمة األستاذ ال يجب أن -

  .بالمسؤولية والجدية لدى الطالب
وٕاعطاء قيمة للشهادة الممنوحة  ،لخطط التنميةمضامين البرامج والمناهج العمل على تكامل  -3
 .وذلك بمشاركة كافة عناصر العملية التكوينية في تصميمها ،لطالبل
،وتوفير العمل المختلفة والمخابر ووسائلية المناسبة فيما يخص الورش توفير اإلمكانيات الماد -4
  .األنشطة العلمية والثقافية في عتماد المالي لتشجيع مشاركة األساتذةاإل
التي تكبل حركتها ،ط البيروقراطية والمركزية الخانقةستقاللية الكلية وتحررها من الضغو ا -5

وهنا تبرز القيادة اإلدارية الفعالة والتي ،العلمي اإلبداعي وتغرقها في المشاكل وتبعدها عن النشاط
  .)2(تتحكم في أساليب التسيير الحديث

                                                            

  :من الموقع 2008- 12-27مستخرج يوم  ، متطلبات ضمان جودة التعليم الجامعي -1
http : // www. Uc/ ouvain‐be/71861/htm 

مجلة كلية التربية، جامعة  ،سسات التعليم العالي ورؤية مفتوح إدارة الجودة الشاملة في مؤ  ،الهاللي الشربيني -2
  .13-12، ص 1998، 37المنصورة، مصر، العدد
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ق مخرجاته فومدى توا،م التكوين الجامعي في إطار قدرته على تطبيق نموذج إدارة الجودةيتقو  -6
  .ندماج في سوق العملمن حيث القدرة على اال

  
  :مراحل تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة -5

شكل فريق إدارة الجودة فبإمكان الجامعة أن تعند توفر المتطلبات التي تعرضنا إليها سابقا 
أهم ل التعرض لهذه المراحل سوف نحدد بلكن قمها وفق مراحل محددة،نطالق مهاومجالسها وإ 

  .)1(الفرق المسؤولة عن إدارة هذا النموذج
  :مجلس الجودة -5-1

تخاذ القرارات وٕاعطاء السلطة الالزمة لتوجيه ودعم عملية يمثل المستوى القيادي األعلى إل
  :ويتولى هذا المجلس المهام التالية،تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة التعليم العالي

  ثقافة الجودةوضع الخطط الالزمة لتنمية. 
 قيادة عملية التخطيط الشامل. 
  فريق التقييم، المتابعة، المراجعة، إعداد (إنشاء وتوجيه أنشطة الفرق القيادية األخرى للجودة

 ).الخ.....الجودة،المواصفات، التوجيه، قياس 

 تخاذ القراراتالمعلومات الالزمة إل يرفو تطبيق نظام لقياس األداء بت. 
 للمسؤولين عن تحسين جودة األداء والمكفآة وضع نظام الحوافز. 
 وضع األهداف السنوية إلدارة الجودة الشاملة ومتابعتها. 

  :فريق تصميم الجودة -5-2
يعمل تحت قيادة مجلس الجودة ومهمته األساسية وضع إستراتيجية تطوير نظام الجودة 

  :وتتمثل أهم مسؤولياته في
 .طبيقاتهدراسة مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وت -
 .تصميم البرامج التدريبية لقيادات الجودة وفرق العمل -

                                                            

دار  ،لمعلوماتعالي والمكتبات ومراكز اإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم ال محمد عوض الترتوري، -1
  .139، ص 2006، 1المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، ط 
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وتحديد خطواتها األساسية وما يتطلبه من تجهيزات ،عمل بالجامعةلقتراح خطة مبدئية لإ -
 .وأماكن عمل وغيرها

 

 

  :لجنة توجيه الجودة -5-3
  .تعمل هي أيضا تحت إدارة مجلس الجودة 

  :مسؤولياتها فيمركز إدارة الجودة وتتمثل أهم تعتبر 
 توثيق الصلة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسات األخرى. 
 وضع الخطط الالزمة لتطوير برنامج الجودة. 

  :لجنة قياس الجودة -5-4
مدى والتأكد من ،تتمثل أهم مسؤولياتها في تقويم برنامج الجودة الشاملة في مؤسسة التعليم العالي

  .ءا تعلق األمر بالطالب أو األستاذحتياجات األفراد سو توافق أهدافها مع إ
  :الشكل التالي ويمكن إجمال هذه اآلليات في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               

مجلس إدارة الجودة الشاملة

فريق تصميم 
 الجودة

لجنة توجيه 
 الجودة

فريق التقييم 
إعداد 

المواصفات 
 القياسية

فرق اختيار 
المواصفات 
 المعيارية

فريق متابعة 
 تطبيق الجودة

فريق متابعة 
 تحسين الجودة

فرق مراجعة 
 الجودة

الرضا 
طالبال  

 التنظيم اإلبتكاراتالتجھيزاتالتكلفةالوقت األمان

لجنة قياس الجودة وتقويمھا 
 النقدية الراجعة



 وين الجامعي على ضـوء المعــايير الجـديدةالتك: الفصل الثالث

78 

 

 "آليات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة": 03شكل رقم 
  

حتى تتمكن من تطبيق إدارة الجودة  وعند الحديث عن الخطوات التي تتبعها هذه اآلليات
  :)1(لتاليا الشكل ة بالتفصيل فيالشاملة فإنها مبين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "خطوات آليات إدارة الجودة الشاملة: " 04شكل رقم 

  :أهداف إدارة الجودة الشاملة في الجامعة-6
ب والمسؤوليات لكل فرد بحس ي الجامعة من خالل توصيف األدوارتطوير النظام اإلداري ف -1

 )2(الصفة الوظيفية التي أسندت إليه

 .جتماعي والنفسيتوى الطلبة األكاديمي واإلقاء بمسرتاإل -2
 .تطوير جو التفاهم بين جميع عناصر الطلبة -3

                                                            

، متطلبات الداخل وتحديات الجودة الشاملة 21إدارة المنظومة الجامعية بالجزائر في القرن  عبد اهللا صحراوي، -1
الجودة في  مانلض الجامعةملتقى حول ضمان جودة التعليم العالي، المبررات والمتطلبات، خلية ، في زمن العولمة
  .34، ص 2008نوفمبر   25رة،  الجزائر، جامعة بسك مطبعة علي بن زيد بسكرة، ، التعليم العالي

  .28-26عبد الجواد، عصام الدين نوفل، مرجع سابق،ص  -2

التصميم المرحلة األولى
  ضمان مساندة اإلدارة العليا-

 المسح الشامل-

اإلعدادالمرحلة الثانية
-توفير التمويل-توفير التدريب الالزم

لجديدتصميم النظام ا-األھداف  

الشروع المرحلة الثالثة

–تشكيل المجالس –دراسة السوق -تحديد الھدف
 تحديد المعايير والقياسات

اإلنتشارالمرحلة الرابعة
وضع نظم للحوافز -توفير التعليم المطور

 والمكافآت

التقييم المرحلة األخيرة
المحتويات إجراء -الخطط السياسات-تقييم البرامج

 التعديالت
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 .تحسين كفاءة المشرفين واألساتذة ورفع مستوى األداء اإلداري من خالل التدريس المستمر -4
وٕايجاد فرص تحويل الطالب ،تجاه عملية التكوين وأهدافهالطلبة إرفع مستوى الوعي لدى  -5

 .ي العملية التكوينية وليس متلقي فحسبكأطراف فاعلة ف
والسعي إلى تحقيق المطلوب كما ونوعا  ،ستقصاء حاجة المستفيدين من مخرجات الجامعةإ -6

ر الدولة لتحسين التغذية الراجعة للخرجين الذين عملوا في بقية دوائ واستخدام،في المخرجات
 .مستوى التعليم والتكوين الجامعي

ب ي والوطني بالجامعة من خالل ما تقدمه الجامعة للمجتمع وكسلحالمالسعي لزيادة التقدير  -7
  .)1(لجامعةلالعالمي  و عتراف العالياإل
   دارة الجودة في الجامعةتطبيق إ: ثانيا 
   الغربية إدارة الجودة الشاملة في الجامعات تطبيق -1
  :األمريكية North missoryجامعة  نظام الجودة في -1-1

 26و برنامجا تعليميا جامعيا،12عضو هيئة تدريس، وتقدم  235ية بها وهي جامعة أمريك
مدعمة من قبل الحكومة وهي ،برنامجا للماجستير ودرجات التخصص لما بعد التعليم الجامعي

بطلب للحصول على جائزة ، وتقدمت 1989بدأت تطبيق إدارة الجودة الشاملة عام  األمريكية،
، حيث تم تنفيذ إدارة الجودة على عدة 1997الفعل عام ، وحصلت عليها ب1994الجودة سنة 
  :خطوات هي

إيجاد فرق متخصصة  و ،التميز وذلك بإزالة العزلة بين األقسام العلمية والتركيز على العمليات -
  .ومخولة بالصالحيات الالزمة

ولكن  ستخدامها في أقل عدد من األهدافقتصاد الشديد في الموارد وإ اإلقتصاد ويقصد به اإل -
  .األكثر األهمية

حيث قامت بإشراك عضو هيئة التدريس في تصميم وتقويم ) الطالب(التركيز على الزبون  -
  .البرامج التعليمية

  .التدريب حيث ركزت على زيادة برامج التدريب التي تتناول كل السيطرة اإلحصائية -

                                                            

 http : //www. Alyaseer. net: من الموقع 2008- 12-27،مستخرج يومالجودة الشاملة في التعليم -1
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لمهارات اخاصة للتدريب أو تحسين الجودة وذلك في القاعات الدراسية وذلك من خالل نماذج  -
  )1(:الطلبة وذلك من خالل الجدولين التاليين

  النموذج الحديث  النموذج التقليدي  المعيار

  منتجة بصورة مشتركة بين الطالب والمدرس-  .من المدرس إلى الطالب  .نقل المعرفة

  .همتطوير كفاءات الطالب ومهارات  .الطالبإعداد فرصة التعليم وترتيب   .هدف المدرس

  .تقديم المساعدات للمعلم  .أفعل كذا وكذا  .الطالب والمدرسعالقة

  .تعليم جماعي قائم على التعاون  .تنافس فردي  .بيئة قاعة الدراسة
  .مرمستيحتاج إلى جهد وتدريب   .يحتاج إلى خبرة التدريس  .الخبرة

  ."مقارنة بين نموذج التدريب التقليدي والنموذج الحديث" :04جدول رقم 

  

  النموذج الحديث  النموذج التقليدي  المعيار

  التفكير التقليدي وحل المشكل  الحفظ عن ظهر قلب  فهم المعلومة

  فرق عمل ومهارات جماعية  فردي  نوع الجهد

  التعليم كيف يتعلمون  متحانإ  قياس األداء

  معرفة متعددة التخصصات  فردي  المقررات الدراسية

  تلقون ويعالجون المعلوماتي  يتلقون المعلومات  نقل المعلومة

  التكنولوجيا جزء أساسي للتعليم  ستخدام وسائل تكنولوجيةإ  الوسائل المساعدة
  ."مقارنة مهارات الطلبة في النموذج التقليدي والحديث": 05جدول 

 

                                                            

، نظام الجودة في التعليم العالي الجامعات البريطانية واألمريكية نموذجا مد، عبد الحق حنان،نور الدين حا -1
ملتقى البيداغوجي الرابع بعنوان ضمان جودة التعليم العالي المبررات والمتطلبات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .241، ص 2008نوفمبر، -25-26
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  :في الجامعات البريطانية الشاملة جودةالنظام  -1-2
كويران من اليمن الوهاب عوض ب علي أيمن والدكتور عبد قام كل من الدكتور ميهو 

وهذه  2007نوفمبر  16إلى  11جامعات بريطانية في الفترة الممتدة من  بزيارة علمية لست
  الجامعات تتميز بكونها تطبق معايير ضمان الجودة المعتمدة من قبل وكالة الجودة البريطانية 

  :وقد شملت الزيارة الجامعات اآلتية
  

1-Institute of /Materials. Mineral and Mining. 
2-university of arts/ central Saint Martins college of Art and Design. 
3-university College London. 
4-Kingston University. 
5-City university. 
6-london School of Economis.  

مناقشتها في الست التي تم عرضها و  خالل هذه الزيارة بجمع األدبيات وقد قام الباحثان
وقد تم  أنظمة الجودة المتبعة في تلك الجامعات،وتم أيضا تدوين المالحظات حول  جامعات،

عة في تلك الجامعات حول ئج حول التجربة البريطانية المتبتحليل هذه الوثائق والتوصل ألهم النتا
  .الصة لتلك النتائجخ وفيما يلي معايير وكالة الجودة البريطانية،تطبيق نظام الجودة وفقا ل

  :خصائص ضمان الجودة في الجامعات البريطانية-أ  
  :تتميز الجامعات البريطانية بخصائص مشتركة فيما يتعلق بضمان الجودة منها

توجد قواسم مشتركة كبيرة فيما بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية فيما يتعلق بالمداخل التي -1
  .يم العاليتتبعها لضمان الجودة في التعل

ر إرادة إن قناعة اإلدارة العليا في الجامعات البريطانية بتبني أنظمة الجودة الشاملة، وتوف-2
 كان من أهم العوامل،ستعدادها لتوفير التمويل والمواد والتجهيزات الالزمةوإ التطوير والتقييم لديها،

  .دئ الجودة بهاالتي ساعدت في نجاح مؤسسات التعليم العالي البريطاني لتطبيق مبا
د نظام لجمع حققت مؤسسات التعليم العالي البريطانية معايير الجودة نتيجة لنجاحها في إيجا-3

  .ومن القمة إلى القاعدة،نسيابها من القاعدة إلى القمةالمعلومات وإ 
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 تمكنت الجامعات البريطانية من ضمان الجودة بمشاريع موجهة نحو تحسين عملية التعليم -4
وذلك من خالل المنح التي تقدم ألعضاء هيئة التدريس والطلبة عن طريق مركز تطوير ،والتعلم

  .التعليم لمؤسسات التعليم العالي
نتقال مؤسسات التعليم العالي البريطانية من مرحلة ضمان الجودة إلى مرحلة تحسين الجودة ا -5

ستخدام أفضل األساتذة ا من إومكنه،ت لها الطلبة األجانبمكنها تكوين سمعة أكاديمية كبيرة جذب
  .للبحث أو التدريس

مهم يالتعرف على موقف الطلبة وتقييمهم لهيئة التدريس والعملية التعليمية بما في ذلك تقي -6
  .للمقررات الدراسية

  :تعمل الكليات على -7
  .سنوات 5ات الدراسية والبرامج لكل ر التقييم الدوري للمقر  -
متحانات وهذا التقييم يكون داخلي ذلك تعمل على إدارة ومراقبة اإلك :التحسين الشامل للنوعية -

  )1(شخصية التاوخارجي تقوم به وك ،تقوم به األقسام
  :آليات إدارة الجودة وتنظيمها في الجامعات البريطانية -ب
دارة الجودة بالست هناك مجموعة من اآلليات لتطبيق إ من خالل تحليل الوثائق أن اتضح  

  :ل مايليجامعات تشم
توجد في مؤسسات التعليم العالي البريطانية مراكز متخصصة لضمان جودة التعليم والتعلم  -1

وفق خصوصيات ،وكل هذه المراكز تبنى والتطوير األكاديمي والتنمية المهنية لعضو هيئة التدريس
  .الجامعة التابعة لها

وهي بذلك تتحمل المسؤولية  معظم اإلجراءات المتعلقة بضمان الجودة تتم في الكليات، -2
  .المباشرة لتحقيق ضمان جودة التعليم العالي في الجامعات

نها تعليم في هذه الكليات، رغم ذلك فإتتفاوت نوعية المداخل المستخدمة في ضمان جودة ال -3
رتباطها بالسياسات والمبادئ العامة واإلجراءات زمة بمراعاة تجانس هذه المداخل وإ جميعا مل

  .)1(بها وااللتزاملجامعة ودة في الضمان الج،دة المحددة في اإلطار التنظيمي العامالمعتم

                                                            

  .243-242ابق، ص نور الدين حامد، عبد الحق حنان، مرجع س -1
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  :تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العربية -2
ثورة التكنولوجيا التي علينا العولمة ومجتمع المعرفة و فرضه ي الذي تإن التحدي الحقيق

الجامعات مطالبة بضرورة قيامها بوظائف يجعل  و التحدي العلمي والتكنولوجي الذيدخلها العالم ه
وأدوار جديدة في ظل هذه القرية الصغيرة، وبشكل أوضح فقد بات على الجامعات إحداث تغييرات 

العربية نفسها في وضع مطالبة فيه  اتلتجد الجامع،كبيرة على فلسفتها وسياستها وأهدافها ومناهجها
وضعت خطط إلحداث التغيير المنشود،إال أن هذه و بمراجعة نظمها التعليمية بهدف تطويرها 

  .ي الشاملعصطدمت بمعوقات كثيرة حالت دون تحقيق التطوير النو الجهود وتلك الخطط إ
  :العربية اتقع الجامعاو  -2-1
إتباع إستراتيجية النمو الكمي للتعليم العالي فعلى الرغم من الزيادة في أعداد الجامعات العربية  -1

زداد عدد الطلبة بشكل كبير باإلضافة إلى عدد اكما  م،2000جامعة عام  170 لت إلىحيث وص
بالرغم من هذا التوسع الكمي إال أن الجامعة لم تستطع الوصول إلى النوعية  و األساتذة لكن

  .)2(والجودة
ية ستيرادها وتبنيها نقال عن أنظمة أجنبيم العالي في البالد العربية تم إإن أغلب أنظمة التعل -2

وهذا ما جعل نموذج البريطاني أو النموذج الفرنسي أو األمريكي،وهذه النماذج العربية تسير وفق ال
هذه النماذج غير مكيفة لحاجات وأهداف هذه المجتمعات فقد كانت بعيدة عن أرض الواقع 

  .ومتطلباته
 ة خاضعالعربي تحاق بمؤسسات التعليم العالي في البالدأصبح عدد الطلبة الراغبين في اإلل -3

  .على إستيعاب ذلك التدفق الطالبي لسياسة الدولة من حيث قدرة الجامعة
د عتماا ،النمطية وتتجلى في الخطط والمناهج الدراسية والساعات المعتمدة موحدة لجميع الطلبة -4

امج يات والبر وتوزيعهم على الكل ،ة الثانوية كمعيار وحيد للقبولعالمات الطلبة في شهادة الدراس
  .متطلبات النجاح والتخرج موحدة لجميع الطلبة في جميع الكليات والبرامجالدراسية المختلفة،

                                                                                                                                                                              

، المؤتمر الثاني ضمان الجودة الشاملة في الجامعات اليمنية ، ميهوب علي أيمن،عبد الوهاب عوض كويران -1
  .16، ص 2008مارس  13-12للتعليم العالي، مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، صنعاء، اليمن، 

  .58-57شبل بدران وكمال نجيب،مرجع سابق،ص  -2
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نعدام التوجيه واإلرشاد الفعلي للطلبة،هذا ما يؤدي إلى عدم تكيف الطلبة مع النظام الجامعي ا -5
  .ومعرفة المتطلبات والمستلزمات الجامعية

  :بيات هذا المجال نجدمتحانات ومن أبرز سلتصلب أنظمة اال -6
متحان كهدف بحد ذاته بدال من توظيفه للحكم على مدى تحقيق أهداف التكوين التركيز على اال -

 .الجامعي
 .متحانات كوسيلة تهديد للطلبةستخدام االا -
متحانات في نهاية الفصل أو نهاية العام وٕاعطاء الوزن األكبر لهذه اإلمتحانات التركيز على اال -

  .)1(ة بدال من إعتبار اإلمتحانات عملية مستمرة مصاحبة لعمليات التكوين والتقييمالنهائي
إن وضعية البحث العلمي في الوطن العربي ال تأهلنا أن نجاري منطق العولمة المبني على  -7

ستثمارات ضخمة في التعليم والبحث ،والتي هي نتيجة إلالتكنولوجية والعلمية المذهلةالتطورات 
ٕاذا أيدنا القول الذي يقول أن عولمة التعليم هدف النظام العالمي الجديد بعد عولمة التجارة و ،العلمي

والصناعة فعلى النخبة السياسية العربية والباحثين والعلماء العرب تجسيد هذه الحقيقة على أرض 
العديدة  كلناستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الكفيل بإيجاد حلول لمشان االإإذن  ،الواقع

من بحوث الماجستير في اليابان تتجه نحو % 90فنجد أكثر من ،قتصاديوخاصة في المجال اإل
إن العديد من الدراسات  ،)2(تواجهها الشركات في اليابان إيجاد حلول للمشاكل الصناعية التي

بالدول على البحث العلمي ضئيل جدا مقارنة  العربية والبحث العلمي أكدت أن اإلنفاق اتللجامع
عليم العالي الغربية لهذا وجب على المسؤولين في الوطن العربي أن يرسموا سياسة واضحة للت

البحث  ث مقوماتتي يشهدها العالم وهذا من خالل بعبالحسبان التغيرات ال والبحث العلمي تأخذ
  :العلمي األساسية وهي

  .وجود سياسة علمية تيسر عمل أجهزة البحث العلمي -أ

                                                            

، 2003، 1ط األردن، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،البحث العلمي والتعليم العالييب، أحمد الخط -1
  .113ص

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، المجلة العربية  ،ج الدراسات العليا بجامعة الكويتواقع برامأحمد البستان، -2
  .45، ص 2000، 70العدد  الكويت، للعلوم اإلنسانية،
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  .ؤسسات البحث العلميوجود م -ب
  .توفر الباحثين والمساعدين -ج
يات العلمية للكيزة ليرافق هذا التقسيم النظرة المتحو ،ية وأدبيةائية في تقسيم الكليات إلى علمالثن -8

المعدالت المرتفعة للكليات العلمية ختيار الطلبة ذوي ،مع ما يرافق ذلك من إوالدونية للكليات األدبية
متيازات وظيفية مادية يحرم منها خريجو إكليات العلوم فإنهم يحصلون على  خريجيلكذلك بالنسبة 
  .الكليات األدبية

  .حتياجات خطط التنمية الوطنيةلتعليم العالي وعدم موازنتنا مع إتالل أنظمة اخا-9
المركزية في صناعة القرارات حيث تتمركز السلطة في أيدي فئة محدودة جدا من القيادات  - 10
أثر على كفاءة  ر،األمر الذي يترتب عليه فقدان المشاركة والتفرد في صنع القرا،ارية العليااإلد

  .وفعالية الجامعات
فتقار ألنظمة المتابعة والتقويم التي من خاللها يتم الحكم على مدى فعالية وكفاءة هذه اال - 11

الجامعات العربية للمعلومات فتقار ،وعدم توفر هذه األنظمة راجع إلى إالمؤسسة في تحقيق أهدافها
  .والبيانات التي يمكن توظيفها للتغذية الراجعة

مة المتبناة لكل جامعة فهناك من نعكاسات على األنظع في التقاليد الجامعية أدى إلى إالتنو  - 12
،فمن تبع النظام البريطاني أو النظام الجامعي األمريكي،وهناك من إتبع النظام الجامعي الفرنسيإ

  .ختالف في الخطط والبرامج واألهدافعي أن يترتب عن هذه اإلختالفات إالطبي
غياب مفهوم التكامل والتنسيق بين الجامعات فهي تكرر نفسها من حيث الفلسفة واألهداف  - 13

في حين أنه يجب أن تكون كل جامعة منفردة من حيث الرسالة التي تؤديها ألن سر ،والقوانين
  .ميز بها عن غيرهاتتفرد والخصوصية التي تنجاح أي جامعة يكمن في ال

وبين سياسات التوظيف ،نعدام التناسق أو الترابط ما بين سياسات التعليم والتكوين الجامعيا - 14
عة بين وهذا ما أدى إلى بروز ظاهرة البطالة المقن ،في األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة

  .باحثينلا الخريجين التي أصبحت محل إهتمام العديد من
حيث نجد أن نسبة كبيرة من ،جدا دالعربية من الثورة التكنولوجية محدو  اتإن نصيب الجامع - 15

  .اآللي في الجامعات أو الدراسات الجامعية مالشباب العربي ال يستخدم اإلعال
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أحد التحديات التي تفرضها العولمة وهو رهان من الرهانات التي يجب أن تكسبها  التمويل إن- 16
فكثير من الدول  ،والعلم والبحث العلمي هو المصدر الوحيد لتحقيق النقلة النوعية،مة العربيةاأل

قتصاد جاوزتها بالعلم والتكنولوجيا واإلليست لها اإلمكانيات التي توجد في الوطن العربي ولكنها ت
التي تحيط بنا إذا كانت الدول العربية " حديث وزير خارجية إسرائيل قال فيه :وخير مثال تأخذه هو

متلكها فإننا نستطيع دون شك حسم ية ونحن ال نمن كل جانب تملك الثروات الطبيعية والبترول
ي وعن طريق الثروة البشرية التي نمتلكها وٕاتاحة التعليم الصراع بيننا وبينهم عن طريق التعليم العال

  .)1(فتى وفتاة في إسرائيل العالي لكل
  :ات إدارة الجودة الشاملةيالعربية وتحدات الجامع -2-2

العربية  اتنهيار مخصصات البحث العلمي بالجامعالباحثين من إ لهذا فقد حذر العديد من
الغربية في تطبيقها لمفاهيم التميز والنوعية واإلتقان ات نفتاح على الجامعوضع سياسة لالب وطالبوا

عن طريق التعاطي مع  ،لضمان جودة المخرجات وتحسين مستوى الخدمات في التعليم العالي
هتمام جليا في الخ ويتضح هذا اإل...إدارة الجودة-مفاهيم الجودة المعاصرة أمثال ضمان الجودة

المؤتمر الثامن للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد 
دعوة الدول العربية ن بينها خذ المؤتمر عدة توصيات متحيث إ 2001ديسمبر  27-24القاهرة  في

وٕانشاء هيئات وطنية ومجالس لضبط  ،متياز األكاديميودة واالإلى وضع معايير عربية للج
بالتعاون  ودعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي

ألداء وضمان الجودة في مؤسسات الجامعات العربية إلى إنشاء نظام عربي لتقويم ا داحاتمع 
  .التعليم العالي وتحديد متطلبات تطبيقه

تناد إلى تقنيات سباال مبادئ إدارة الجودة الشاملةإلى تطبيق العربية  اتالجامع سعتلذلك 
تضمن التحديث في البرامج واألساليب لمواجهة المشاكل ونقاط الضعف للوصول إلى المستوى 

وخير نموذج  ،جامعة متفاعلة مع التطلعات التنموية في المجالت كافةكون فيه الب الذي تالمطلو 

                                                            

 فعاليات الملتقى الدولي الجزائر والعولمة، ،التعليم العالي وتحديات العولمة،ف صوفيعبد اللطي-1
  .190ص  ،2000 الجزائر، منشورات جامعة قسنطينة،
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إدارة نستعين به في الوطن العربي التجربة الجزائرية واإلصالحات التي تسعى لتحقيقها في إطار 
  .نتعرض إليه في المحور القادم الجودة الشاملة وهذا ما سوف

  :األردنية إستراتيجية الجودة الشاملة في الجامعة-أ 
عايير إعتماد عام لضمان جودة الخدمات التعليمية في األردن وضعت وزارة التعليم العالي م

 ،2002من سنة  بتداءا،وهذا يتناسب مع إحتياجات السوق األردني وذلك عتماد خاصومعايير إ
 )9(باإلستناد للفقرة أ من المادة  41والبحث العلمي المؤقت رقم حيث أصدر قانون التعليم العالي 

  :موضح في  الجدول التالي هم نموذج للمعايير المطبقة في جامعات األردنوأ
رقم 

  المادة 
التصنيف وفق نظام 
  عتمادلسيطرة على الجودة في تعليمات اإلمؤشرات ا  عتمادالموضوع في معيار اإل  اإلنتاج والعمليات

  اإلدارة  8
  التنظيم اإلداري 

الهيئة / الصالحيات/المهام/الهيكل(
  سيةالتدري

  عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريس-
  .ر إلى أعضاء التدريسيستنسبة حملة الماج-
  .عدد الساعات الدراسية-

  عدد الطلبة لكل مختبر  الكوادر المساعدة  مواردبشرية/المدخالت  10- 9

11  //  
//  

  ة المواظبةمدة الدراس
  تأجيل الدراسة

  .عدد الساعات الدراسية لكل طالب-
  نسبة الغياب للطالب- هاتسية ومدعدد الفصول الدرا-
  مواصفات القدر للطالب وشروط التأجيل-
  .المدة القصوى للطالب في الجامعة-

  التعليم /العمليات  12-13
  الساعات الدراسية-  نتقالاإل-
  البرامج والتخصصات-
  تنظيم العمل األكاديمي واإلداري-

   ,نتقال والشروط التنظيميةشروط اإل-
  عدد الساعات لنيل الدرجة الجامعية -
  .شتراط وجود أنظمة وتعليمات داخليةإ-

  .مساحة الدوريات-مساحة لكل طالب ولكل مدرس -  المباني والمرافق  //  14

مستلزمات /تالمدخال  14
  التخطيط/مادية اإلدارة

  الكتب األجهزة والتجهيزات
  ية للكتب وعددها لكل طالب او عدد العن

  .جهزة لكل طالب وأستاذ ولكل كلية أو قسمأنواع وعدد األ

  "معايير الجودة في الجامعات األردنية: "06رقم  جدول
،حالة عتماد العام الخاص ودورها في رفع جودة خدمات التعليم العاليمعايير االزكريا أحمد محمد غرام، :المصدر

 .2007، 33ن،العدداألرد انية جامعة الزرقاء،،مجلة علوم إنس دراسية جامعة الزرقاء األهلية،



 وين الجامعي على ضـوء المعــايير الجـديدةالتك: الفصل الثالث

88 

 

ضمان الجودة  عة األردنية ليست خطوة مبدئية نحوإن هذه المعايير التي وضعتها الجام
حيث ،2000صندوق الحسين لإلبداع والتفوق عام  :لتدعمها بممارسات تطبيقية من خالل تجربة

مع الجامعات األردنية  باشر بتطبيق مشروع تقييم األداء النوعي لبرامج التعليم العالي وهذا بالتعاون
الحسين لإلبداع والتفوق ألفضل برنامج  ائج هذا التقييم بتخصيص جائزةيستفيد الصندوق من نت

:" هامين هما ينصفي تخص) QAA(تعليمي خاضع لمعايير وكالة ضمان الجودة البريطانية
  .وٕادارة األعمال" تكنولوجيا المعلومات

يم الذاتي ويمارس ما يمكنه من تحسين للبرنامج كل قسم مشارك يتولى إعداد تقرير التقو 
الذي QAAوتقديمه للصندوق الذي يقدمه إلى رئيس فريق المراجعة من ،عامعن  في مدة زمنية تزيد
  )1(ختيار الفائز من قبل الصندوق وٕابالغهة القسم المشارك وإ ر يضع خطة لزيا يقوم بدراسته ثم

  .عني التحسين والتطويري زلفو عين من الفاعلية وعدم اهذا الفوز يتطلب إيجاد نظام جودة بمستوى م
ق نظام من أكثر تجارب األردن نجاحا في تطبيوتعتبر تجربة جامعة الزرقاء األهلية 

عتماد لجنة اإل:وقد أخذت عدة تسميات منذ نشأتها،وحدة تنظيمية إلىالجودة الذي كان يستند أساسا 
عتماد وضمان الجودة ، وحدة اإل2002/2003ضمان الجودة  لجنة. 1995الداخلي 

  :ومن أهم مهامها 2003/2004
كفاءتها وصوال للتميز من خالل واإلداري في الجامعة ورفع  االرتقاء بالجانبين األكاديمي

  :عتماد العام والخاص وتحدد مهامها فيمايلياإللتزام بمعايير اإل
ر المدرسين وٕاجراء تقويم ختياعتماد على وضع آلية إلوذلك باإل: ضمان جودة المدخالت -1

  .ألدائهم وتطويره
  :من خالل) األنشطة األخرى- البحث العلمي-التعليم(ضمان جودة العمليات  -2
،وأن تتضمن بوضع قائمة بالكتب المنهجية لكل مادة من الموادالتحسين المستمر في المناهج  -أ

  .نجليزيةعلى األقل باللغة اإلإلى إثنين  إضافةمراجع  7يقل عن لكل مادة ماال الدراسية  الخطط
متحان في اإلمتحانات النهائية وٕاعتماد نظام ورقة اال تصحيح المشترك لعدة مدرسينعتماد الا -ب

  )1()سم الطالباإخفاء (المكتومة

                                                            

  .20-19زكريا أحمد محمد غرام، مرجع سابق ، ص  -1
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  .متحانات والحلولفصل يضم المواد والخطة وأسئلة اإلإعداد ملف لكل  -ج
آلية - آلية التقويم. غيير الموادآلية ت(ة التعليمية توثيق آلية اإلجراءات لمختلف جوانب العملي - د

- الغش: آلية معالجة الحاالت الخاصة مثال-متحان في موعدهإمتحان الطالب الذي لم يؤدي اإل
  .الخ...الضعف الدراسي للطالب

  )الخ....مناقشات-ندوات-مؤتمرات(تحفيز البحث العلمي واألنشطة العلمية لألساتذة  - هـ
  :عن طريق خرجاتضمان جودة الم-3
ان في نهاية كل فصل حول تقويم المدرسين والمواد ستبيستطالع رأي الطلبة عن طريق إا -أ 

  .والخدمات الجامعية
  .جراء اللقاءات معهمستضافة الخريجين من الجامعة وإ ا - ب 
ستطالع رأي المؤسسات حول مستوى أداء خريجي الجامعة لكل تخصص للوصول للمهارات ا -ج 

  .ةالمطلوب
   :ستخداماب تصالتفعيل اإل-4

لكتروني للمواد في نظام التسجيل اإل: بالجامعة مثال وسائل عمل متطورة في قسم التسجيل
  .وتوفير اإلحصائيات الالزمة ألغراض التحليل ،جميع الكليات

متحان الكفاءة الجامعية الذي عقدته وزارة التعليم العالي في إ*لقد شاركت جامعة الزرقاء
-2005للطلبة المتوقع تخرجهم عام ،2006األمريكية في عام  ETSالعلمي بالتعاون مع  والبحث
  :، حيث شارك تخصصان هما2006

وتخصص الحقوق من كلية الحقوق، تحصل ،العلوم اإلدارية قتصاد والمحاسبة من كلية اإل
الجامعات  واحتلت جامعة الزرقاء المرتبة الخامسة على مستوى ،44.6المحاسبة على معدل  قسم

التي " عمان األهلية"والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات الخاصة بعد جامعة ،الحكومية والخاصة

                                                                                                                                                                              

ريقة وترتكز في األردن تنبثق عنها فلسفة إسالمية ورسالة حضارية ع 1993تأسست جامعة الزرقاء األهلية * 
رسالتها على المنظومة الخماسية ،اإليمان، العلم ،العمل،الخلق،التعاون،وتضم كليات الشريعة،اآلداب ،العلوم، 

  .االقتصاد و العلوم اإلدارية، والعلوم الطبية، والحقوق والعلوم التربوية
  .22أحمد محمد غرام،مرجع سابق ،ص زكريا  -1
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-2006بعدها شاركت كل التخصصات في هذه المسابقة عام  ،46.6تحصلت على معدل 
2007)1(.  

فرز إن تجربة الجامعة األردنية تعتبر خطوة متقدمة لبناء نظام لضمان الجودة وهذا ما أ
  .ومركزا تنافسيا بين الجامعات األخرى ،مجموعة تخصصات حققت مستوى متميز

  :الجزائرية إستراتيجية الجودة الشاملة في الجامعة-ب 
  :ل إدارة الجودة الشاملةتعليمي في الجامعة الجزائرية في ظواقع النظام ال-1

ستكمال موضع عد إلجامعية بيتجه التفكير حاليا نحو إصالح وتطوير منظومة التعليم ا
  )ثانوي-متوسط-أساسي(التنفيذ في القاعدة 

ا مع المتغيرات المحلية والعالمية ليحقق التكوين ووضعها في الصورة التي تتوافق به
  .العمل والكفاءات المهنية المطلوبة ألدائهوبيئة  ،ةيالجامعي ربطا بين بيئة التكوين ومادتها المعرف

نفصاله عن اتكمن في ،اجه التكوين الجامعي بالجزائرإن إحدى المشكالت التي ظلت تو 
البعيد في غالب األحيان عن  ه يؤسس على قاعدة التكوين النظرياألمر الذي جعل محيطه العام،

مما أفقد التكوين فعاليته العملية، وأدى زيادة عدد الطلبة في غياب ،متطلبات المجتمع والتنمية
دار طاقتها في العمل الجامد المفتقر لإلبداع والتحسين هرة وإ اإلمكانيات وقلة الموارد وسوء اإلدا

ودليل ذلك فشل الجامعة في السياسات والخطط  ،وضعف التأطير إلى طغيان الكم على الكيف
  .)2(التي ترسمها لغياب الكفاءات البشرية القادرة على التوظيف الحسن لإلمكانيات والجهود

ظهر ت عربي تعاني أزمة متعددة الجوانبالوطن ال عاتإن الجامعة الجزائرية كغيرها من جام
  )3(:من خالل المظاهر التالية

مليون في  1 ظر أن يصل حجم الطلبة في حدودتين(زدياد الطلبة على حساب جودة التعليم ا -1
  )م2010

  .ئمة المخرجات مع متطلبات السوقعدم مال -2

                                                            

  .25-24بق، ص زكريا أحمد محمد غرام، مرجع سا-1
  :من الموقع 2009-1-5،مستخرج يوم ضرورة اإلصالح في التعليم العالي الجزائري والثانوي-2

http://www.univ‐batana‐dz   

  .229-228عبد اهللا صحراوي ، مرجع سابق ،ص  -3



 وين الجامعي على ضـوء المعــايير الجـديدةالتك: الفصل الثالث

91 

 

  .زدياد البطالة عند خريجي الجامعةا -3
  .ستعاباإل قدرات ضعف -4
  .ر الموارد وسوء تسييرهاجمود اإلدارة وهد -5
   .ضعف تكوين المؤطرين وغياب نظام يختص بذلك -6
  .نفصال الجامعة عن محيطها العاما -7
  .ستراتيجياتيد حرية التصرف والتخطيط ورسم اإلمركزية القرار وتقي -8
  .ن والموظفينييدار ب والتكوين المستمر والمتناوب لإلغياب أنظمة التدري -9

  .لبة واألساتذة والعمالحتياجات الطغياب نظام الحوافز وسوء تقدير إل - 10
  .نسجامه مع المجتمع ومتطلبات التنميةهتمام بالبحث العلمي وعدم إقلة اال - 11
  .نقص المؤطرين المؤهلين في بعض التخصصات - 12

لنظر في األهداف والوسائل لمواجهة هذه المشاكل وغيرها قامت الجامعة الجزائرية بإعادة ا

ة من نماذج اإلدارة ستفادعن طريق اال ،واألساليب وٕاعطاء نظرة إستراتيجية أكثر حركة وتطوير

التي أثبتت ،ألساليب إدارة المؤسسة المعاصرةام األنجح للتكنولوجيات الحديثة و ستخدالمعاصرة واإل

فاعتبرت ،حقيق الجودة المطلوبةنجاعتها وكانت التجارب الميدانية شاهدة على كفاءتها في ت

كفاءة في الوصول فعالية و  الجامعة الجزائرية أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمثابة المدخل األكثر

إن تطبيق هذه  ،ومكونات عملية التعليم والتكوين ،إلى التحسين المستمر لعناصر البيئة الجامعية

لعالي في الجزائر ولتحقيق مجموعة من األهداف السياسة جاء للحد من التدهور المستمر للتعليم ا

  :بالشكل التالي يمكن إبرازها

  
  
  
 الرؤيا والرسالة  

 تعليم نوعي ومتميز للطلبة

 لماذا؟
بين نوعية المورد البشري العالقة المطردة 

ل التقدم اإلقتصادي للدول يتطلب ومعد
عتباره أحد إهتمام بنظام التعليم الجامعي بإ

 .21المحركات األساسية للتنمية في القرن 
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  " مكانيات وأهداف تطبيق إدارة الجودة في الجامعة الجزائريةإ: "05شكل رقم 
  .68مرجع سابق، ص  غربي صباح،: المصدر

 

 

 

 

 

 

  
  :لجزائريةمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة ا -2
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  )1(:المحور اإلداري -2-1 
  .إدارة حازمة وملتزمة برؤية ورسالة الجامعة -1
  .ى اإلخالص في العمل وتكافؤ الفرصتوفر منظومة قيم مبنية عل -2
   .قيام اإلدارة الجامعية بدور فعال في تطوير وظائف الجامعة -3
  .ارف والمهارات الالزمةبتحقيق رغباتهم وتزويدهم بالمع ةباألولوية في خدمة الطل -4
  .تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع الخدمات والنشاطات التي تقدمها الجامعة -5
   .مشاركة الخبراء والمختصين في وضع سياسات وخطط الجامعة -6
  .ستثمارهااتشجيع العاملين بهدف إكتشاف قدراتهم و  -7

  :يمكن تلخيص هذه المتطلبات في الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "الخصائص الواجب توفرها في إدارة الجامعة الجزائرية: "06رقم شكل

  :البرامج الدراسية -2-2 

                                                            

  :من الموقع 2009- 1- 5،مستخرج يوم الجامعة الجزائرية وتحديات الجودة الشاملة -1

http://www.biskra.dz 

 الخصائص الرئيسية

رؤية مشتركة، فهم مشترك بين مدير
يات ورؤساء األقسام الجامعة وعمداء الكل

.لرسالة الجامعة  

 اإلتجاهات والممارسات المطلوبة

  تعزيز ثقافة الجامعة الداعمة للتطوير والتجديد-

  تنمية قدرات قيادية فاعلة-

منح صالحيات أوسع وتعزيز القدرة على إتخاذ -
  القرارات

  مواكبة المستجدات على مستوى سوق العمل-

  لتفاوض وحل المشكالتتنمية كفاءات اإلتصال وا-

  بناء نظام فعال لتقييم األداء -

  تطوير نظام فاعل للتحفيز واإلبداع -

القدرة على بناء شراكة فاعلة مع البيئة الخارجية -
 .وخاصة المستفيدين من المخرجات الجامعية

لتزام بجودة األداء وتميز العمل بمراحلهاال
.ومستوياته كافة

تمكين األساتذة من بناء فريق عمل قادر على
ر والتحسينالتطوي

لتزام بالتطوير المستمر والرقابة والجودةاال
 الشاملة
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  .ستحداث مقاييس جديدةرات في جميع التخصصات وتطويرها وإ يجب مراجعة المقر  -1
  .الحد من التوسع في التخصصات ذات المحتوى الهامشي -2
  .ية والمعارف التكامليةى المقررات البينة إلالتحول من المقررات أحادية المعلوم -3
  .عتماد على وسائط لتنمية المهاراتاال -4
  .إدراج برامج وسلوكيات إدارة اإلنتاج والخدمات في كل التخصصات -5
  .التركيز في تدريس المقاييس على تدريب الطلبة -6
  .إدخال المكون البحثي في مختلف المقاييس -7
  )1(العلمية لتضم أفضل األجهزة والتجهيزاتتحديث وتطوير المختبرات  -8

وٕان الشكل الموالي يوضح تلك التحوالت المطلوبة في البرنامج الدراسي في الجامعة 
  .الجزائرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  "البرنامج الدراسي الجامعيالتحوالت المطلوبة لجودة " :07شكل رقم 

                                                            

  .الجامعة الجزائرية وتحديات الجودة الشاملة،موقع سابق -1

 .الهامشي ىالبرنامج ذو المحتو -1

  .مقررات أحادية المعلومة- 2

  التعليم وفق مناهج تقليدية- 3

برامج تهدف إلى تخريج عمال يلتزمون - 4
  .بحرفية اللوائح

  للتعليم بالكتب والمحاضرات - 5

 .برامج تعتمد على الحفظ والتلقين- 6

برنامج يواكب متطلبات السوق- 1  

المقررات ومعارف متكاملة- 2  

التعليم منفتح على المعرفة العالمية - 3  

تهيئة عمال مبدعين ومخترعين - 4  

-برمجيات-كتب(التعليم بالوسائط المتعددة- 5
)أنشطة علمية وأشرطة–مشاريع   

اكتساب مهارات للتعامل مع الواقع العملي- 6  

 إلى من

لمقررات إحداث تغير في ا
 الدراسية الجامعية
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  :الهيئة التدريسية -2-3
عن تلك التقليدية وهذا من  ودة الشاملة تختلف أدوارهإن األستاذ الجامعي في إدارة الج

والشكل التالي يوضح التحول الحاصل في دور األستاذ من منظور ،متالكه لكفاءات مميزةاخالل 
  .)1(الشاملة في الجامعة الجزائرية الجودة

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "الشاملة كفاءات األستاذ الجامعي من منظور الجودة" :08شكل رقم 

                                                            

  .موقع سابق الجامعة الجزائرية وتحديات الجودة الشاملة،-1

 مسهل وميسر للتعليم

 ممارس للتفكير الناقد

ستهالك التقنيةا  

.ديق الداعم والنافذ والقائدالص  

التقييم الشامل المتكامل لشخصية 
 الطالب ومعلوماته
كارهاإبداع التقنية وابت  

األدوار 
الحديثة 
لألستاذ 
في ضوء 
 الجودة

ت ومهارات قدرا
 أكاديمية عالية

خصائص 
 وجدانية راقية

مهارات التحدي 
 والتميز واإلبداع

مهارات قيادة 
والعدالة  الطلبة

الكفاءات والقدرات 
المطلوبة للتحول

عتبارها جزءا رئيسيا من الجامعة با
شبكة مؤسسات الدولة الداعمة 

األكاديمي التحصيل قياس

 الجامعة المنفردة

الخصائص 
والمواصفات 

التقليدية 
 لألستاذ

 المحاور والمناقش للمعلومات

دور األستاذ كقائد مناقش للطلبة 
.عمل على إطالق طاقتهمي  

 المبدع والمبتكر

ومصدر  نقدور األستاذ كمسيطر ومل
 وحيد للمعلومات

 أستاذ منفرد وغير نمطي

 إلى من
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والتي تساعده في  ،من خالل المميزات التي حددتها إدارة الجودة الشاملة لألستاذ الجامعي
ة القدرات المطلوبة يئة مناسبة لألستاذ تساعده في تنميتأدية وظيفته يتضح من أنه البد من توفير ب

  :ويمكن تلخيصها في
  .يدةتنظيم دورات مستمرة لألساتذة لتزويدهم بالمعارف الجد -1
   .مج لربط األساتذة بقطاعات اإلنتاج ومجاالت العمل التطبيقياتنظيم بر  -2
   .تنمية فرص البحث المشترك بين األقسام والكليات -3
  .تشجيع التدريس والتأليف المشترك -4
  .مشاركة األساتذة في وضع سياسات التعديل أو التغيير -5
  .تطبيق نظام متكامل لتقييم األساتذة -6
  .خدام الوسائط في التدريس وضرورة إتفاق اللغاتستادعوة إلى ال -7
  .مؤتمرات الجودة في التعليمحضور وٕارسال هيئات التدريس إلى  -8
  :الطالب -2-4

إلى طالب فعال يشارك  والتلقينإذا أردنا تحويل الطالب الكالسيكي الذي تعود على الحفظ 
جتماعية من مفاهيم ومعارف وقيم وٕاتجاهات إنكسبه  فالبد أن،في تطوير جودة التعليم العالي

  :خالل
  .زيادة مشاركة الطلبة في القرارات المتعلقة بشؤونهم -1
  .تطوير خدمات اإلرشاد والتوجيه للطالب -2
  .وقين والمبدعين وزيادة المنح لهمهتمام بالطلبة المتفاال -3
  )1(تسهيل الحراك األكاديمي للطلبة في الجامعات -4
  .طالب مهارات فنية وتقنية تسهل إنخراطهم في سوق العمل بعد التخرجلإكساب ا -5

                                                            

  :من الموقع 2009-1- 5،مستخرج يوم معايير تطبيق الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية-1
http:// www.shobatoday.com 
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  "دور الطالب الجزائري من منظور الجودة الشاملة: "09شكل رقم 

  :البحث العلمي -2-5
  .ية المتميزة في كل المجاالتالتركيز على المشاريع البحث -1
  .فاق للبحثنظام التمويل واإلن ي بإعادة هندسةفاق على البحث العلمنمضاعفة اإل -2
  .هتمام بالبحوث التطبيقيةاال -3
  .عتراف بالحريات األكاديمية والسيما البحث والنشراال -4
  .ستفادة من األبحاثتطوير آليات اال -5
  .تأمين الموارد والدعم الضروري للباحثين داخل الجامعة -6
  :تمويل الجامعة -2-6
  .الجامعيةإجراء تقييم شامل للمدخالت  -1
  .تفاقيات مع جامعات معروفة للحصول على منح دراسية للمتفوقينتفعيل اال -2
ت التدريس والبحث العلمي واألنشطة فاق على المواد المستهلكة لغاياوضع أسس للحد من اإلن -3

  .اإلدارية والطالبية
  .ية للمستفيدين منهاة والبحثتشجيع الجامعة على طرح خدماتها التعليمي -4
  .هتمام بوحدة الصيانة والتشغيل بتوسيع عمل صيانة اآلالت واألجهزة الدقيقةاال -5

 إلى من 

من متلقي ومشارك 
يتلخص ) مشاركة محدودة(

المعلومات دوره في حفظ 
الواردة في المقررات 

والمحاضرات المعتمدة 
وتخزينها في الذاكرة 

 وٕاستدعائها وقت االمتحان

  :إلى مشارك فاعل وخالف 

  . يناقش ويحاور-

  .يعرض أفكاره بحرية-

  .ينتقد أفكارا قائمة ويعرض أفكارا جديدة-

  .قادر على التفاعل مع تكنولوجيا العصر-

  .ب لمهارة فائقةقادر على استخدام الحاسو -

  يجيد اللغات األجنبية ويوظفها-

 .يكتسب مهارات التفكير واإلبداع-

من خالل إستثمارات بشرية 
 وبنية تحتية متطورة
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لتصرف في بحيث تتاح الفرصة لكل جامعة  ،ستقالل الجامعات في جميع النواحياإقرار مبدأ  -6
  .شؤونها المالية

لتحقيق  وتوفير الميزانية الضرورية،تحسين المباني والمرافق األكاديمية وٕاعادة بناء بعضها -7
  .)1(ذلك
  :أساليب التقييم الجامعي -2-7

  )2( ين وتميز الجامعة الجزائرية منهان آليات تقييم جديدة تساهم في تحسيجب البحث ع
  تقييم العمل األكاديمي  تقييم األساتذة  تقييم الطلبة

  دراسة نتائج الطلبة-
  دراسة مشكالت التحصيل -
  متحاناتر نظام اإلتطوي-
على مدى لطالب متحان اإ-

منها  واالستفادةتملكه للمعرفة 
  وليس على أساس حفظ المادة

  المتابعة األكاديمية لألستاذ-
ختيار أستاذ لمقياس التدريس وفق وجود أسس إل-

  .معايير موضوعية
  حث األساتذة على إجراء البحوث العلمية -
أسلوب تقييم عادل إلدماج األساتذة المساعدين -

  والمؤقتين في البحث
  ود نظام عادل لتقييم نتائج البحوث العلمية وج-
  العدل في معاملة الطالب-

إنشاء وحدة الجودة -
الشاملة عن طريق مديرية 

خاصة بمراقبة الجودة على 
يس المستوى المركزي وتأس
وحدات على المستوى 

تماد على قيام عالجهوي باإل
 عتمادواالهيئات للتقييم 

  .على مستوى الكليات
  "أساليب التقييم الجامعي": 07جدول رقم

 

 

 

 

 

  :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -3 
                                                            

تحليل ممارسات بعض الجامعات العربية،الجزائر،مستخرج : التعليم العاليتطبيق ضمان الجودة في مؤسسات  -1
  :من الموقع .2009- 01-5يوم 

http://www.fuiw.org/about.  
 :من الموقع 2009-1-5  ،مستخرج يومنظام تقويم جديد في الجامعة الجزائرية -2

http://www.sawt.al ahrar.net 
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سياسة إدارة الجودة الشاملة المعوقات التي تحول دون مباشرة تنفيذ هناك مجموعة من 
  :وتحد من فرص إنجاحها والتي نذكر منها

  .قلة الكوادر البشرية المؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة-1
  .حرية الجامعات في التخطيط والتصرف ، وتقيدالقرار التي تعتمد المركزيةسياسة صنع  -2
  .عدم مشاركة أفراد العملية التكوينية في الجامعة في وضع خطط برامج التعليم وأساليبه -3
  الخ..ضعف نظام الحوافز والدافعية لدى طالب أساتذة عاملين  -4
  .الخ...الطالب –زمة حول السوق ضعف نظام المعلومات ونقص مصادر البيانات الال -5
  .نظم تكوين وتدريب فعالة وجودنقص خبرة التدريس وعدم  -6
أساليب التدريس -تقويم الحديثةالطرق (عدم قناعة الكل بما يقدم أو التغيير المطلوب  -7

  )الخ....الحديثة
  .ضعف التمويل وجمود أنظمة التقويم -8
  .ستيعابها للجديداوعدم  التشريعاتوقدم  اإلدارية، المعامالت ثقلو  عدم التحكم في الوقت -9
  :قتراحات لتطوير الجامعة الجزائرية في ضوء إدارة الجودة الشاملةا -4

إن تخطي المعوقات التي تحول بين التعليم العالي في الجزائر والغاية المتوخاة منه يتطلب 
  :ت تساعد في ذلكقتراحاوهذه بعض اال ،إرادة فاعلة لكل عناصر ومكونات الجامعة

قتصاد ،بما يتالئم مع إقتناع بضرورة التغير النوعي في أنظمة التعليم العالي بالجزائروجوب اال -1
  .السوق والعولمة حتى تكون في مستوى المواجهة

وذلك بإعطاء ،ضرورة الخروج من األساليب الكالسيكية التي تبنى على الكم على حساب النوع -2
   .العلمي الفعال التعليم العالي البعد

  .تحقيق الروابط بين التعليم العالي ومراحل التعليم السابقة في كل المستويات األخرى -3
تقوم بالتطوير  ،إدارة الجودة الشاملة– "جهاز"تعديل الهيكل التنظيمي الجامعي بإنشاء وحدة  -4

  .ومؤسساتهوالتنفيذ والمتابعة وٕامداد الجامعة بالخبرة المطلوبة لمساعدة المجتمع 
  .إنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية تعمل على ضمان الجودة في التعليم العالي -5
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  .)1(يدار عتماد على الكوادر القيادية الفاعلة في العمل اإلاال -6
لتزام بمعايير الجودة تتخذ الجامعة إجراءات لتحسين كد من أنه لدى وجود أي نقص في االالتأ -7

  ).صحيح المستمرالتقويم والت(الوضع 
على دراسة مميزات ) دراسات عليا -طالب-أستاذة(تشجيع مراكز البحث العلمي في الجامعات  -8

  .ة بشكل صحيحيوعيوب الجودة الشاملة مع إمكانية تطبيقها في المؤسسة الجامع
طالع على كل جديد في مجال ،لإلالدورية بين العاملين في الجامعةعقد اللقاءات والندوات  -9
  .لجودةا

تقديم التسهيالت للمشرفين على إدارة الجودة في الجامعة الجزائرية للمشاركة في المؤتمرات  - 10
  .المحلية والدولية

                                                            

دار الجبل،لبنان،  العربي بين الضياع وأمل المستقبل،والوطن  ي الجزائر، أزمة التعليم العالي فمحمد بوعشة -1
  .97ص  ،2000 ،1ط
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  :خــــالصــة

إن قطاع التعليم العالي من القطاعات الحساسة التي تعتبر مركز علمي 

مؤسسة تجارية أو  وفكري، وٕان حتمية تبنيه إلدارة الجودة الشاملة وتطبيقها ليس لجعلها

صناعية تسعى لمضاعفة أرباحها المادية، وٕانما لالستفادة منها كمنهجية لتطوير اإلدارة 

التعليمية بهدف العمل  على التحسن الدائم والتطوير المستمر لمخرجاتها، لتغطية 

حتياجات المجتمعية بالمستويات المعرفية التي تسمح لها بمواكبة المستجدات الا

 .ي شتى الميادينالعالمية ف
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  : تمهيــــد 

الجامعة الجزائرية كغيرها من جامعات العالم الثالث التي وضعت ركائزها منذ 

االستقالل، وكانت غايتها تكوين نوعي إلطارات في شتى التخصصات استطاعت من 

لكن في الحقيقة  خاللها أن تنشط في مراكز التعليم العالي والبحث العلمي في العالم

م العالي في الجزائر مشاكل وتحديات جعل القائمين على ليست بالبعيدة عرف التعلي

للتكوين الجامعي هذا القطاع يعيدون النظر في إصالحه وتغييره، وهذا خيار إصالحي 

وهو مشروع يتماشى مع " ليسانس، ماستر، دكتوراه"ويعني " د م ل"تمثل في نظام 

حساب الكم، ومن  على ةنوعيقدرات  ألنه يسمح للطالب  باكتساب  ،متطلبات العصر

ادئه ومميزاته، أهدافه، تطبيقاته في بمب "د م ل"ل هذا الفصل  سنتعرف على نظام خال

   .في تطبيق هذا النظام الجامعات الغربية و العربية لنصل للتجربة الجزائرية
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  إلصالحالجامعة الجزائرية و إشكالية ا: أوال 
  :مراحل تطور التعليم العالي في الجزائر -1

لنظام التعليمي الجامعي ووظيفته مستمدان من مرجعية المجتمع وتقدمه التاريخي، ومن إن ا
ف المرجوة منه، وٕالى ثمة فإن دراسته تاريخيا ساعدنا على معرفة مدى مساهمته في تحقيق األهدا

  .بالنظام السياسي القائم يدولوجياإ أي مدى تأثر
قتصادية ي الجزائر في ضوء التغيرات اإلومن هنا سنقوم بعرض أهم مراحل التعليم العالي ف

  .جتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع الجزائريواإل
  :ستعمارالتعليم العالي في عهد اال -1-1

ستعمار بطابعه الديني، حيث كان يقتصر على تعلم أصول متاز التعليم العالي قبل االا
المساجد والزوايا والمعاهد، ولكن مع دخول الدين الشرعية وكذلك اللغة العربية، إذ كان يزاول في 

  .)1(ستعمار قام مباشرة بالقضاء على الثقافة اإلسالمية في سبيل دمج الجزائر في فرنسااال
فقد كانت جامعة الجزائر متفوقة منذ تأسيسها على اختصاصات محدودة ولها صلة وثيقة 

ستعمار كانت اال ةائريين طوال فتر التعليم الجامعي أمام الجز  صوفر  ستعماريةاال يدولوجياباإل
ة األوروبيين والتي بلغت محدودة جدا والجدول التالي يوضح نسبة الطلبة الجزائريين مقارنة بالطلب

10%)2(.  

  "ستعمارنسبة الطلبة الجزائريين مقارنة بالطلبة األوربيين في عهد اإل" :08 جدول رقم
                                                 

 تخصـص ، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير،امعي بـين األهـداف والواقـعالتكـوين الجـ، صالح بوشـارب  مريم -1
  .36، ص 2001 - 2000جتماع، جامعة قسنطينة، الجزائر، قسم علم اإل تنمية،

، 1981دط ،   الجزائـــر، لنشـــر والتوزيـــع،ل، الشـــركة الجزائريـــة التعلـــيم القـــومي والشخصـــية الجزائريـــةتركـــي،  رابـــح -2
  .146ص

  النسبة المئوية  المجموع  طلبة جزائريون  طلبة أوربيون  الكلية
  %11.66  1713 179 1534  الحقوق
  %15.40  824  110  714  الطب
  %08.65  427  34  393  الصيدلة
  %14.63  1347  172  1175  اآلداب
  %04.50  835 62 1375  العلوم
  %100  5146  557  4589  المجموع
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ل يؤكد هذا الجدول أن الواقع كان قائما على التمييز بين الفرنسيين والجزائريين في ك
ال مساواة والحرية التي كانت تدعو لها المدرسة الفرنسية وهذا ما دفع جزء  ،المستويات التعليمية

  .من المتعلمين لتشكيل جزء من نواة الحركة الوطنية الجزائرية
  :ستعماروضعية التعليم العالي بعد اال -1-2
  :1970-1962المرحلة األولى  -أ 

ير ولحفظ أمن البالد يتغيرات في مختلف الميادين لتسبعد االستقالل مباشرة شهدت الجزائر 
ستقالل من جهة أخرى، فكان لزاما عليها تأسيس نظام تعليمي ينتج من جهة، ومواجهة أعباء اال

لمواجهة سياسة التجهيل الفرنسية المطبقة طيلة قرن  ،فرص التعليم لكافة أبناء الجزائر إناثا وذكورا
  .وربع قرن على الشعب الجزائري

عليم الشامل ، والداعي ليكون الت1964هتمام عبر عنه بميثاق الجزائر الصادر عام هذا اال
  .)1(ستعجالياهدف 

فعمدت الدولة إلى تأسيس جامعات لتغطية العجز ومباشرة عملية التنمية، فتحت جامعة  
جزائر، ثم جامعة قسنطينة، ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بال 1966وهران سنة 

وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران، وجامعة عنابة بينما فتحت الجامعة اإلسالمية األمير عبد 
أما التنظيم البيداغوجي الذي كان متبعا فهو مورث عن النظام  ،)2(1984القادر بقسنطينة 

والعلوم  األدب والعلوم اإلنسانية، كلية الحقوق(الفرنسي، إذا كانت الجامعة مقسمة إلى كليات 
وكل كلية مقسمة إلى عدة أقسام متخصصة، أما ) كلية الطب، كلية العلوم الدقيقة ،قتصاديةاإل

  :)3(سيرورة النظام آن ذاك كان كاآلتي
نظام سنوي للشهادات المستقلة التي يكون في مجموعها شهادة  ،تدوم ثالث سنوات :الليسانس
  .الليسانس

احدة، يتم التركيز فيها على منهجية البحث إلى جانب تدوم سنة و  :شهادة الدراسات المعمقة
  .أطروحة مبسطة سببا لتطبيق ما جاء في الدراسة النظرية

                                                 

مقدمـة ، رسالة تقويم برامج التكوين الجامعي لمهندسي اإللكتروتقني على ضوء المقاربة النسقيةاهللا، محمد بوعبد  -1
  . 18-17، ص 1996، معهد علم النفس، قسنطينة، الجزائر، لنيل شهادة الماجستير

  .110ص ، 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، التربية والتكوين في الجزائر، بوفلجة  غياث-2
  .111المرجع  نفسه، ص  -3



 LMDبعـض تجــارب نظـام  الجامعة الجزائرية و : الفصل الرابع

-106 - 
 

  .نجاز أطروحة علميةتدوم سنتين على األقل من البحث إل :شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة
التطبيقي، في تصل مدة تحضيرها إلى خمس سنوات من البحث النظري أو  :دولة هشهادة دكتورا

هذه الفترة شهدت الجامعة الجزائرية التحوالت البنيوية التي كان يشهدها المجتمع الجزائري مع 
  .الحفاظ على نظم الدراسة الموروثة

  :1980-1971المرحلة الثانية  -ب 
نجازات متتالية في ميدان التصنع والتأميمات المتتابعة في إعرفت الدولة الجزائرية عدة 

حيث ركز ) صناعي ،ثقافي، فالحي( طاعات، وكان المشروع التنموي ذو األبعاد الثالثة مختلف الق
قتصادية التقليدية جتماعية واإلاإل يعلى استرداد التكنولوجيا بشكل رئيسي من أجل تغيير البن

قوم عليها هذا المشروع، فقد أقحمت ي للنقص الكبير في اإلطارات التي المجتمع الجزائري ونظر ل
السياسة التنموية، وكان المشروع الخاص  هنجاز هذمعة مباشرة كطرف فاعل وضروري إلالجا

حيث تمثلت  ،)1(جزأرة، ديمقراطية، تعريب: بالجامعة بشكل عام يفرض ثالث أهداف رئيسية
اإلصالحات الجامعية في تقسيم الكليات إلى معاهد مستقلة تضم أقسام واعتماد نظام السداسيات 

  :)2(الخاصة بمراحل الدراسات الجامعية تمثلت في) السنوية(ديالت ـالسنوية أما التعل الشهادات ـمح
  .ثل في المقاييس الدراسيةـمــدراسة تتــدات الـع سنوات، وحــدوم أربـت :التدرج–مرحلة الليسانس 

تدوم سنتين على األقل جزئها األول عبارة عن مجموعة : مرحلة الماجستير ما بعد التدرج األول
  .مقاييس نظرية وتعميق لمنهجية البحث، أما الجزء الثاني فهو إعداد بحث يقدم في صورة أطروحة

  .وات من البحث العلميــمس سنـوالي خــدوم حـت :مرحلة دكتوراه العلوم ما بعد التدرج الثاني
، يقترح إعادة إنتاج جامعة تواكب التطور 1970فاإلصالح الذي شهدته الجامعة سنة 

صياغة برامج جديدة من حيث التنظيم البيداغوجي والمفاهيم بالمعاصر، وذلك  المجتمعو العلمي 
  .ومن حيث طرق التدريس

  :2003-1981 :المرحلة الثالثة -ج 

                                                 

، 78، مجلـة الثقافـة، الجزائـر، العـدد تطوير التعلـيم الجـامعي فـي الجزائـر وفـق سياسـة الثـورة الجهويـةرابح تركي،  -1
  .11، ص 1983

2 -Dominique Glas man et Knamen JEAN , Essai Sur l’université et les cadres en 

Algérie ,p11. 
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على العموم لم تشهد فترة نهاية السبعينات حتى بداية الثمانينات أي تطورات إصالحية في 
حول تمثلت في مشروع الخريطة الجامعية التي كانت نقطة ت 1983التعليم العالي، إال أن سنة 

قتصاد الوطني على احتياجات اإل عتماداا ،2000تهدف إلى تخطيط التعليم العالي إلى آفاق 
القضاء على  ،وذلك بمراعاة الالمركزية في التكوين، تحقيق التوازن الجهوي ،وقطاعاته المختلفة
هداف إال أنها لم تمس أرض الواقع في جميع على الرغم من هذه األ صاد،قتالفوارق وتحريك اإل

  .)1(األطر الجامعية في سوق العمل لعدم توفر مناصب العمل
بل وازداد تأزما منذ التسعينات بسبب الوضع األمني  ه،وهكذا استمر الوضع على حال

  .قتصادي والسياسي رغم محاوالت اإلصالح التي شهدتها هذه الفترةواإل
  :إلى يومنا هذا 2003 :المرحلة الرابعة -د 

إن الجامعة كنظام مفتوح على جميع التغيرات والتطورات الحاصلة على المستوى القومي 
والدولي، تجد نفسها أمام تحد واضح إلثبات دورها العلمي والبيداغوجي وهذا يجعل اإلصالح 

فعمدت إلى  ضرورة البد منها وخاصة على مستوى المناهج البيداغوجية المتبعة في تكوين الطلبة،
الذي شرع في تطبيقه مع ) ل، م، د) (ليسانس، ماستر، دكتوراه(نظام : إدراج نظام الهيكلة الجديد

جامعات ثم بدأ تعميمه على الجامعات  10على مستوى  2003/2004بداية الموسم الدراسي 
  .)2(ككل

                                                 

    ، جتمـــاعالممارســـة السوســـيولوجية فـــي الجامعـــة الجزائريـــة، واقعهـــا وتمثالتهـــا لـــدى أســـاتذة علـــم اإل، صـــيد الطيـــب -1
  .51، ص 1992جتماع، قسنطينة، الجزائر، ا، قسم علم رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير

لتوجيـه، ، أصداء جامعية نشرية إعالمية، مصلحة اإلعـالم واLMDمحاضرات حول نظام ،  محمد بشير مناعي-2
  .22ص  ،2007، 11 ددعالالمركز الجامعي، تبسة، الجزائر، 
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  :دوافع إصالح نظام التعليم العالي في الجزائر -2
الجامعي في الجزائر لم يكن وليدا الصدفة وٕانما هو حتمية إن التفكير في اإلصالح 

  :)1(ختالالت التي شهدها النظام الكالسيكي والتي يمكن إجمالها فيما يليفرضتها جملة من اإل
  :الطلبة وانتقالوتوجيه  ستقبالافي مجال نظام  -2-1

إلى  إن اعتماد الجامعة على نظام توجيه مركزي، سبب في خيبة أمل الكثير وأدى
نتقال سنوي يفتقر إلى انسدادات تجسدت من خالل نسبة الرسوب العالية باإلضافة إلى نمط إ

  .حدتها اآلثار السلبية إلعادة التوجيه نالمرونة، هذا ما أفرز تسربات معتبرة زادت م
وعدم تنسيق الكثير من التخصصات  ،ثقل نظام التقييم والتطبيق الفعلي للبرامج المقررة

  .في الجامعة مع شعب البكالوريا الموجودةالمفتوحة 
  :في مجال هيكلة التعليم وتسييره -2-2
  .هيكلة أحادية مع وجود مسارات تكوين مغلقة باإلضافة إلى ضعف نظام التقييم -
  .متحان مضاعفة مما يعيق السير البيداغوجي الحسناحجم ساعي مثقل ودورات  -
  :المهني ضعف التكوين وقلة التأطير والتأهيل -2-3
نسبة تأطير غير كافية نجمت عنها مردودية ضعيفة للتكوين خاصة فيما بعد التدرج وذلك بسبب  -

  .هجرة األساتذة الباحثين
  .تكوين قصير المدى غير مرغوب فيه لم يحقق األهداف التي أنشأ من أجلها -
بوضوح من طرف  عدم وضوح القانون الخاص واإلمكانيات وفرص التشغيل والتي لم يعبر عنها -

  .قتصاديينالمتعاملين اإل
جعلت النظام الكالسيكي في الجامعة الجزائرية بالي غير قادر على مسايرة ما  اإلختالالتهذه  -

وطرق منهجية وتعليمية مواكبة للتكنولوجيا لذلك  ،يحدث من مستجدات عالمية وأبحاث بيداغوجية
 ،يتضمن هيكلة التكوين، طرائق التوجيه والتقييمفكرت بإعداد إصالح شامل وعميق للتعليم العالي 

ويمكن إجمال دوافع هذا  ،هيئات البيداغوجية والبحثالير مختلف يتنظيم وتس ،نتقال الطلبةا
  :اإلصالح في ثالث نقاط

  

                                                 

  .5-4، مرجع سابق، ص ملف إصالح التعليم العاليوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  -1
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  .السلبيات التي يعاني منها النظام القديم - 1
  .ظهور أبحاث بيداغوجية حديثة - 2
  .جهة والمجتمع من جهة أخرى تطور وتغير حاجات الجامعة من - 3
  :أهداف إصالح نظام التعليم العالي بالجزائر -3

والدفع بالجامعة ألن  اإلختالالتإن الغاية من اإلصالح الجامعي هي تدارك الوضع وٕاصالح 
  :تتالءم تدريجيا مع النظام العالمي للتعليم العالي وهذا بتحقيق مجموعة من األهداف المتمثلة في

 .ل النظام الكالسيكيمعالجة مشاك -

قتصادية وتقوية المهمة جتماعية، اإلضمان تكوين نوعي يراعي متطلبات المجتمع اإل -
 .الثقافية للجامعة بترقية القيم العالمية التي يعبر عنها الفكر الجامعي

حتفاظ تنمية التعامل الجامعي عن طريق الربط بين البحث، التكوين، التنمية مع اال -
  .عةباستقاللية الجام

التفتح أكثر على التطور العالمي وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وذلك بتشجيع  -
التعاون الدولي في هذا المجال وفق السبل واألشكال الممكنة مع ضمان تكوين وٕادماج 

 .)1(مهني أحسن لإلطارات الجامعية

يز البحث ر تقوم على التشاور والمشاركة مع تشجيع الباحثين وتحفيترسيخ أسس تسي -
 .بالكفاءات الواعدة حتفاظواالبالتعاون باإلضافة إلى خلق شروط مالئمة للتوظيف 

  :)2(أهداف أساسية تسعى الجامعة لتحقيقها 4هذه التحديات تعبر عن 
 .تقديم تكوين نوعي لضمان إدماج مهني أحسن - 1

 .التكوين للجميع ومدى الحياة - 2

 .المؤسسات الجامعية ستقالليةا - 3

 .ة على العالمفتاح الجامعنا - 4

                                                 

  .22مناعي ، مرجع سابق، ص  محمد بشير -1
     :من موقع 2008-06-18، مستخرج يوم في الجزائر LMDأهداف نظام  -2

http//www. Siassa.1fr1.Net/ montada.F19/ 
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  :العوامل المتحكمة في اإلصالح -4
قتصادي على ميزانية اإلصالح حيث أنها تتحدد وفق درجة نموه فالتقدم يؤثر العامل اإل

الهائل في أساليب وطرق اإلنتاج والتنوع المتزايد في أعداد الوظائف وتخصصاتها تفرض مستويات 
  .متقدمة من التعليم العالي

حات يتطلب مراجعة البنية العامة للتعليم العالي في إطار ما تسمح به لذلك فتمويل اإلصال
النمط اإلداري للجامعة يأثر على –اإلمكانيات المالية القادرة على تغطية متطلبات الجامعة 

يلعب النظام السياسي وتقاليد العالقات القائمة بين التكوين  ،المركزيالمركزي أو الاإلصالح 
ي تحديد طبيعة واتجاه اإلصالح وكذا تحديد وسائل التنفيذ مع فورا محوريا الجامعي والحكومة د

  .)1(تشجيع إسهام وتعاون المجتمع المحلي
بها وتحديدها بشكل أدق للوصول لنجاح  هتماماإلمشكالت التكوين الجامعي حيث وجب 

  .اإلصالح
كس على التعليم ونظمه نعيجتماعية والثقافية والذي جتماعي والمتمثل في القيم اإلالعامل اإل

  .تاللخوشكله وعلى ما مدى ما توفره من قبول للتغير ودعم اإلصالح أو جمود وتقبل اال
في ظل هذه اإلصالحات التي شهدتها الجامعة الجزائرية والتي تسعى من خاللها لتكييف 

ي تبلورت في الوسط الجامعي مع المتطلبات الجديدة التي تفرضها معايير جودة التعليم العالي والت
ساكسونية لدواعي تحسين نوعية  الذي نشأ في الدول األنجلو" LMD"مشروع نظام جديد هو 

  .التعليم العالي
  
  
  
  
  
  

                                                 

، دراســة منهجيــة ونمــاذج تطبيقيــة، دار الوفــاء للطباعــة التربيــة، المقارنــة ونظــم التعلــيمأحمــد عبــد الفتــاح التركــي،  -1
  .53، ص 2004والنشر، مصر، د ط، 
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  :LMDالجديد  النظام: ثانيا
 ":LMD" " د  م  ل" مفهوم  -1

هو مراجعة للتعليم العالي تسعى لتطبيقه كل الدول الحريصة على نموها  LMDإن نظام 
هذا ما فعلته الدول األوروبية وفق برنامج بولون الذي كان تكملة لبرنامج إيراسموس و  ،قتصادياإل

جل تحضير أتحاد من يسمح لثالث جامعات أوروبية باإل 1987ماندوس هذا األخير ظهر في 
تح فوالماستر الممنوح ي ،ها على طلبة جامعة رابعة غير أوروبيةحقترااشهادة ماستر مشتركة يتم 

  .به في البلدان األعضاء رافعتلالالمجال 
البرنامج يقترح شهادات ماستر ذات نوعية دولية جيدة هدفها جذب طالب المعمورة نحو 

وكذلك للطلبة األوربيين  ،جامعات أوربية وتقدم وفق هذا البرنامج منحا دراسية لطالب العالم الثالث
  أ.م.و لمواجهة قرينتهابا و الراغبين في الدراسة خارج أوربا وهذا لنشر قيم وثقافة أور 

  .)1(بيتين على األقل من لغات الدول األعضاءو هذه الشهادة تستوجب تعلم لغتين أور 
إلنشاء  800بمناسبة الذكرى  1998ماي  25قتراح بولون يوم ابعدها تم اإلعالن عن 

  :دول أوروبية هي 4جامعة السربون من طرف 
قتراح لضرورة وضوح ومقروئية يدعو هذا اإل ،"بريطانيةفرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة ال"

الشهادة المحضرة داخليا وخارجيا وهذا بعرضه لطورين رئيسيين متمثالن في ما قبل الليسانس وما 
وهذه هي الصيغة المتبناة في الدول  ،بعدها لتسهيل عملية المقارنة والمعادلة على المستوى الدولي

  .)2(3/5/8ي الدرجات األنجلو ساكسونية المتمثلة ف
   هي ليسانس ممنوحة في، شلور في الفنونيبا  "B.A" يعادل:  "L" "LICENCE" أو 3رقم  -

  ).سنوات بعد البكالوريا 3(الو، م، أ 
سنوات بعد  5(يعادل  ،ماستر في الفنون" M.A"يعادل : "  M""MASTER"أو  5رقم  -

  ).البكالوريا
وهكذا بدأ ظهور نظام  ،دكتوراه في الفلسفة" D. Ph" يعادل : "D" "DOCTORAT" أو 8رقم  -
  .BAMADأو LMDد أو.م .ل

                                                 

حـرز اهللا، كمـال  ، ترجمـة عبـد الكـريمنظـام ل م د ليسـانس، ماسـتر، دكتـوراه د الكريم حرز اهللا، كمال بـداري، عب -1
  .14-13، ص 2008 دط ، بداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

  .15-14المرجع نفسه، ص  -2
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  :)1(نظامالالمراحل التاريخية لتطوير  -2
  :1998ندوة السربون ماي  -أ 

فرنسا، : بيان السربون تم اإلمضاء والمصادقة عليه من طرف وزراء التربية لكل من
دولة  29ووقعت عليه ، LMDمصادقة على مشروع إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا، وتم من خالله ال

أوروبية حمل هذا المشروع على عاتقه عملية تطوير بنية نظام التعليم العالي من أجل تسهيل 
عتراف المتبادل بالشهادات الجامعية مع احترام الخصوصيات الوطنية لكل دولة وهذا من خالل اال

  :تحقيق األهداف التالية
  .حركيتهم في سوق العمل األوروبي ج المتكونين وتسهيل إدما: الحركية -
  .عتراف بفترات الدراسةتسهيل عملية العودة لمواصلة الدراسة واال: الليونة -
  .إدخال سيولة لفروع التعليم العالي وتشجيع الشراكة بين الجامعات: السيولة -
  .وى العالميرفع مستوى المقروئية للشهادات األوروبية وٕايصالها للمست: المقروئية -
  :1999وة بولون جوان دن -ب 

تحادات الجامعية شارك فيها اللجنة األوروبية واال 1999جوان  19نعقدت ندوة بولون في ا
 06ألهداف المرجوة من ندوة السربون وتمحورت حول لحيث تم عرض مفصل  ،ودول أخرى
  :مبادئ هي

 .حق للشهادةنظام للرتب األكاديمية سهل القراءة والمقارنة وٕانشاء مل - 1

والطور  ،الطور األول موجه الحتياجات السوق ،قبل التدرج وبعد التدرج: نظام مجزء إلى طورين - 2
 .ومتخصص األولمتمم للطور  الثاني

 .نظام تجميع وتحويل األرصدة - 3

 ).الطلبة، األساتذة، الباحثين( الحركية  - 4

 .ميكانيزم التقييم الدائم الذي يضمن نوعية التكوين - 5

  .وبي للتعليم العاليالبعد األور  - 6

                                                 

  .21عبد الكريم حرز اهللا، كمال بداري، مرجع سابق، ص  -1
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  ):2001 يما(ندوة براغ -ج 
ت فتم من خاللها تأكيد أهداف بولون وأضا 2001ماي  19في   PRAGUEنعقدت ندوةا

هو التربية على مدى الحياة مع ضرورة مشاركة مؤسسات التعليم العالي والطلبة في  ،هدف جديد
مات هذه الدول إلى تقييم نوعية التعليم بي في مجال التعليم العالي فدعت حكو و ترقية الفضاء األور 

  .في كل دولة
  :2003ندوة برلين  -د 

بتداء من اقتراح بتحديد األهداف على المدى القصير وعليه قرر المشاركون تعجيل اال
يطلب من جميع البلدان الممضية على المشروع تبني نظام الطورين ووضع ضمان النوعية  2005

  .راهوبدأ اإلصالح في طور الدكتو 
  :2005ندوة بارغن ماي  -ه 

لتقييم نصف مسلك اإلصالح وتحديد  2005ماي  20-19نعقدت في النرويج من ا
  :وحوصلة تقييم المرحلة أكدت على مايلي 2010األهداف المرجوة إلى غاية سنة 

جتماع بضرورة زيادة قدرة وجود صعوبات في المعادلة بين نظم بعض الشهادات لذلك طالب اإل -
  .ل حاصل شهادات ليسانستشغي

  .سجل وضع نظام ضمان النوعية لدى مختلف الدول مبني على معايير موجودة -
  .عتراف بالشهادات في مختلف الدول المنظمة للمشروعاال -

يظهر جليا أن  ،لتحاق بالمشروعوقد دعت هذه الندوة الدول الغير منظمة في التعجيل باال
ته من تقبل الدول األعضاء للنظام الجديد ويعتمد على الحوار ديناميكي يستمد قو " بولون"برنامج 

والمناقشة ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في السنوات األخيرة ثم شرعت البلدان العربية في اعتماده 
  .)1(بمثل تونس، المغر 

  
  
  

  

                                                 

  .07، ص 2005، ماي دليل الحائز الجديد على البكالورياوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  - 1
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   )LMD)1مبادئ ومميزات نظام-3
جعله معيار من معايير الجودة بمجموعة من الخصائص والمميزات التي ت  LMDيتميز نظام    

يضمن تكوين فعلي للطالب بما يتماشى ومتطلبات واحتياجات سوق العمل  والذي في التعليم العالي
  .المحلية والعالمية

  :الرتب الثالثة -3-1
بعد حصول الطالب على شهادة البكالوريا له التسجيل في مسالك تكوين مختلفة  :الليسانس -أ 

  :ى شهادة الليسانس وفق المراحل التاليةتسمح له بالحصول عل
  .تأقلم الحياة الجامعية واكتشاف تخصصات كل ميدان: 1ل 

  .اختيار التخصص إلىتعمق في المعارف وتوجيه المتدرج للوصول : 2ل 

  .التخصص المعرفي واختياره بما يتناسب وقدرات الطالب تحديد:3ل 

توج بعدها الطالب بليسانس مهني أو رصيد ي 180سداسيات مصادق عليها ب 06تدرس خالل 
  .أكاديمي

سداسيات بعد  أربع، يكون فيها تدريس معمق للتخصص ودقيق، محددة ب2، أ1أ: الماستر -ب 
رصيد للحصول على ماستر مهني أو ماستر  120رصيد لكل سداسي أي   30الليسانس و 

  .البحث
              تضم أعمال بحث تطبيقية  سنوات، 3سداسيات على األقل ستة  تحضر في: الدكتوراه -ج 
واألرصدة لكل سداسي ،وطبيعة الشهادة المحصل عليها في كل  الرتـبالشكل التالي يوضح هذه و 

  .مرحلة تكوينية وفق سنوات الدراسة

                                                 
1 - le système lmd conférence, débat sur le système lmd université, annaba, algérie, 02-
04-2008. 
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  سنوات على األقل 3                                                                            

  
  

                                                                                     
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
  
  

  "LMDتسلسل الشهادات في نظام : "10شكل رقم 

8+بكالوريا  

5+بكالوريا  

4+ريابكالو  

3+بكالوريا  

2+بكالوريا  

1+بكالوريا  

 دكتوراه

 
 

 ماستر

4سداسي  -3سداسي 2أ  

2سداسي  - 1سداسي -1أ  

 
 
 

 ليسانس 

6سداسي  - 5سداسي  -3ل  

4سداسي  - 3سداسي -2ل  

2سداسي  - 1سداسي  -1ل  

 بكالوريا

120 

180 

 Créditsرصيد 
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  :مجاالت التكوين -3-2
والمجال هو عبارة عن تجمع عدة  ،معظم التكوينات الجديدة منظمة داخل مجاالت كبيرة

العلوم - :تخصصات على شكل مجموعة منسجمة من ناحية المنافذ المهنية التي تؤدي إليها مثال
الدقيقة والتكنولوجيا العلوم -رييقتصادية والتجارية والمالية والتسالعلوم اإل- جتماعية،واإل اإلنسانية

  .وعلوم الصحة
  :التعليم -3-3

والتصديق على  ،د في سداسيات وعلى أساس وحدات تعليم ينظم التعليم في ل، م،
  .رصيد 30اكتساب المعارف يكون في نهاية كل سداسي وبالحصول على 

  )1(:وحدات التعليم -3-4
مواد المنظمة بطريقة تنظم الدروس على شكل وحدات تعليم وتتكون من المقررات وال

هر وتنقسم شبيداغوجية منسجمة بهدف بلوغ كفاءات ملموسة تقدم هذه الوحدات في مدة قدرها ستة أ
  :إلى ثالث أنواع

  :وحدة التعليم األساسية -أ 
  .تشمل مواد التعليم األساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في الشعبة المعينة

  :ستكشافإلوحدة التعليم الخاصة با -ب 
تشمل مواد التعليم التي تمكن من توسيع األفق المعارفي للطالب وتفتح له منافذ أخرى في 

  .حالة إعادة توجيهه بفضل تعدد المواد
  :وحدة التعليم األفقية -ج 

 اإلعالمتكنولوجيات  اآللي، اإلعالماللغات الحية : تجمع مختلف مواد التعليم مثل
وفر أدوات ضرورية الكتساب ثقافة عامة وتقنيات منهجية الخ التي ت....جتماععلم اإل،تصالواإل

  .ندماج والتكيف المهنيين مع محيط متغير باستمرارتسهل اال
  :النقاط المتحصل عليها في كل وحدة تكون

  .كون نهائيا مهما كانت مدة المسلكمعناه كل تصديق ي: قابلة للترصيد -

                                                 

  :                  من الموقع 2007-40-50يوم   مستخرج، LMD ندوة حول النظام ،جامعة منتوري قسنطينة -1 
http: // www-najah-educ/Arabic                                                                                          
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  .ه مهما كان المسلك المختارقى نفسمضمون التعليم لوحدة التعليم يب: متحولة -
بإدخال كل أشكال التعليم والتربصات المذكرات، المشاريع والعمل : مطبقة لمجموع أعمال الطالب-

  .الفردي
  ):المسالك(المسارات  -3-5

عبارة عن مجموع وحدات التعليم منظمة بطريقة منطقية يقترح على الطالب من أجل 
  )1(ختصاص المختارالدخول في اإل

 :ع المسالكأنوا-

  .الوصايا فهو المسلك المقترح من طرف فرقة التكوين ويتم اعتماده من طر : المسلك النموذجي
يقترحه الطالب بمفرده ويكون مؤطر من طرف فرقة التكوين ويختار وحدات تعليم : المسلك الفردي

  :حسب مؤهالته ومشروعه المهني والشكل التالي يوضح ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

  "LMDالك التكوين في نظام مس: "11شكل رقم 

  :بناء المسلك-
هو الذي يبنى على أساس اشتراك وحدات تعليم أساسية للمسلك  :مسلك التكوين الجيد

إذا صادق الطالب على وحدات التعليم  الرئيسي للطالب مع وحدات تعليم أساسية للمسلك الثانوي،
  .ص يصبح له رئيسياختصاااألساسية للمسلك الثانوي يمكن له إعادة التوجيه نحو 

                                                 

 :من الموقع 2007-40-50مستخرج يوم  ،LMDسؤال وجواب حول نظام  -1

                                                                                                       http: // www-univ-nk.m  

مسلك التكوين

مسلك 
نموذجي 

مقترح من 
طرف 
 المؤسسة

مسلك فردي 
مقترح من 

طالبطرف ال  
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  "توزيع وحدات التعليم وفق المسالك: "12رقم  شكل

  : األرصدة -3-6
يعتبر الرصيد وحدة قياس للمواد التعليمية المحصل عليها ويحدد حسب العمل الذي ينجزه 

ية وهو ميالخ ويعد الرصيد بمثابة الوحدة التقي....الطالب من خالل الدروس والعمل الفردي والمذكرة
  )1( حتفاظ والتحويل وتحدد قيمة الشهادات على شكل أرصدةقابل لال

  .رصيد 30 ـالسداسي مرفق ب -
  .رصيد 60 ستة مرفقة بسداسيين اثنين أو -
  .رصيد 180سداسيات أي  6 - سنوات 3 ـالليسانس مرفق ب -
  .رصيد 300سداسيات مرفقة بـ  10أو سنوات 5 ـمرفق ب الماستر -
  .ال تعتمد على األرصدة بل على مناقشة أطروحة: الدكتوراه -

يتم الحصول على األرصدة بإكتساب كل وحدات التعليم المتعلقة بالمسلك أو عن طريق 
وتغيير هذه األرصدة مكتسبة نهائيا وهي قابلة للتحويل  ،التعويض لوحدات التعليم لنفس السداسي

ؤسسات جامعية أخرى ممكنة بعد موافقة أي القبول والتصديق على فترة أو مرحلة الدراسة في م
  .الفرقة البيداغوجية

                                                 

  .40-39ص  ،2004، 16العدد  ،الجزائر ،جامعة عنابة ،مجلة العلوم ،LMDنظام ، امعيةمنشورات ج -1

 المسالك

ختصاص ا
 رئيسي

% 60إلى  50
رصيد 180من   

وحدة تعليم 
أساسية 

ختصاصلال  

ختصاص ا
ثانوي

%  35إلى  30
رصيد 180من   

وحدة تعليم أساسية 
) ثانوية(
ختصاص آخرال  

خارج 
ختصاصاال  

% 15إلى 05
رصيد 180من   

وحدة تعليم عرضية 
)خاصة(  
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  :التدرج والتقييم -3-7
  :التقييم -أ 

تتكون هي بدورها من مواد ومعامالت  ،الدراسة منظمة في سداسي متفرع إلى وحدات تعليم
يم أما معامل وحدة التعل 3و 1وعدد من األرصدة ويحدد معامل المادة بالنسبة ألرصدة المادة مابين

فيحدد بالنسبة ألرصدة وحدة التعليم خالل السداسي وليصادق الطالب عليه يفترض أن يتحصل 
  .بالتعويض بين جميع وحدات تعليم السداسي 20على 10على معدل 

  :التدرج -ب 
دة المتحصل عليها في السنة هي أرصدة مكتسبة نهائيا في كل سداسي على ـعدد األرص

   .حدى
  .يض ما بين السداسياتال توجد عملية التعو  -
  .ياننتقال من سداسي ألخر في نفس السنة ممكن لكل طالب مسجل قانو إلا -
السداسي األخير في المسلك الدراسي األخير ال يتم إال بعد التصديق لكل األرصدة  إلىنتقال اال -

  .مذكرة التخرج إلعدادالسابقة،إذا كان هذا السداسي مبرمج 
ن خاصا بكل مؤسسة جامعية كما يمكن أن يكون محددا التدرج في الدراسة قد يكو 

  .بنصوص قانونية وزارية
رصيد خالل السنة  30ثر من ــدانا بأكــوالية إذا كان مـسنة المــقال للــنتالب االــن للطــال يمك-

  .الدراسية
  :رق التسييرــط - 3-8

مختلفة للتقييم والفرق مرتبط بطرق التسيير للموارد المتاحة واألوجه ال LMDإن نجاح نظام 
  .الساهرة على مراقبة سيره ونجاحه

  تكون بالمراقبة المستمرة أو بامتحانات نهائية أو يجمع النموذجين :تقييم المعارف -أ 
في الحياة العملية وهذا  إدماجهميعني متابعة المتخرجين ومعرفة حالة  :متابعة الشهادات -ب 

: رة لهذه المتابعة سنويا والمتمثلة في مراقبة عدة أمور منهايعطي أهمية كبي  د.م .يعني أن نظام ل
 والترقيات الممكنة، األجر، ،أوضاعهم المهنية ،توزيعهم حسب الوظائف، وضعيتهم مع المستخدم
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لذلك مؤشرات تقييم  ،كل هذه المعطيات أساسية للتقييم الذاتي للجامعة والتقييم الوطني والدولي
  .ابة كبيرة فبموجبها يمكن تقييم درجة التكوين في مجالهاالشهادات يجب أن توضع بعن

ستمارة للطلبة ارض غتنجز العملية بطريقة مرحلية وتوزع لهذا ال: تقييم األساتذة الباحثين - ج 
  .الخ....مثابرته نشاطه، ،لدروس األستاذ ماستيعابهلينقطون عليها مستوى 

كل طالب بعد لية طرف المؤسسة الجامع وثيقة تسلم من: للشهادة) توضيحي(ملحق بياني  - د 
التعليمي وتلحق بكشف النقاط بين الملحق جميع الدراسات المتبعة وبالتالي  انتهائه من مسلكه

يؤشر إلى المعارف األكاديمية والمهنية والكفاءة المكتسبة من طرق الطالب وبين أيضا تفاصيل 
الذي يوضح نوعية ) F-E-D-C-B-A(المسلك لجميع نشاطاته ويتكون من سلم تنقيط بالحروف 

  .العمل المقدم من طرف الطالب
تسهل من تسيير المؤسسات الجامعية بتبسيط نمط التسيير وتوفير : اإلداريةالنصوص  - ـه 

  .الوسائل
بعض مهام مصلحة التدريس ولجان التقييم في نظام ل م د معهودة : الفرق البيداغوجية -و 

  .وينفرق التكل وللفرق البيداغوجية
  :الطالب في نظام ل م د -3-9

  :ندماج في الحياة الجامعية من خالل عدة عملياتسهل نظام  ل م د على الطالب اال
  :واإلرشادستقبال والمرافقة اال -أ 
  :ستقبالاال-

 نترنتاألمواقع في : لتحاق بها وله أوجه مختلفة مثليمثل الرابط بين الجامعة ومن يريد اال
  .كتب دائم في مصلحة التدريس الستقبال الطلبةمناشير مختصة، م –
  : المرافقة- 

هذه المرافقة ممثلة  ،الجامعة إلىطرة وتوجيه للطالب ابتداء من دخوله ؤ عبارة عن متابعة م
التي يضعها األستاذ الوصي وفق خطة بيداغوجية تعمل على مساعدة الطالب في " الوصاية"في 

تصاالته مع المؤسسات اوقد يساعده الوصي بفضل  ،مواجهة صعوباته وتنظيم نفسه وعمله
  .العمومية في اختيار مكان تربصه وجمع المعلومات حوله واإلداراتقتصادية اإل
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  :اإلرشاد-
فالمرشد ال يجب أن يكون بالضرورة أستاذا فمن المستحسن أن إذا كان الوصي أستاذا 

ة الجدد ليتقاسم معهم خبرته في يكون طالبا في آخر طور الدراسة حيث يؤطر مجموعة من الطلب
  :م للتكيف مع المحيط الجامعي لذلك نجدهعدة أمور ومساعدت

 ستقبالاال إرشاد:  
الطلبة عن الحياة الجامعية اليومية وتوجيههم نحو المصالح المختصة  إعالمنقصد به 

  .خاصة لطلبة السنة األولى اإلرشادوينظم هذا 
 عماله الفردية كيفية تلخيص الدروس المساعدة على فهم ومساعدة الطالب في أ: المرافقة إرشاد

  .الخ...التحكم في وسائل استعمال المراجع والمكتبة ، عملية التوثيق
  :العمل الفردي وحساب األرصدة -ب 

العمل الفردي غالبا ما تكون هذه –الدروس : ليس هناك قاعدة واضحة تسمح بضبط النسبة
  .المتبقي للعمل الفردي ضور والربعالنسبة ثالثة أرباع للح

  :عن تحديد العمل الفردي وعدد األرصدة: مثال
ساعة  24 ساعة من السداسي موزعة إلى 64 ـب المادة المقدمة من طرف األستاذ معادلة

  .متحاناتساعات لال 4 +ساعة لألعمال التطبيقية  12 +ساعة األعمال الموجهة  24+ للدروس 
من حجم الدروس،  4/1ة والعمل الفردي يمثل ساع 25نفترض أن رصيد واحد يعادل 

  :يلي وعليه نجد ما متحاناتواالاألعمال الموجهة ،األعمال التطبيقية 
   4) /متحاناتاال+األعمال التطبيقية+األعمال الموجهة +الدروس = (  العمل الفردي
  .ساعة 16= 64/4= 4)/24+24+12+4= (               

  .أرصدة3بالتقريب  3.2= 80/25 =25)/16+64: (عدد أرصدة المادة
لكن هذه الطريقة ليست مطبقة بصفة متجانسة في كل البلدان فكل بلد يتبنى نظام 

LMDعن المبادئ األساسية التي قام عليها هذا النظام ىوفق ظروفه وواقعه دون أن يتعد.  
  .)LMd)1 نظام أساسهاثالث مبادئ أساسية يعمل على  إجمالسبق يمكن  من خالل ما

                                                 

، جامعــة عنابــة، مجلــة رســالة الجامعــة ،أهميــة تقــيم المرحلــة ،LMdاصــالح التعلــيم العــالي ، منشــورات جامعيــة -1
  .2-1ص  ،2008مارس  ،18عدد ال ،الجزائر
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تعاد حتى لو تم التحويل من مؤسسة  الوحدات الدراسية المكتسبة ال: Capitalisationلرسملة ا
  .ألخرى

مؤسسة جامعية  ل ملفه البيداغوجي وتسجيله في أيتمكن الطالب من تحوي: Mobilitéالحركية 
  .في الجزائر أو خارجها

  .يلفي إطار التشغ " ل م د"  سهولة تكافؤ شهادة :  Lisibitéالوضوحية
  )LMD:)1أهداف نظام  -4
ة لتكون نوعية ومنظمة يإعطاء حيوية وفعالية للتكوين الجامعي وذلك بتحديث البرامج التكوين- 1

  .خطط الدولة التنموية إطارقتصادي في وذلك بالتشاور مع القطاع اإل ،حتياجات السوقومالئمة ال
  .تطوير البحث العلمي وتنمية الروح العلمية- 2
  .الجامعيةستقاللية ا- 3
قتصادي والعلمي نشغاالت المحلية والعالمية على المستوى اإلمشروع جامعة يشمل اال إعداد- 4

  .جتماعي والثقافيواإل
  .تقييم مستمر لمؤسسات التكوين وبرامجها- 5
نتقال من يسمح باال مساعدة الطالب في اختيار مساره والمشاركة في فهم تكوينه حيث أنه- 6

التي تبدو فيه ذاتيته وهذا مايساعده على التكوين الفردي  ،المسار الحيويالمسار المفروض إلى 
  .حيث تكون الفرق البيداغوجية بمثابة دعم ودليل ونصيحة ترافقه طيلة مساره التكويني

  .تعبئة كل األسرة الجامعية والتحامها لتكون جامعة حيوية وعصرية متفتحة على العالم- 7
  
  
  

  :LMD ي نظام تجارب الجامعات ف  -ثالثا
  : LMD التجربة الفرنسية في نظام  -1 
  :األقسام التحضيرية -أ 

                                                 

ص  ،2007-2008  ،الجزائـر ،مديرية النشر لجامعة عنابة ،الطالب دليل ، وزارة التعليم العالي والبحث العملي -1
08.  
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سنوات  3توجد هذه األقسام في المدارس الكبرى يحضر فيها التالميذ في مدة عامين أو 
تقع هذه األقسام في الثانويات  إلجراء مسابقات الدخول إلى المدارس الكبرى ومدارس المهندسين،

بواسطة البكالوريا أو مستوى يعادلها بعد قبول الملف من طرف رئيس ، اهونستطيع الوصول إلي
إن التالميذ المسجلين في هذه األقسام هم الذين درسوا في األقسام النهائية للثانويات  ،ةسالمدر 

أما التالميذ المتأخرين فيجب عليهم إظهار كشف نقاطهم الرسمي المقدمة من  ،الفرنسية أو األجنبية
  .)1(ربية الوطنيةوزارة الت

إن الهدف من هذه المدارس هو العمل على رفع مستوى المعارف للحائزين على شهادة 
البكالوريا في حقول مختلفة بهدف جعلهم يتابعون دراستهم في المدارس الكبرى في الشعب األدبية، 

ة في هذه أقسام تحضيري 3تجاهات ونجد ا إلىقتصادية والتجارية والعلمية وكل شعبة مقسمة اإل
  .سالمدار 

  :قتصادية والتجاريةاإل م التحضيريةاساألق.1- أ 
هذه األقسام تحضر لمسابقات المدارس العليا للتجارة والتسيير والمدرسة العليا 

، لغات أجنبية حية، تاريخ، قتصادا، رياضيات: يتابع الطلبة فيها نظام شامل" Cachan"العادية
  .ثقافة عامة

  :رية األدبيةاألقسام التحضي -2.أ 
هذه األقسام تحضر لمسابقات المدارس العليا العادية وللمدارس الوطنية التشريعية، 

إن تالميذ األقسام التحضيرية األدبية  ،المدارس العليا للتجارة والتسيير،معاهد الدراسات السياسية
  .ارة والتسييرلمدارس الكبرى للتجلالتي تفتح أبوابها  "آداب وعلوم إنسانية" يخضعون لمسابقة

  
  
  :األقسام التحضيرية العلمية -3.أ 

المدارس العليا العادية، المدارس الوطنية  ،تحضر هذه األقسام لمسابقات مدارس الهندسة
  .للزراعة والبيطرة

                                                 

1-Classes preparatoires aux grandes écoles [c-p-G-E]  

- Le 02-11-2007 à partir du site : 
http:// www –education- gouv-Fr  
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الطلبة المسجلين في األقسام التحضيرية يستطيعون الحصول على منحة التعليم العالي وفق معايير 
ستحقاق خاضع لمعايير وطنية فنجد الطلبة المتحصلين على وهذا اال ،حقةجتماعية أو منحة مستا

يتم التسجيل .بكالوريا بتقدير جيد جدا أو الطلبة الدارسين في الطب، أو طلبة المدارس الكبرى
أفريل قبل الدخول المدرسي بواسطة  30جانفي حتى  15من  ابتداءإللحصول على المنحة 

 CROUS"CENTRE"لجهوي للمهام الجامعية والدراسية المركز ا: األنترنيت في موقع

REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITARES ET SCOLAIRES             

                                                          
بعد نتائج  « CROUS »ملف المنحة يحول من طرف + جتماعي إحيث يحضر الطالب ملف  

  .البكالوريا
  :ارس الكبرىالمد -ب 

المدارس العادية  -فنجد مدارس المهندسين" سنوات  5+بكالوريا "شهادة هذه المدارس معادلة لـ
  .مدارس البيطرة -مدارس التجارة –العليا 

 :مدارس المهندسين -1.ب 
مدرسة خاصة بالمهندسين في فرنسا ما بين العام والخاص مدة التمدرس  233توجد حوالي 

  :ار طالبها وفق حالتينسنوات تخت 5 – 3من 
 عن طريق مسابقات بعد سنتين من التحضيري: الحالة األولى.   
 بكالوريا (يتم القبول مباشرة بعد البكالوريا في كل الحاالت الشهادة معادلة : الحالة الثانية+ 

  ).سنوات5
هناك الكثير من مدارس المهندسين التي تقترح ماستر تكون هذه الفرصة متاحة للطلبة 

( تفوقين في شهادة الليسانس ووفق هذه المدارس التكوين يكون عام أو متخصص مثال في الم
في  €380ثمن التمدرس  ،في مدارس المهندسين العامة) إعالم آلي - بيولوجيا - الكيمياء -الفالحة
  )1(السنة

  :المدارس العادية العليا -2.ب 
  :مدارس عادية عليا هي 04توجد 

                                                 
1- A partir du site précédent, Classes préparatoire aux grandes écoles [C.PP.G.E]  
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 d’ulmفي باريس شارع المدارس العادية العليا  -

                                         Ecole Normale superieure (ENS) 
 "توفر تكوين أدبي" :المدارس العادية العليا لألداب والعلوم اإلنسانية في ليون -

 Écoles Normale supérieure lettres et sciences humaines (E.N.S.L.S.H)  

 "توفر تكوين علمي" Cachanلعليا المدارس العادية ا -
Ecole Normale supérieure de cachan  

 "توفر تكوين في العلوم، التكنولوجيا، التسيير" المدارس العادية ليون  -
Ecole Normale supérieure de LYON (E.N.S.Lyon)  

 تعمل هذه المدارس على تكوين المدرسين والباحثين ذوي المستوى العالي سواءا كان في
سنوات وتقوم هذه المدارس بإجراء مسابقتين  4ختصاصات األدبية أو العلمية والتمدرس يكون لـاال

ختيار في هذه المدارس بمسابقات بعد سنتين من األقسام مختلفتين للتالميذ األدبية والعلمية يكون اال
النسبة ب" Maths  pé"بالنسبة لألدبيين و" Hypokhâne et khane:"التحضيرية المسماة بـ

  .للعلميين
  .03في حالة الحصول على شهادة مهندس يمكن الدخول مباشرة في العام 

سنوات من الدراسات  03أو  02الطلبة األجانب يجب أن يتحصلوا على شهادة على األقل مدة 
  .ختيار يتم بمسابقاتالعليا في بالدهم وملفهم يدرس من طرف إدارة المؤسسة واال

  .لون على مكافأة أثناء دراستهم في هذه المدارسلطلبة الفرنسيين يتحصا
 - بيولوجيا: ي تجمع التخصصات التالية تبية الو األور  ENSوضعت هذه المدارس مسابقة 

  .)1(رياضيات وفيزياء - إعالم آلي -علوم األرض - كيمياء
  
   
  
  :مدارس التجارة -3.ب 

سنوات  5أو 4+ وريا سنوات وتمكن من الحصول على بكال 4إلى  3مدة التمدرس بها من   
  .وتوظف بواسطة مسابقات بعد سنتين من التحضيري

                                                 
1- Grandes écoles –Ministère de l’Education nationale français, le 02-11-2007 à partir 
du site :   
http://www.education.gouv.fr 
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 ،كل تخصص في هذه المدارس يعتمد على مسابقات ويمكن توظيف تالميذ هذه المدارس خاصة
  .في العام €7000و  4500ومصاريفها تختلف بين 

  :مدارس البيطرة -4.ب 
 « Lyon »من باريس وفي  قريبا" Alfort"دارس بيطرة وطنية في م 4توجد في فرنسا 

سنوات وتمكن من الوصول إلى  7إلى  4التمدرس بها من « Toulouse » و « Nantes » و
ختيار يكون بمسابقة بعد عامين من الدراسة في األقسام سنوات اال 9أو  6+مستوى البكالوريا 

  .التحضيرية والطالب يشارك في هذه المسابقة مرتين فقط
يملك شهادة عليا تمكنه من الدراسة العليا في بلده ويستطيع  الطالب األجنبي يجب أن

 .بعدها الدخول إلى القسم التحضيري بعد دراسة ملفه ليدخل مباشرة للمدرسة

  .في السنة  762€مصاريف التسجيل والتمدرس تتعدى معدل تقريبا 
  :الجامعة -ج

وهذا  ،بيو الي األور عملت فرنسا على تحقيق التناسق بين تعليمها العالي والتعليم الع
ختصاصات والتكوينات وتبادل اال ،بيو بتنقل الطالب األور  حالذي يسم LMDبتطبيقها نظام 
  :و أهم مميزات هذا النظام  المهنية والعامة

  :الليسانس -1.ج 
بي وٕادماج التوجيهات البيداغوجية  و تطبق في هذه المرحلة مبادئ التعليم العالي األور 

  ."تعديالت بيداغوجية في الجامعة"عية الوطنية المسماة المحددة من طرف الجم

 « Améliorations pédagogiques à l’université »  هدفها الرئيسي كسب مصداقية
  .التكوين

يكتسب الفرد في هذه الفترة تخصص واحد أو تخصصين أو ثالث تخصصات ويحضى 
والمتابعة وفحص  ،ستقبال والدعملمكلفين باالبمتابعة الفرق البيداغوجية والتكوينية، ومدير الدراسة وا

وهناك لجنة مكلفة بمتابعة الليسانس وتقييم تطبيق القوانين الجديدة وتقديم  ،ةبوتقويم التجر  ،المعارف
  . )1(نطباعاتها والقرارات الواجب إتباعهاا

                                                 
1-Licence- Ministère de l’éducation nationale français, le 05-11-2007, à partir du site : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr\cid20277\licence.html 
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ام القديم سداسيات وهذا يعادل النظ 06هذا التعديل أدخل شهادة جديدة في الليسانس مقسمة إلى 
 شهادة الدراسات الجامعية العامة" D.E.U.G" المسمى بـ

 « Diplôme d’études universitaires générales »  والطلبة الذين درسوا في هذا النظام
  : يمكنهم متابعة دراستهم في النظام الجديد ليسانس مهني خالل عام

    B.T.S » brevet de technicien supérieur »التقنيين السامين  -

  DUT »Diplôme universitaire de technologie »الشهادة الجامعية في التكنولوجيا  -
  شهادة الدراسات الجامعية العلمية والتقنية  -

 - « D.E.U.S.T. » Diplôme d’études universitaires scientifiques et 
techniques. 

  الليسانس المهني:  
ميزتها مشاركة " سنوات  3+ بكالوريا "دة معادلة لـ وهي شها 1999أسس في نوفمبر 

بية المتمثلة في ضرورة تماشيها و ستجابة للمطالب األور االجامعة والمؤسسات المهنية في وضعها 
بية وهذه الشهادة توفر للطالب تصنيف مهني يتماشى مع متطلباتهم وقدراتهم و مع السوق األور 

   :هني  فنجد مثالليسانس م 1438بحيث تحضر في عام وهناك 
 ).الخ... الفضاءات الطبيعية - ستثمارتسيير اال - الزراعة( ميدان اإلنتاج الزراعي  -

 - اإلعالم الصناعي -الكهرباء اإللكترونية - هندسة معمارية -هندسة مدنية( عة اميدان الصن -
 ).الخ...الكيمياء

-12ية والتربصات تكون ما بين في العام الثاني للدراسة يتم قراءة المواد النظرية والتطبيق  
وتكون بعض التربصات في الخارج ويتم من خاللها إنجاز مشروع البحث الذي يقيم  ،أسبوع 16

معارف الطالب وآليات أدائه وبهذا تحضر المذكرة والمناقشة شفوية ويكون جزء من التعليم 
  .)1(المحصل عليه قد ساهم فيه المهنيين

 :الماستر -2.ج 

                                                 
1- Master Recherche, le 05-11-2007, à partir du site : 
http: ://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20193/master-recherche.html 
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 4أن يتحصل على ماستر مهني أو ماستر بحث وتتكون هذه الشهادة من يمكن للطالب 
وسداسيين  ،في العام األول M1مقسمة إلى سداسيين في ) سنوات Bac +5( سداسيات معادلة لـ

  .في العام الثاني M2في 
 يعوض شهادة اإلتقان لمدة عام متبوعة بشهادة الدراسات العليا المختصة : الماستر المهني-

D.E.S.S Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées   
  .)1(يتم القبول في هذا الماستر وفق ملف واألماكن المحددة لذلك

 D.E.Aيعوض شهادة اإلتقان لمدة عام متبوعة بشهادة الدراسات المعمقة : ماستر البحث-

Diplôme d’Etudes Approfondies  ، بله سداسيات كل سداسي يقا 4ويتم تحضيرها خالل
  .)2(رصيد وهذا يفتح مجال للدكتوراه 30

  :الدكتوراه -3.ج 
منحدرة من ماستر بحث يحضر الطالب من خاللها للدكتوراه ويكون مسجل في ماستر 
بحث بينما طلبة الماستر المهنية يجب أن يتحصلوا على تأشيرة تسمح لهم بمتابعة دروسهم 

  ).سنوات BAC+8( سداسيات  6وتحضر في 
دولة أكدوا على ضرورة قيام الطالب  45وزراء التعليم العالي لـ  2005اي م 19-18في 

ختصاصات ويتماشى مع بالبحث وأنه من الواجب وضع مقاييس ليكون برنامج الدكتوراه متعدد اال
  .متطلبات السوق قدر اإلمكان

 7وقرار  2006أفريل  18قامت فرنسا بتطبيق هذا القانون من خالل توجيه البحث في 
ليضمن تكوين دكتوراه عالي المستوى معترف به أكاديميا في الجامعة ومهنيا في  2006ت أو 

  .العمل
إن هذا التكوين في الدكتوراه يضمن تقديم أحدث المعارف وتكون هذه الدراسة في مدارس 

قييم وكالة ت"فهي مدارس قانونية تعوضها الدولة بعد تقييم  ،الدكتوراه التابعة لوزارة التعليم العالي
السياسة  –ب الدكاترة يكيفية تنص(يضم هذا التعويض عدة عناصر مثل " البحث والتعليم العالي

وأهم عنصر هو ...) بي و العالمي و نفتاح األور سياسة التكوين لال –التأطير  –لية للرسائل االم
                                                 

1- Licence professionnelle, le 20-11-2007, à partir du site : 
http://www.education.gouv.fr/cid14/licence-professionelle.htm 
2- Master professionnelle, le 02-11-2007, à partir du site : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20190/organisation-licence-master-
doctorat-lmd.html 
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لذان ستقبال هما المخبر اال ، ومديرالطالب في عقد معنوي مع المشرف، و مدير المدرسة: أن
يجب أن تكون مشروع فردي ومهني محدد من ناحية األهداف  ،يضمنان قيام هذا العقد ورسالته

سنوات تجعله يركز فقط على البحث دون العمل  3ها دتواإلمكانيات ويتحصل الطالب على منحة م
من مجموع الطلبة المسجلين في السنة األولى دكتوراه  22منحة كل عام ممثلة بـ 4000قيمتها 

والطالب الذي يريد الحصول   650€دكتور والحصيلة اإلجمالية هي 12000ٕاجمالي الخام يمثل و 
على المنحة يقدم الطلب وهو في الماستر، لذلك رفعت الدولة من تمويل الجامعات خاصة إذا تعلق 

: تفاقيات المهنية التي تسعى من ورائها لدفع طلبة الدكتواره لتحضير بحثهم فنجد مثالاألمر باال
 "C,I,F,R,Eتفاقية الصناعية للتكوين عن طريق البحث اال"

Les conventions industrielles de formation par la recherche 

تنمية عن طريق عقد بينهم وبين مؤسسة لتفاقية تسمح لطلبة الدكتوراه بتحضير بحثهم في اإلهذه ا
كنولوجية وقد تم الموافقة على هذه تستغل من خالله تطورات البحث الت ،سنوات 3خارجية لمدة 

  .2006تفاقية في اإل
  A.N.R.Tيجب تقديم طلب للجمعية الوطنية للبحث التقني  C,I,F,R,Eستفادة من لال

« Association nationale de la recherche technique »          
في إطار يشترط أن يكون الطالب مسجل في الدكتوراه وتوجد عدة تنظيمات تقدم مساعدات 

 A.N.D.E.Sتفاقية خاصة الجمعية الوطنية للدكاترة والعلوم هذه اال

Association nationale docteurs et sciences  
بية تكون موافقة للقوانين و وبهذا يتم التحضير لهذه المدارس بعد تقرير وطني وتوجيهات أور 

لة الشهادة لتحقيق تكوين بية في البحث خاصة فيما يخص درجة الباحث وهيكو التشريعية األور 
بي العالمي في تكوين الدكاترة في المستقبل وتعزيز و فعال يتماشى مع المخطط الوطني األور 

وهذا ما عرف بالنشاط المهني والبيداغوجي لهذه  ،اإلدماج المهني لهم في إطار تقويم وطني
  .)1(2002سنوات تم تعميمها في  3المدارس التي تعتبر تجربة مهنية للبحث مدتها 

   
  
 :التقييم والتدرج -4.ج 

                                                 
1- Doctorat- ministere de l’education nationale Français, le : 05-11-2007 à paritr du site: 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/doctorat.html 
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ستدراك يكون بين األسبوع األول والثاني في متحان يكون في نهاية كل سداسي واالاال
رصيد مقسم إلى وقت يسمح للفرد بالعمل الفردي يتم الحصول على  30سبتمبر، كل سداسي فيه 

  .08هذه األرصدة بـ
  .لسداسيالترصيد لوحدات التعليم المتحصل عليها في نفس ا

وحدة التعليم غير مكتسبة تستدرك في الدورة الثانية في سبتمبر وتأخذ العالمة المحصل عليها في 
  .هذه الدورة
  سداسيات 6" رصيد  180الليسانس معادل لـ".  
  سداسيات 4" رصيد  300الماستر معادل لـ".  

الجامعية  رصيد يمكنه طلب الحصول على شهادة الدراسات 120إذا تحصل الطالب على  -
D.E.U.G 

 أو  M.S.Tلى شهادة اإلتقان عرصيد يمكنه طلب الحصول  240إذا تحصل الطالب على 
M.S.G 

Maîtrise des sciences et techniques, maîtrises de sciences de gestion  

وافقة في إطار العقد البيداغوجي يتلقى الطالب تعليم عالي في الخارج واألرصدة قابلة للتحويل بعد م
والمطلب  ختصاصاتالذلك فنظام األرصدة غير صارم ويسمح باكتشاف عدة  ،الفريق البيداغوجي

  .الوحيد هو ضرورة توفير دراسة متسلسلة
  :الروسي -البرنامج الجامعي الفرنسي -5.ج 

  :هو برنامج تكويني وضعته ثالث جامعات فرنسية
 .Paris – Douphineجامعة  -

 .Pierre Mendés-France de grenobleجامعة  -

 .l’université d’économie et de finance de saint pétersboungجامعة  -

ثم في العام األخير يتطلب الحضور تتكون من  ،سنوات وهو تعليم عن بعد في األول 4مدة التعليم 
) لخا...الميوالت -مستوى الفرنسية -العالمات(طلبة ناطقين باللغة الفرنسية مختارين وفق معايير 

  ".روسية-فرنسية" في العام األول هذه الشهادة ثنائية  30-25عدد الطلبة من 
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في السنوات الثالث األولى أما السنة الرابعة  Grenobleالطلبة يدرسون في روسيا ومسجلين في 
  .)Paris)1فيسجلون في 

  :متطلبات هذا  البرنامج-
- فرنسية التربصات في مؤسسات  -ييناألساتذة فرنس -الكتابة فرنسية -المحاضرات فرنسية - 1

روسية، مناقشة المذكرة والتقارير تكون بين الروسيين والفرنسيين وكل عام يحصلون على شهادة 
« D.E.U.G »شهادة ،D.E.U.G II  أو إتقان.  

  .يتماشى البرنامج والمعارف مع متطلبات السوق وكفاءات الطلبة لتحقيق فعالية التكوين - 2
األستاذ على طرق تدريس جديدة قائمة على مبادئ علمية وطرق بيداغوجية  عتماداضرورة  - 3

  :ة خاصة أن مهامه أصبحت مقسمة إلى جديد
  .المكتوبة-العامة: اللغة الفرنسيةالعمل على  -أ 
   حيث وجب عليه فهم المعلومة وتغيير محتواها بما يتطابق والتعليم : معالجة المعلومة - ب 

  .األوربي
  .يص أو بطاقات القراءةخعمل بيداغوجي متجانس بين فرنسا وروسيا في التلالقيام ب - 4
  .عتماد على ترجمة المعنى ال الكلمةعلى الطلبة قراءة عدد كيبر من الكتب واال - 5
  ).وضعية، مالحظة، إحساس، ردة الفعل، فعل( SOSRA*2وجب تلقين الطلبة مخطط  - 6
  :صعوبات هذا البرنامج-

ألن التعليم المقدم يفرض المبادئ الفرنسية التي تشكل صعوبة ) للغاتا(صعوبة اللسانيات 
  .روسي وهذا يتطلب مجهودات زمنية ونفسية وفكرية كبيرةلل

لم يتعودوا على : يقوم هذا البرنامج على نظام تنقيط لم يتعودوا عليه الطلبة الروسيين مثال
  :تنقيط المذكرة: هم مثالستفهام لدياتأخير العالمات وال طريقة التنقيط وهذا شكل 

نقاط على خطة  3 ،نقاط على نوعية الخاتمة 4 ،"اإلشكالية" نقاط على نوعية الموضوع  4
  .نقاط على الفكرة العامة للجزء المهم 9 ،المذكرة

  

                                                 
1-Jacques Fontanel et Liliane Bensahel, les conférences de l’espace europe , les cahiers, 
série, Cahiers de l’espace europe , Paris, N° 18, Janviers 2003, P 14. 
*  SOSRA : Situation – Observation – Sentiment- Réaction- Action 
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 :النتائج-

ستقبال طرق جديدة في االتأثير المتبادل بين ثقافتين يبرز نتائج إيجابية وذلك من خالل 
 نقطة القوة في التعليم الروسي هو: يولد ثقافة جديدة وكل طرف يستفيد من اآلخر مثال التعليم وهذا

  .الثقافة العامة للمعارف النظرية
ل الفكري يكون التصادم بين التناقضات ألن كل بلد يسعى للحفاظ تبادون الكبقدر ما ي

قتصادية فلكل من اإل وجب مراجعة المشاركين في التعليم لتحقيق الخدمة ،على الميزات الوطنية
  .األستاذ والطالب مسؤولية ودور في النتائج المتحصل عليها

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "الهيكل التنظيمي للدراسات العليا الفرنسية: "13رقم شكل 
 :من الموقع 2007- 11-05من الموقع يوم  ومترجم مستخرج: المصدر

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20186/schema-des-etudes-
superieures-en-france.html 
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  :LMDفي نظام  األمريكية تجربةال -2
كنهم يتداركون هذا الضعف في األطوار أ في المستوى الثانوي ول.م.لوحظ ضعف طلبة الو

فالطلبة األمريكيون يتدرجون بسرعة عن غيرهم األوروبيين بالرغم من أن األوربيين  ،األولى للجامعة
يدخلون الجامعة متقدمين على زمالئهم في أمريكا، تتميز مؤسسات التعليم العالي في أمريكا 

الخ والدراسة في ...لتعليمية وتوظيف األساتذةفي تنظيم البرامج واختيار الطرق ا ستقالليةباال
الجامعة األمريكية ليست مجانية مما يجعل العائالت تلجأ لطلب المنح والقروض، والمنح توزع 

  .اء عديد من المنحجبستحقاق وللنحسب اال
كل والية تحتوي على العديد من الجامعات الخاصة والجامعات العمومية هذه األخيرة 

ونظام " جامعة أريزونا" مثل " جامعة"نظام ذو سمعة جد عالية يرمز له بـ : ينتحتوي على نظام
ستثناءات وهناك بعض اال" أريزونا" مثل جامعة والية " الجامعة الوالئية" آخر أقل سمعة يرمز له بـ

تسمية خاصة بالجامعات " جامعة"جد أن ن ،نيويورك وبنسالفانيا: تخص بعض الواليات مثل
نظام جامعة والئية هو  "أوهايو"ونجد في  ،خاصة بالجامعات العمومية" امعة والئيةج"الخاصة أما 

  .السائد
  :المدارس الثانوية والمحلية -2-1  

هي مؤسسات عمومية تعرض دراسات لمدة سنتين تقدم عادة دروس مسائية وتقدم بعض 
علوم التطبيقية في مساعد فنون، مساعد أداب، مساعد العلوم، مساعد في ال: ختصاصات منهااال

تخصص الرسم الصناعي أو ميكانيك السيارات بعد حصولهم على شهاداتهم يسجلون في المدارس 
  .)1("بايشلور"  bachelorأو في الجامعة لتحضير ليسانس بدرجة 

  :المدرسة  - 2-2 
بمعنى تحت  « undergraduate »هي نواة المؤسسة الجامعية الدراسة بها تسمى 

أو بكالوريا علوم هذا البايشلور  « Bachelors Arts »إلى شهادة بكالوريا فنون التدرج وتؤدي 
في حين أن بعض المدارس ال تنظم  « Graduate »نتقال إلى دراسات التدرج واجب لال

  .دراسات التدرج
   

                                                 

  :من الموقع 2008-02-06يوم  ومترجم مستخرج ،أ.م.والتعليم في ال - 1
http://www.etsa-edu-4nice-topics.com                                                                                                      
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   :ةالجامع - 2-3 
) الخ....األدب -الفالحة -الهندسة -في التجارة(تتكون من مجموعة مدارس تحت التدرج 

  ).الخ...القانون - التسيير -الصيدلة -لدراسة الطب: مدارس التمهين مثال(وكليات 
  :مدارس تحت التدرج - أ 

أما مدارس التدرج  « B-S »أو « B-A »حبها اسنوات تمنح لص 4مدة الدراسة 
graduate school  عادة ما تكون جزء من الجامعة ولكن في بعض األحيان تكون مؤسسات

  .مستقلة برنامجها في الطور الثاني أو الثالث تحضر درجة ماستر
 M.Aماستر فنون 

Master degree                                                                                   

  M.Sماستر علوم

   D.ED (Éducation-Doctorat)أو دكتوراه في التربية  D.PHاه في الفلسفة ودكتور 

ختصاص واحد االمدارس في التدرج تكون في العادة مرتبطة بجامعة معينة متخصصة في تدريس 
، مدة الدراسة تختلف حسب اختالف المهن )الخ...تسيير-صيدلة-آداب- طب األسنان-طب(فقط 

لوجيا شبيهة بالجامعات نو ، أما معاهد التك)مثل الطب(اخلي في بعض األحيان يتوجب تربص د
                 .)1(لوجيانو ولكن تتخصص في تدريس العلوم والتك

  :مؤسسات التعليم التقني -2-4
هذه المؤسسات تعرض دراسات غير جامعية وتتخصص في التكوين المهني في ميدان 

وهي تحضر  ،أو الجامعات بالتسجيل في المدارس هذه الدراسات ال تسمح فيما بعد ،الفنون والمهن
ندماج في عالم الشغل مباشرة مع نهاية الدروس التي تكون مدتها في بعض األحيان الطالب لال

  .عدة شهور فقط وتمنح للطالب شهادة وفق قدراته التقنية أو المهنية
   
  
  
  :التقييم والتدرج -2-5

                                                 
  :من الموقع 2008-02-06يوم   ومترجم  أ، مستخرج.م.في الومؤسسات التعليم  -1

                                                                                         http://www.almare.fr.org  
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أ ألنها  تستعمل .م.والنقطة المهمة في الو ،يقاس عمل الطالب باألرصدة ويقيم بالدرجات
لهم األولوية في  Aفي تقييم العمل الفردي وفي المقارنة بين الطلبة فالذين يتحصلون على العالمة 

  .نتقال إلى مؤسسات التدرج أو طلب الحصول على العملطلب منحة واال
  .Fة واحدة هيئيقصاانقطة وتسمح بالقبول والنجاح وهناك A.B.C.Dيكون التنقيط : نظام التنقيط

م يكمل عمله ألسباب يتفهمها ويتقبلها لتعني أن الطالب  « incomplete »أو  INCالكلمة 
في هذه الحالة يحدد للطالب آجال عادة ما تكون نهاية السداسي إلنهاء عمله وٕاال تعطي  ،األستاذ

  .Fله عالمة 
فكل الواجبات ) ت الثابتنظام الدرجا(بعض األساتذة يستعملون سلم تنقيطي ثابت 

  :لذلك هناك قاعدة ثابتة لحساب النقط بحيث 100ارات تنقط، النقطة الكاملة تعادل بختواال
  .C=%79 إلى 70من  ،A% =100إلى % 90 من -
  .D %=69إلى  60، من =B%89إلى % 80من  -
  .مقصاة 60كل نقطة تكون أقل من  -

طي المتحرك أين نجد النقاط متعلقة بمجموع النتائج كما أن هناك أساتذة يستعملون النظام التنقي
  .للقسم فال ينقط األستاذ األوراق إال بعد قراءتها في مجملها

  :4.0نظام  التقييم في نظام 
، النظام المعتمد هو (Grade points)فيما يخص ملفات الطلبة تستعمل القيم الرقمية 

 ):وحدة التقييم(\UVالنقطة " 4.0نظام "غالبا في المؤسسات التعليمية األمريكية هو

A=4  نقاطUV\ ،B =3  نقاطUV\ ،C=2  نقطةUV\ ،F=0 نقطةUV\  
حسب المعدل يضرب عدد وحدات األرصدة المنسوبة لكل مادة في عدد النقط المتحصل ي

  ).وحدة التقييم( المادة نفسها ثم نجمع نقاط المواد وتقسم على العدد اإلجمالي لألرصدة في عليها 
والنقط المتحصل عليها على  3،3،4: مواد أرصدتها على التوالي 3إذا كان الطالب درس : مثال

 10من  29أي  12.9.8(يساوي  (GPA)فمعدله  )A )2.0( ،B)3.0( ،C)4.0: الترتيب هي
  .B)-(المعادلة لـ ) 2,9=
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هذا المعدل الذي يتحصل عليه الطالب هو الذي يؤهله للدخول لمؤسسات التدرج شريطة 
  .)1(4.0والجدول التالي يوضح نظام  3.5و  3.25ن يكون محصور ما بين أ

 

  التقدير  نقطة التقييم  النقطة

A 4.0  ممتاز   

A(-) 3.7  جيد جدا  

B(+) 3.3  جيد   

B 3.0 جيد قريب من ال  

B(-) 2.7  حسن   

C(+) 2.3  متوسط   

C 2.0  كافي غير متوسط ولكن 

C(-) 1.7  قريب من المتوسط  

D(+) 1.3  مقبول   

D 1.0  قريب من المقبول  

F 0 راسب(عيد  ي(  

  "4.0نظام التنقيط : "09جدول رقم 

  : LMDالتجربة التونسية في نظام  -3 
د في تونس خاضع لتشاور مختلف ممثلي الجامعات من األساتذة .م.نتقال لنظام لإلكان ا

واللجان  ،األقسام والمجالس العلمية للجامعة والهيئات األكاديمية والبيداغوجية الممثلة في ،والطلبة
قتصادي جتماعي، اإلالبيداغوجية والعلمية إضافة إلى اللجان الوطنية لإلشراف ممثلي المحيط اإل

  :قامت هذه الهيئات بعقد عدة ندوات وطنية دولية على النحو التالي ،والثقافي
                                                 

  .49، ص عبد الكريم حرز اهللا، كمال بداري ، مرجع سابق -1
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 .2005نوفمبر  19البحث في الندوة الوطنية للعمالء ومديري مؤسسات التعليم العالي و  -

 .2006فيفري  3الندوة الوطنية لرؤساء األقسام في  -

 .حوار ونقاش مع وزير التعليم العالي من طرف أساتذة التكوين -

 )1(.جتماعات على مستوى األقسام والمجالس العلميةانعقاد عدة ا -

 :د على ثالث دفعات.م.ليتم بعدها تطبيق نظام ل

 .مؤسسة جامعية 60تشمل  2006الدفعة األولى في سبتمبر  -

 .2007الدفعة الثانية سبتمبر  -

  .2008الدفعة الثالثة سبتمبر  -
والجامعة التونسية لها كل الحرية في اختيار توقيت الشروع في تطبيق اإلصالح ليتم 

  .)2(2012تعميمه عام 
  :د في تونس م أهداف نظام ل -3-1
قتصاد العالمي عتبار حاجيات اإلويأخذ بعين اال إرساء نظام تكوين مرن يتوافق والنظام العالمي -

  .وتطور المعرفة والتكنولوجيا الحديثة
  .تونس والخارجتسهيل معادلة الشهادات لتسيير حركية الطلبة في  -
مراجعة البرامج وتنويع وتعديل المسالك أثناء الدراسة في مجاالت تكوين عديدة تتوافق ومتطلبات  -

  .سوق العمل
ف المعنية بالتعليم العالي ات أعلى من مستويات التخرج بالنسبة إلى جميع األطر تحقيق درجا -
  )الخ...سوق العمل -األستاذ -الطالب(
  .توجيه والدعم البيداغوجية للطلبةستقبال والالتركيز على آليات اال -
نهاية اإلجازات التطبيقية واألساسية في : تمكين الطلبة من تعديل مساراتهم من خالل معبرين -

  .ستيعاب المتوفرةمن طاقات اال% 10السنة األولى وذلك في حدود 

                                                 

  .56كمال بداري ، مرجع سابق، ص . عبد الكريم حرز اهللا -1
2-Boussema Rachad, Le système LMD en tunisie , Actes du colloque international 
concernant Le système LMD entre implémentation et projection, Alger, 30-31 mai-
2007, P37. 
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  )1(:د في الجامعة التونسية م مبادئ التكوين في ل -2- 3
  :التسجيالت -أ 
  .يسجل الطالب سنويا في جميع المسالك: دارياإلتسجيل ال

يام من بداية كل ختيارية عشرة أيسجل في الوحدات اإلجبارية سنويا و اإل: التسجيل البيداغوجي
  .السداسي

  :المسالك والوحدات التعليمية -ب 
سداسيات يضم مجموعة متجانسة من الوحدات التعليمية تتراوح ما  6يشمل المسلك على 

  :أسابيع على األقل وهذه الوحدات مقسمة إلى 4رصيدا وموزعة على  30تمثل  ،وحدات 6و 5بين 
% 75يتابعها جمع الطلبة في مسلك معين وتضم  هي الوحدات التي: وحدات تعليمية إجبارية-

ترتبط بالتخصص : وحدات أساسية: وأرصدته تتفرع إلىعلى األقل من مجموعة وحدات المسلك 
  .تكوين الخاصة بالوحدات اإلجباريةأرباع الحجم اإلجمالي لساعة ال 3وتشمل 

ويسند لها ربع الحجم  ،افةالثق ،تشمل تكوينا تكميليا في مجاالت متنوعة كاللغات: وحدات أفقية-
  .اإلجمالي لساعات التكوين الخاصة بالوحدات اإلجبارية

ويختار الطالب  ،تهدف إلى تعميق التخصص والتفتح في تخصصات أخرى :ختياريةالوحدات اال-
على األكثر % 25هذه الوحدات ضمن قائمة تضعها الجامعة بعد مصادقة رئيس الجامعة وتضم 

   .تعليميةمن مجموع الوحدات ال
  :مراقبة المعارف -ج 

  )2(:يعتمد نظام التقييم للمعارف في تونس على صيغتين
متحانات النهائية للسداسيات ودورة يجمع بين المراقبة المستمرة واال: النظام المزدوج للتقييم-
  :للمراقبة المستمرة% 30متحان ولال% 70ستدراك حيث أن اال

جال محدودة وٕاذا لم آالناقصة يقوم بالتسجيل في  إذا رغب الطالب في استدراك الوحدات
  .يتقدم للدورة الثانية فإنه يحتفظ بالعدد الذي أسند إليه في الدورة األولى

                                                 

 :من الموقع 2008-05-27يوم  مستخرج ،ونسيةالتكوين في الجامعة الت -1

                                                                                        http://www.universites.tn 

  :من الموقع 2008-05-27مستخرج يوم  ،د.م.كيفية مراقبة المعارف والتدرج في الجامعة التونسية وفق ل- 2
http://www.mest.tn/md /  
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  .ستدراكاليحتفظ الطالب بأفضل نتيجة متحصل عليها في الدورة الرئيسية ودورة ا
المستمرة أم في دورة متحان النهائي ومعدل المراقبة النطالقا من معدل اايحسب معدل الوحدة 

  .ستدراك فال يحسب معدل المراقبة المستمرة إال إذا كانت في صالح الطالباال
  .متحان واحد ألحد مواد الوحدة ويعتبر شامال لها بكل عناصرهاايمكن إجراء 

  :يمكن تقييم بعض الوحدات أو المواد المكونة لها عن طريق :النظام الموحد للتقييم-
 ية فقطمتحانات النهائاال.  

 شكل أعمال تطبيقية  مة علىظالمراقبة المستمرة التي تكون مثال في الوحدات التعليمية المن
فروض حضورية تحدد فتراتها خاصة إجراءها في السداسي أو % 90والتقييم موزع على 

  ).الخ...تمارين، عروض، اختبارات شفوية(ار بالختلصيغ أخرى % 10 ،األسبوع
 ،ة لضوابط وتوظيف حسب خصوصية كل مؤسسة وكل مسلكضعرة خاتكون المراقبة المستم

  .و ثالث وحدات حسب مجاالت التكوينوتشمل وحدتين أ
  .ستدراك الوحدات التعليمية الخاصة للمراقبة المستمرة والتي لم يصادق عليها الطالبتشمل دورة اال

  )1(:التصديق على الوحدات -د 
وهذا ما يكسبها أرصدة خاصة  10/20دل يساوي أو يفوق يتم الحصول على الوحدة التعليمية بمع-

  .بها ويمكن التعويض داخل الوحدة وبين الوحدات وبين السداسي
يمكن للطالب تدارك الوحدات التي لم يصادق عليها في الدورة الثانية أو في السنوات الموالية عند 

  .ك في حدود التسجيالت المسموح بهاوذل اءقصاإل
تسب بالتعويض تكون غير قابلة للتحويل إلى مسالك أخرى يكون التقسيم سداسيا الوحدة التي تك-
  :نتقال سنوياالوا
     .رصيد 30السداسي يناسب -
  .رصيد 180الليسانس بالتصديق على -
   .رصيد إضافي خالل سنتين بعد الليسانس 120: ماستر-
  .عمل بحثي خالل ثالث سنوات على األقل: دكتواره-
  :نتقالدرج واال قواعد الت -ه 

                                                 

  .مستخرج من الموقع السابق ،د.م.كيفية مراقبة المعارف والتدرج في الجامعة التونسية وفق نظام ل -1
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  في كل الوحدات أو المعدل 20/10 ≥ نتقال من سنة إلى سنة يكون بالحصول على معدلاال
  .في السنة بالتعويض بين الوحدات 10/20 > 
رصيد ويكون  60نتقال من سنة أولى إلى سنة ثانية يكون مباشرة إذا تحصل الطالب على اإل

  .رصيد 45مشروط إذا تحصل على األقل 
رصيد ومشروط  120عند الحصول على  ةثالثة مباشر المن السنة الثانية إلى السنة  نتقالاإل

  .رصيد والتصديق على وحدة التعليم األساسية 96بالحصول على األقل 
  .رصيد 120ماستر –رصيد  180يتحصل الطالب على شهادة ليسانس بـ

لومات وضيفيه رج وملحق لهذه الشهادة يهدف هذا األخير إلى توفير معخدكتواره الت
  .ل تعليمه في الجامعةاكتسبها الطالب طو اللمعارف والمهارات التي 

  )1(:تقسم هذه الشهادات إلى ،وتقسم إلى شهادة اإلجازة التطبيقية وشهادة اإلجازة األساسية
لتحاق بسوق العمل أو تهدف إلى تمكين الطلبة المحرزين عليها من اال: شهادة اإلجازة التطبيقية -

في الفرنسية، اإلنجليزية (ستيعاب دراستهم على مستوى الماستر المهني في حدود طاقات اال متابعة
  ) نجليزية األعمالإ و 

قتصاد حيث يتم تصور التكوين اإلجازة التطبيقية مجاال واسعا من المهن في قطاع اإل فتحت
  .وتنظيمه بالشراكة مع المحيط المهني

الخامس والسادس باتفاق مع المحيط المهني يكون التخصص تدريجي ويدقق في السداسي 
تفاقية بين الجامعة والشريك اعداد لمهنة معينة لفائدة عدد محدود من الطلبة وهذا في إطار قصد اإل

  .قتصاديإلا
  

   
إما  سوق العمل بلتحاق تهدف إلى تمكين الطلبة المحرزين عليها من اال :شهادة اإلجازة األساسية-

وين متخصص وتمكين الطلبة المتميزين من التسهيل في مباشرة البحث أو مباشرة أو بعد تلقي تك

                                                 

   :من الموقع 2008-05-27 يوم مستخرج ،شهادة اإلجازات في تونس - 1
                                                                                          http://www.utunis.mu.tn 
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الفلسفة، التاريخ، اللغة والحضارة، األدب ( ستيعاب مثال في الماستر مهني في حدود طاقة ا
  ).الخ...الفرنسي

  : LMDنظام  التجربة الجزائرية في -4
  :في الجامعة الجزائرية LMDنظام  -1- 4 

ختالالت أعادت الجزائر تنظيم التعليم العالي للتأقلم مع ن تحديات  وابناءا على ما تقدم م  
التغيرات العالمية المتسارعة لذلك فقد قامت اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية 

« CNRSE »بالتقدير الموضوعي لمختلف الصعوبات التي تمس النظام التعليمي الجزائري، 
تتمكن الجامعة من القيام بدورها في إطار تطوير البالد، وعلى والحلول التي يمكن إدخالها حتى 

ضوء توصيات هذه اللجنة وتبعا للمخطط الخاص بإصالح النظام التربوي المتبنى من طرف 
تم تحديد إستراتيجية على المدى القصير، المتوسط والطويل  ،2002أفريل  20مجلس الوزراء في 

ص إستراتيجية وضع برنامج تطوير عام وعميق تخ 2013- 2004لتطوير القطاع في مرحلة 
للتعليم العالي، في المرحلة األولى وضع هيكلة جديدة للتعليم مرفقة بتحديد البرامج البيداغوجية 

  .وٕاعادة تنظيم التسيير البيداغوجي
قتراحات لفتح التكوين في مجال اهذه الهيكلة تم دراستها من طرف الخبراء ليتم بعدها تقديم 

LMD وبدأ على إثرها ، 2004-01-07وانطلقت دراسة الملفات في  ،2003ك في ديسمبر وذل
فيفري  29وهذا ضمن الندوة الجهوية للتنسيق في  LMDالتفكير في فتح تخصصات جديدة في 

  .)1(لتصادق عليها إدارة التكوين العالي بعد رأي اللجنة الوطنية للتأهيل 2004
بتداء من سبتمبر ا LMDت جزائرية بتطبيق نظام جامعا 10بعد دراسة الملفات انطلقت 

بومرداس،الجزائر،   ،مستغانم،بجاية،البليدة،قسنطينة ،برج بوعريريج،أم البواقي،عنابة ( 2004
المؤرخ في  04-371وفق المرسوم رقم " الليسانس" وقد حددت الشهادة األولى ) . وهران

21/11/2004 .  
  

  .)2(الجلسة الوطنية -الجامعة الندوة - الكلية–سم نطالقا من القاويكون التقويم سنويا 

                                                 
1- Note d’orientation relative à la mise en œuvre de la réforme des enseignements 
supérieurs,07-09-2001, P1-3.  

 :من الموقع 2008-06-18يوم  مستخرج ،في الجامعة الجزائرية LMDنظام  -2 
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  .)1(:في الجامعة الجزائرية LMDنظام  أهداف -4-2 
تصحيح السلبيات التي يعاني منها نظام التعليم العالي لتحسين نوعية التكوين وتكييفه مع  - 1

  .عرفتهالمهن الجديدة عن طريق إعداد طالب يسعى لتطوير ذاته بترقية م
ام التعليم العالي الجزائري مع المعايير العالمية لتصبح الجامعة الجزائرية قطبا تكييف نظ - 2

  .افي والعلمي على المستوى الجهوي والدوليثقلإلشعاع ال
  .ستقاللية الجامعة بيداغوجيااترقية  - 3
قتصادي عن طريق ربطها بسوق جتماعي واإلتحقيق تأثير متبادل بين الجامعة والمحيط اإل - 4

  .ستجابة لمختلف متطلبات المجتمعاالالعمل و 
  .تفتيح الجامعة على العالم الخارجي وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا - 5
  .الدولي وفق األشكال المتأتية ونتشجيع وتنويع التعا - 6
  .ومراقبة الطلبة وتسهيل حركتهم بين الجامعات الجزائرية والدولية ستقبالاين ظروف حست- 7
  .لتقييم حيث أنها تضاعف المراقبة المستمرة للطالب مع اختبارهتطور مناهج ا - 8
 :LMDاإلجراءات المرافقة لتطبيق نظام  -4-3

  :تمويل اإلصالحات-أ 
 ،إمكانات هامة من حيث الموارد البشرية والهياكل القاعدية الجامعية LMDيتطلب نظام 

حتياجات في مجلس ت هذه االلذلك فقد قدر  ،والمصاريف العادية والمتكررة المخصصة للتسيير
  .)2(كالتالي 2008حتى  2004الحكومة من 

 221000مقعدا بيداغوجي و 209000قدرت االحتياجات بـ ،في مجال قدرات االستقبال 
 .مليار من الدينارات 120سرير لرخصة برنامج خماسي مقدارها 

  دينارات مليار من ال 521في مجال ميزانية التسيير قدرت االحتياجات الكلية بـ 

  مع العمل على تدعيم  يمليون دينار جزائر  60طلبت الجامعة غالف مالي قدره  2004في
 .األعمال التطبيقية في التخصصات الجديدة

                                                                                                                                               
http://www.umbb ;dz/page-LMD/forum.htm                                                                 

  .14-13إصالح التعليم العالي، مرجع سابق، ص  ملف وزارة التعليم والبحث العلمي، - 1
2- Maachou Hadj Mohamed, Réflexion sur le système LMD entre l’opportunité et la 
réalité, Résumés des communications en Français, université ORAN, Algérie, 2007, P 
05. 
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  :لإلصالحات اإلجراءات المرافقة -ب 
استلزم تطبيق اإلصالحات الجديدة احتياجات أخرى في مجال : ما تعلق بالموارد البشرية -

  :لموارد البشرية عن طريقالتأطير وتقوية ا
تشبع األساتذة والمسيرين المكلفين بالبيداغوجية لمحتويات اإلصالحات وهذا من خالل عقد  -

  .دورات، ملتقيات، تربصات تحسيسية
  .وفي أحسن الظروف لألساتذة والباحثين" على مدى الحياة"تشجيع التكوين  -
  .البحث وضع مخطط تكوين المكونين الذي يشمل إعادة تنشيط -
قيمين بالخارج بإدخال إجراءات تعبئة اإلمكانات الضرورية عن طريق مساهمة الباحثين الم -

  .يرية وتخفيف اإلجراءاتتحض
  .تصالترقية وتطوير طرق التعليم العصرية وذلك باستعمال تكنولوجيا اإلعالم واإل -
والملتقيات واألعمال تقوية مشاركة إطارات القطاعات غير األكاديمية لتنشيط التربصات  -

  .)1(التطبيقية
  :ما تعلق بالبيداغوجيا-
  .نتقال والتوجيه البيداغوجيمراجعة أنظمة الدخول والتقييم واال -
   .عتبار للتربصات في األوساط المهنية وتنميتهاإعادة اال -
  .نجع للوقت البيداغوجياألتسير للمراجعة الرزنامة الجامعية  -
  .ية وهذا بتوفير إمكانات مادية أكثر في مخابر التدرج والبحثتثمين األعمال التطبيق-
تطوير نماذج جديدة للتكوين التي تعتمد على التكنولوجيا الجديدة مثل التعلم عن بعد، التعليم  -

  .نترنتاأل عبر شبكة 
  
  
  
  :ما تعلق بإعادة النظر في الخريطة الجامعية-

                                                 

  .15-14وزارة التعليم والبحث العلمي، ملف إصالح التعليم العالي، مرجع سابق، ص  -1
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ة الجامعية عن طريق الربط بين التكوين د يتطلب إعادة النظر في الخريط.م.إن تطبيق ل
جهوي ووطني  قتصادية للبالد وذلك للوصول لتطوير محلي وجتماعية واإلوقدرات المؤسسات اإل

  .منسجم
 :ما تعلق بتنظيم الهياكل المكلفة بالبيداغوجيا والبحث-

  ).الخ...مكتبات -مخابر -مدرجات(ستعمال عقالني للمرافق القاعدية البيداغوجية ا -
وتنظيم ومتابعة التربصات وتقييم ) يا ل م دخال(وضع هياكل مكلفة باستقبال وتوجيه الطلبة  -

  .برامج التعليم
  :ما تعلق بتسيير المؤسسات الجامعية-
  .دخال أدوات وطرق تسيير عصريةا -
  .تحسين قدرات مسؤولي المؤسسات في ميدان التسيير -
   .ختلف مكونات األسرة الجامعيةتحديد المسؤوليات والحقوق والواجبات لم -
  .تقوية روح التشاور والنقاش على كل المستويات -
  .إنشاء وتنظيم الهيئات المكلفة بالمهام التقييمية والدراسة والفحص تضم جامعيين ومهنيين -
  .ومسؤولية الجامعة ستقالليةا -
  :تعلق بالتعاون الدولي ما-
ية خاصة في مجال سيطرة من طرف الجامعة الجزائر الم إدراج التعاون الدولي ضمن األهداف -

  .التكوين وٕاعداد برامج جديدة وتنشيط البحث العلمي
  .متياز لكل بلدالعمل على إنشاء جامعات مختلطة تهدف إلى ترقية التعاون لجمع أقطاب اال -
  .نوعية التكوين لما بعد التدرجإنشاء مراكز الدكتوراه التي تسمح بتحسين  -
  .راكةخابر دولية قائمة على الشإنشاء م -
  .ستعمال فرص التعاون المتعدد األطراف خاصة مع المجموعة األوربيةا -
تطوير التعاون من ناحية التمويل قصد جلب الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والتأطير األجنبي  -

  .)1(ذو المستوى العالي
  :ما يتعلق بتالؤم المنظومة التربوية-

                                                 

  .17ملف إصالح التعليم العالي، مرجع سابق، ص  -1
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  :منظومة التحرك بطريقة  منظمة ومنسجمة عن طريقول هذه الاتح
 .خلق تالؤم بين البرامج -

 .وعقلنة التوجيه" البكالوريا"توضيح الشهادات وخاصة  -

 :ما تعلق بالتنظيم-

د .م.إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية بهدف إدخال األحكام المتعلقة بنظام ل -
 .ةخاصة المتعلقة بتصنيف الشهادات الجديد

  :في الجزائر LMDالمبادئ التي يعتمد عليها نظام  -4-4
  :التخصص -الشعبة -الميدان -أ 

ينظم التكوين في ل م د على شكل ميادين دراسية، شعبة، تخصص وهي منظمة في شكل مسالك 
  .)1(وضع معايير من تكوين نموذجية تمكن

 ع الفروع ذات طابع علمي يجم" علوم تكنولوجيا" ميدان : يغطي عدة فروع مثال: الميدان-

 .جزء من ميدان تكوين وتبين خاصية التخصص الذي يتابعه الطالب داخل الميدان: الشعب-

     لتحديد المسلك والقدرات المكتسبة من طرف  2أو م 2جزء من الشعبة يبدأ في ل: التخصص-  
 .الطالب

  :هيكلة تكوين شهادة الليسانس - ب 
  :سداسيات مقسمة إلى 6سنوات المعادلة لـ  3د للحصول على الليسانس يكون بع

مرحلة التأقلم مع الحياة الجامعية واكتشاف مختلف عروض : 2وسداسي 1سداسي"لسنة األولىا -
  .التكوين والتدريس يكون مشترك لجميع الفروع

مرحلة التعمق في المعلومات األساسية للفرع المختار : 4وسداسي  3سداسي " السنة الثانية  -
  %.20ومتخصصة %80روس مشتركة الد
  .مرحلة التخصص في المسلك الدراسي والشعبة المختارة: 6و سداي 5سداسي" السنة الثالثة -

                                                 

 يحدد تنظـيم التعلـيم, 2005يناير  23المؤرخ في  800/05رقم  وزاري ، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -1
  .01، ص نتقال في دراسات الليسانس نظام جديدوضبط كيفيات مراقبة المعارف والكفاءات واال
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رصيد في سداسي  30رصيد مما يعادل  180تمنح شهادة الليسانس لكل طالب اكتسب  
ضح بدوره الميدان، الشعبة، التخصص وتكون مرفوقة بملحق بياني يو : واحد وتوضح هذه الشهادة
  .)1(المعارف والقدرات المكتسبة

  :التعليم - ج 
- 14تنظيم الدراسات على مستوى الليسانس على أساس سداسي حيث أنه يتكون من  :السداسي-

أسبوع تخصص للمحاضرات، األعمال الموجهة، األعمال التطبيقية، االمتحانات، حجم  16
ف إليه العمل الفردي للطالب ومتابعة ساعة مضا 24و  20الساعات األسبوعية تتراوح ما بين 

  .األستاذ
 3في السداسي كل وحدة تحتوي على مادة أو  4إلى  3عدد وحدات التعليم من  :وحدة التعليم -

  :وتنقسم الوحدات إلى 30د األرصدة في السداسي هو دمواد ع
م الساعي تضمن للطالب التكوين األساسي هي تمثل جزءا هاما من الحج: وحدات تعليم أساسية-

  .واألرصدة
تضمن حرية العمل وتحضر الطالب للعمل الجماعي تمثل جزءا هاما : وحدات تعليم للتخصص-

  .من الحجم الساعي لكن بدرجة أقل من وحدة التعليم األساسية
تضمن تكوين تكاملي في مختلف المجاالت كاللغات، اإلعالم ) أفقية(وحدات تعليم مشتركة  -

  .اآللي
طيد تو لختيارية الكتساب تكملة علمية ضرورية اتحتوي على مواد : ستكشافيةا وحدات تعليم -

  .وهذه المواد ضرورية للتوجيه التدريجي وهي تسهل تغير المسلك الدراسي ،التعليم في التخصص
  .)2(ويحسب معامل وحدة التعليم وفق فريق التكوين

ل عليها يكون نهائي ويمكن والتحويل وهذا يعني أن الحصو  حتفاظلالوحدة التعليم قابلة 
  .استعمالها في أي مسار تكويني آخر

                                                 

 21الموافــق لـــ/ 425شــوال 08مــؤرخ فــي  371-04الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة، مرســوم تنفيــذي رقــم  -1
  .13، يتضمن شهادة ليسانس نظام جديد، ص 2004نوفمبر 

  .67، مرجع سابق، ص دكتواره -ماستر–ليسانس : د.م.نظام للكريم حرز اهللا، عبد ا -2
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المادة تعليم نظري، تطبيقي، أعمال موجهة، ملتقى، تربص، مشروع نهاية الدراسة لها : المواد-
حجم ساعي أسبوعي وقيمة من األرصدة ومعامل محدد على حساب عدد أرصدة الوحدة من طرف 

  .فريق التكوين أو الفريق البيداغوجي
إن عدد أرصدة المادة محدد على أساس المجهود الكلي المطلوب من الطالب الذي يشمل على 

وهذا العدد  ،الخ...األعمال التطبيقية، أعمال موجهة، العمل الفردي، التربصات، المذكرة، التقارير
  .ساعة من العمل 30-25محدد في 

  :التقييم والتدرج -د 
  :والكفاءات قد تكون على شكل إن مراقبة المعارف :التقييم -1.د  
  .رض فجائي في حصة األعمال الموجهةف -
  .تقرير أو استجواب في حصة األعمال التطبيقية -
، أي أن الكفاءات والمعارف تقيم إما عن طريق ستدراكاالمتحان امتحان النهائي للسداسي أو اال -

  .)1(توفيق بينهماالمراقبة المستمرة والمنتظمة أو عن طريق امتحان نهائي أو بال
  :حساب معدل المادة-

متحان النهائي أو عالمات المراقبة المستمرة غير القابلة يحسب معدل المادة على أساس عالمة اال
  :)2(للتعديل المحصلة أثناء السداسي ولكن األمثلة التالية

  :نهاية السداسي وبدون المراقبة المستمرة المعدل هو بامتحانمادة : 1مثال
  
  

أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، فروض (مادة بامتحان نهائي ونمط المراقبة المستمرة : 2مثال
  :المعدل هو) فجائية، فروض منزلية

  
  

                                                 

  .3مرجع سابق، ص  ،2005المؤرخ في يناير 800/05وزاري  قراروزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -1
، "LMD"ى نيابة رئاسة الجامعـة للتكـوين العـالي، التكـوين المتواصـل والشـهادات يـوم إعالمـي لطلبـة السـنة األولـ -2

-27 ،، مجمــع ســويداني بوجمعــة المــدرج ب، جامعــة قالمــةLMDحــول طــرق التقيــيم فــي  ،علــوم اقتصــادية وتســيير
  .01، ص 01-2007

  نقطة اإلمتحان النھائي للسداسي= (Mm)معدل ال

* عالمة أعمال تطبيقية+ معاملھا* أعمال موجھة+معاملة *اإلمتحان النھائي = (Mm)المعدل 
  مجموع المعامالت /معاملھا*فروض منزلية+ معاملھا* الفروض الفجائية+ معاملھا
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  :مادة بعالمة األعمال التطبيقية فقط المعدل هو: 3مثال
  

   Mm≥10. 10/20ينجح الطالب في المادة إذا تحصل على معدل أكبر أو يساوي 
عددها وطبيعتها  ومدتها وكذا  باالختباراتة السداسي كل ما يتعلق تنشر الجامعة في بداي

- 01-23من القرار المؤرخ في  10أنماط المراقبة المعتمدة والترجيح المطبق وهذا وفق المادة 
  ".نظام جديد"نتقال في دراسات الليسانس المتعلق بكيفيات مراقبة المعارف والكفاءات واال 2005

  حساب معدل الوحدة -
  
  

يتم التحصل على وحدة التعليم إذا كان مجموع معدالت المواد المكونة للوحدة والمزودة بمعامالتها 
  . MUE 20\10≥10\2أكبر أو يساوي 

  :من خالل هذه الطريقة في حساب المعدل نجد حالتين
 يتم اكتساب وحدة التعليم نهائيا إذا كان معدل كل مادة مكونة للوحدة أكبر أو يساوي: 01حالة
10/20.  
فنحسب المعدل بالتعويض  10/20إذا كان على األقل معدل مادة لوحدة التعليم أقل من : 02حالة

  .فإن وحدة التعليم تعتبر مكتسبة بالتعويض 20\10≥للوحدة كما في السابق فإذا كان معدل الوحدة 
نفس المسلك إن اكتساب الوحدة يعني أيضا اكتساب األرصدة التابعة لها فهي تخزن على مستوى -

  .الدراسي وتحول إلى مسلك آخر يحتوي على نفس وحدة التعليم الحركية 
  .إن تغيير المسلك الدراسي قد يؤدي إلى عدم قبول تحويل الوحدة التعليمية المكتسبة بالتعويض-
  :)1(حساب معدل السداسي-
  
  

                                                 

، "LMD"نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العـالي، التكـوين المتواصـل والشـهادات يـوم إعالمـي لطلبـة السـنة األولـى  -1
  .02 ، صمرجع سابق، LMDفي  حول طرق التقييم ،علوم اقتصادية وتسيير

  األعمال التطبيقيةنقطة = (Mm)المعدل 

  مجموع معامالت المواد*+.../2معدل المادة+معاملھا* 1المادة معدل=وحدة التعليممعدل 

معامالت  مجموع  \+...معاملھا*2معدل الوحدة+معاملھا* 1الوحدةمعدل = معدل السداسي 
  الوحدات
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مزودة بمعامالتها أكبر يتم اكتساب السداسي إذا كان مجموع معدالت الوحدات المكونة للسداسي وال
  .MS≥10\20: ومنه نجد حالتين 20\10أو يساوي 

  .20\10≥السداسي مكتسب نهائيا وبالترصيد إذا كان معدل كل وحدة : 01حالة
فنحسب معدل السداسي كما  20\10إذا كان على األقل معدل وحدة السداسي أقل من : 02حالة

  .التعويضفالسداسي مكتسب ب MS≥10\20في السابق وٕاذا كان 
  :ستدراكاال -

لكل سداسي في سبتمبر بعد الدورة العادية المنظمة في  ستدراكيةاالتنظم الدورة الثانية 
  .نهاية كل سداسي

الخاصة بوحدات التعليم الغير  ستدراكاالمتحانات اوب يتقدم الطالب إلجراء سفي حالة الر  -
حتى إذا كان معدل  20\10≥ي يحتفظ الطالب بنقاط مواد وحدة التعليم الت مكتسبة في حين

 .MUE<10\20الوحدة 
 .المواد الغير محصلة متحاناتاليتقدم الطالب  -

يحسب معدل المواد على أساس النقطة المتحصل عليها في هذه  ستدراكاالأثناء دورة 
الدورة تضاف إليها عالمات المراقبة المستمرة المتحصل عليها أثناء السداسي الغير قابلة للتعديل 

معدلها العام  تبر وحدة التعليم مكتسبة إذا كانتع ستدراكاالمن دورة  نتهاءااللتالي عند وبا
20\10≤. 
  

  
  :التدرج -2.د 
من السداسي األول إلى السداسي الثاني من نفس السنة الجامعية حقا لكل طالب مسجل  نتقالاإل -

  .)1(في نفس المسلك
  :)2(يكون وفق حالتين التدرج من السنة األولى إلى السنة الثانية -

                                                 

  .05، مرجع سابق، ص 2005المؤرخ في يناير  800/05رقم  وزاري قرار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،-1
2 - La réforme du système d’enseignement supérieur le système LMD, université 
Annaba, Algerie, 30-1-2008, P 04. 

 10<معدل سداسي + 10<معدل الوحدة + 10<معدل المادة = المادة المعنية باالستدراك
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مكتسبين فالتدرج من السنة األولى إلى السنة الثانية في نفس  2و 1إذا كان السداسي  :01حالة
  .مسلك التكوين هو حقا للطالب

يسمح للطالب وبصفة استثنائية من طرف فرقة  ثنيناالأحد السداسيين غير مكتسبين أو : 02حالة
ستدراك الحقا رصيد على األقل وتبقى له مهمة اإل 30ذا اكتسب نتقال إلى السنة الثانية إالتكوين اإل

  .لألرصدة الناقصة
التالي يوضح التدرج من  شكلوالعدد معين من األرصدة في السداسي،  بعض المؤسسات تفرض

  :السنة األولى إلى السنة الثانية
  األرصــدة

  60  59إلى  30من   29إلى  0من 
  
 

  
  ".نتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثةكيفية اإل: "14شكل رقم 

  
  :التدرج من السنة الثانية إلى السنة الثالثة يبرز حالتين-

  .حقاالسداسيات األربعة مكتسبة التدرج إلى السنة الثالثة في نفس المسلك : 01حالة 
الثالثة بالتدرج إلى السنة إذا لم يتحصل على سداسي من أربع سداسيات يسمح للطالب : 02حالة 

ويكون ناجحا في وحدات التعليم األساسية " رصيد 96"من األرصدة % 80إذا تحصل على األقل 
  .ستدراكاالفي المسلك المتبع وتستدرك األرصدة في 

  :متابعة التدريس -ه 
  :اللجنة البيداغوجية للمادة -1.ه 

ان بطلب من األساتذة تجتمع بترخيص من المسؤول المشرف على المادة مرة على األقل قبل اإلمتح
التقدم في (تهتم هذه اللجنة بمتابعة التسيير البيداغوجي للمادة . أو الطلبة إذا اقتضت الحاجة

  :تتكون من ) الخ...الدروس، استيعاب الطلبة
  .مسؤول المادة المعين من  طرف نظرائه في حالة وجود فصائل للطلبة -
 .األعمال التطبيقية لهذه المادة -هةاألعمال الموج–األساتذة المكلفين بالمحاضرات  -

جنة قرار فريق ل النجـــــاح رســــوب
المداوالت
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 .)1(ممثل الطلبة لكل فوج في األعمال الموجهة أو األعمال التطبيقية -
  :)2(الفرقة البيداغوجية -2.ه 

  :قـم عن طريـدة التعليـتسير هذه الفرقة وح
 .متابعة الدروس للوحدة ومراقبة مواظبة الطلبة -
متحان النهائي واال) األعمال التطبيقيةمتحان استجوابات أو ا( تنظيم مراقبة المعارف  -

 .ستدراكواال
 .قيم البيداغوجي المعنيمتحويل النقاط وأوراق اإلمتحان إلى ال -
 .)ادـاإلرش(ة ـدة البيداغوجيـتنظيم المساع -

  .رئيس وحدة التعليم -: تتكون من
  .أساتذة مكلفين بالمحاضرات، األعمال الموجهة والتطبيقية لمواد الوحدة -
 .اإلدارة البيداغوجيةممثل عن  -
 .ممثل عن طلبة لكل فوج -

  :فرقة التكوين -3.ه 
  :قة تكوين تقوم بـر كل مسلك له ف

 .تنظيم الدعم البيداغوجي واإلرشاد -
 .ؤولية إجراء تقييم الدروسمس -
 .التنسيق البيداغوجي وتحضير الحوصلة السنوية للنشاط البيداغوجي -
 .التعليم وتكوين المكونينالقيام بنظام تعليم مؤهل والرفع من مستوى  -
 .السعي للربط بين مختلف المسالك وتقييمها -

  :تتكون من
   .رؤساء الفرق البيداغوجية للمسلك - 
 .رئيس معين من طرف نظرائه -
 .)1(ممثل اإلدارة البيداغوجية -

                                                 

  .77اهللا، مرجع سابق، ص عبد الكريم حرز  -1
نيابــة رئاســة الجامعــة للتكــوين العــالي، التكــوين المتواصــل والشــهادات، يــوم إعالمــي ألســاتذة قســم العلــوم القانونيــة  -2

، 2007-03-13، جامعــة  قالمــة، الجزائــر،1، مجمــع هليوبــوليس المــدرجLMDحول طــرق متابعــة تســييرواإلداريــة،
  .05ص 
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  :لجنة التقييم -4.ه 
مداوالت على عدة تقوم بدور لجنة ال )أساتذة الفرق البيداغوجية(تتكون من فرق التكوين موسعة 

  :مراحل
 .في نهاية كل سداسي متنظيم مداوالت لكل وحدة تعلي -1
  .بعد امتحانات كل سداسي -2
  .للسداسيات ستدراكاالبعد امتحانات  -3
 ).إلى آخر سداسي 01من السداسي (في نهاية السنة لحساب نتائج المسلك  -4

 .تقيم نتائج كل السداسياتلفي نهاية المرحلة  -5
  :اإلرشاد -5.ه 

أو  ،شكل من المساعدة الشخصية المقدمة للطالب إما من أجل المرافقة أو لمواجهة المصاعبهو 
من أجل تقديم تكوين خاص وبهذا المعنى فاإلرشاد هو فضاء  حوار بين األساتذة والطلبة تقدم فيه 

  :)2(إجابات مناسبة ومشخصة ومساعدات في جوانب مختلفة منها على الخصوص
  .والتوجيه والوساطة ستقبالااليأخذ شكل : داريالجانب اإلعالمي واإل -
 .وينيكيأخذ شكل المرافقة في التعليم ومساعدته في بناء مساره الت: الجانب البيداغوجي -
  .يأخذ شكل التوجيه في استعمال األدوات البيداغوجية: الجانب المنهجي -
ندماج في وااليأخذ شكل تحضير الطالب على متابعة مساره التكويني : الجانب النفسي -

 .الحياة الجامعية وحل المشكالت
 .يأخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعه المهني: الجانب المهني -

  :تنظيم اإلرشاد على مستوى القسم
ينظم اإلشراف من قبل مؤسسة التعليم العالي لفائدة طلبة السنة األولى من الطور األول 

كين لكل مرشدين مشتر  البة الماستر والدكتوراه ليكونو وذلك بإنشاء خلية مكونة من أساتذة ومن ط

                                                                                                                                               

  .79ع سابق، ص عبد الكريم حرز اهللا، مرج -1
نيابة رئاسة الجامعة للتكوين العالي، التكوين المتواصل والشهادات، يوم إعالمـي ألسـاتذة كليتـي الهندسـة والعلـوم  -2

-02-07 الجزائر، المكتبـة المركزيـة للجامعـة، جامعـة قالمـة،LMDحول مفهوم الوصـاية فـي  ،االقتصادية والتسيير
  .3، ص2007
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حيث يتوقف عدد الطلبة على عدد األساتذة المؤطرين لمسلك مجموعة من طلبة الليسانس،
  .)1(التكوين

 9تكون مهمة اإلشراف في إطار التزام فردي بين المشرف ومسؤول المؤسسة بحد أقصاه 
  .ساعات في األسبوع) 4(أشهر في السنة، وأربع 

أشهر ليخضع لتقييم فريق التكوين ورئيس ) 3(ثالثة يقدم المشرف تقرير عن نشاطاته كل 
  .أو إلغائه لتزاماالالقسم الذي يراعي فيه مدى رضا الطلبة ليترتب بعدها تجديد 

تقوم لجنة اإلشراف بتقييم اإلشراف سنويا لترفعه إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ويجب 
تقرير على الخصوص تقييم الموارد المسخرة والنتائج المتحصل عليها وذلك أن يتضمن هذا ال

  .إلرساء الممارسات البيداغوجية الحسنة وتدعيمها
  :المواظبة -6.ه 

 :قانون التعليم ألغلب المؤسسات يلح على ما يلي
 .إجباري) أعمال تطبيقية -أعمال موجهة –محاضرات ( التعليم  -
 .ف األستاذتنجز مراقبة المواظبة من طر  -
تبرير الغياب واجب في فترة تحددها المؤسسة وفي حالة الغيابات المتكررة والغير مبررة  -

يتعرض طالب إلى عقوبة قد تؤدي إلى فصله وفي هذه الحالة يفقد مزية اإلنقاذ من طرف 
 .لجنة المداوالت

مراقبة المستمرة ال فامتحاناتستدراك الخاصة بالمراقبة المستمرة منعدمة وعليه متحانات االا -
 ".0"الغير منجزة تكلف الطالب نقطة 

 

                                                 

  .01، قالمة، الجزائر، ص 1945ماي  08، جامعة دفتر الوصاية -1
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 االمتحانات والمراقبة

الوحدات 
. 

اإلمتحان 
  النھائي

معامل االمتحان 
  النھائي

المراقبة 
  المستمرة

معامل المراقبة 
  المستمرة

  الرصيد  المعامل  المعدل
الرصيد 
  المحصل

  

واد
ـــ
ـــ
لم
ا

  

بصاد م إلى االق
  والتسيير

10,00 01      10,00  4  4  4  

ـة
سب
كت
 م
دة
ـــ
وح
ال

  

  4  4  4  10,30  0,4  13,00  0,6  08,50  1إقتصاد جزئي 

تاريخ الوقائع 
  االقتصادية

12,50  0,6  14,00  0,4  13,10  3  3  3  

  11  11  11 10,95          ةوحدة التعليم األساسي

واد
ـــ
ـــ
لم
ا

  

  4  4  4  10,10  0,4  11,00  0,6  09,50  1محاسبة 

  0  4  4  08,60  0,4  12,50  0,6  06,00  1رياضيات 

بة
تس
مك

ر 
غي

دة 
وح
ال

  

  0  3  3  06,80  0,4  05,00  0,6  08,00  إحصاء

  4  11  11  08,65          ةوحدة التعليم اإلستكشافي

واد
ـــ
مــ
ال

  

  2  2  2  12,40  0,4  13,00  0,6  12,00  1لــغة حــية 

  2  2  2  13,50      1  13,50  مدخل إلى القـانون

بة
تس
مك

دة 
وح
ال

  

مدخل إلى علم 
  االجتماع

08,50  1      08,50  2  2  0  

  0  2  2  09,00      1  09,00  منھجية

وحدة التعليم للمنھجية والثقافة 
  العامة

        10,85  08  08  08  

 "حساب معدل طالب ناجح بكلية العلوم اإلقتصادية بجامعة قالمة: "10جدول رقم
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  :10تحليل عناصر الجدول رقم -

 .المعامالت محددة من طرف فرق التكوين والفرق البيداغوجية -

 .ن طرف اللجان الوطنية للوزارةاألرصدة المحددة م -

كتسب السداسي امما يعني أن الطالب  10.08/20نالحظ أن المعدل العام للسداسي 
 30بالتعويض وبالتالي كل وحدات التعليم للسداسي مكتسبة نهائيا والطالب تحصل على 

  :رصيد فنجد

كل معدالت مصادق عليها بالترصيد ألن " 10.95/20: "وحدة التعليم األساسية معدلها  - أ
 ".مكتسبة"فهي  10/20موادها أكبر أو تساوي 

ألن مادة  4ورصيدها " غير مكتسبة"فهي " 08.65/20: "ستكشافية معدلهاوحدة التعليم اال  - ب
هذا يدل  10.10/20أرصدة باعتبارها مكتسبة بمعدل " 4"قد تحصلت على " 1"محاسبة 

 .لمادةعلى أن المادة المكتسبة تكتسب رصيد ولن يعيد الطالب ا

بالتعويض ألن  10.85/20بمعدل " مكتسبة" 1وحدة التعليم للمنهجية والثقافة العامة    - ج
وبالتــالي غير  10/20جتماع والمنهجية معدلهما أقل من مادتي مدخل إلى علم اإل
.08مصادق عليها ورصيدها 
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 االمتحانات والمراقبة

 .                               الوحدات
اإلمتحان 

  نھائيال
معامل االمتحان 

  النھائي
المراقبة 
  المستمرة

معامل المراقبة 
  المستمرة

  الرصيد  المعامل  المعدل
الرصيد 
  المحصل

  

واد
ـــ
ـــ
لم
ا

  

م إلى االقبصاد 
  والتسيير

10,00 01      10,00  4  4  4  

ـة
سب
كت
لم
ة ا
ــد
حـ
لو
ا

  

  4  4  4  10,30  0,4  13,00  0,6  08,50  1إقتصاد جزئي 
تاريخ الوقائع 

  قتصاديةاال
12,50  0,6  14,00  0,4  13,10  3  3  3  

  11  11  11  10,95          وحدة التعليم األساسي

واد
ـــ
ـــ
لم
ا

  

  4  4  4  10,10  0,4  11,00  0,6  09,50  1محاسبة 

  0  4  4  08,60  0,4  12,50  0,6  06,00  1رياضيات 

ر 
غي

دة 
وح
ال

بة
تس
مك

  

  0  3  3  06,80  0,4  05,00  0,6  08,00  إحصاء

  4  11  11  08,65          اإلستكشافي وحدة التعليم

واد
ـــ
مــ
ال

  

  2  2  2  11,40  0,4  12,00  0,6  11,00  1لــغة حــية 

  2  2  2  08,50      1  08,50  مدخل إلى القـانون

ير
 غ
دة
وح
ال

  
بة
تس
مك

  

مدخل إلى علم 
  االجتماع

07,00  1      06,00  2  2  0  

  0  2  2  11,50      1  11,50  منھجية
وحدة التعليم للمنھجية 

  لثقافة العامةوا
        09,35  08  08  02  

 "حساب معدل طالب راسب بكلية العلوم اإلقتصادية بجامعة قالمة: "11رقمجدول  



 الجامعة الجزائرية و نظام الهيكلة الجديد: الفصل الرابع

-157 - 
 

  :11تحليل عناصر الجدول رقم -

  : كتسابه فـاهذا يدل على عدم  09.68/20المعدل العام للسداسي 

 Iاألرصدة المكتسبة نهائيا هي التابعة لوحدات التعليم المكتسبة وهي وحدة التعليم األساسية   - أ
 .رصيد 11فقط أي 

ستكشافية ووحدة التعليم للمنهجية ألن وحدة التعليم اال ال يمكن تحقيق ترصيد األرصدة   - ب
 2، 4، وبالتالي رصيدهما 35،09/20، 8.65/20: معدلها على التوالي 1والثقافة العامة 
 .على الترتيب

تعليم الغير ستدراكها هي المواد الغير مكتسبة لوحدات الاالمواد التي يجب على الطالب    - ج
، أما بالنسبة لوحدة 1ستكشافية في وحدة التعليم اال ،1، إحصاء1رياضيات: مكتسبة وهي

  .التعليم للمنهجية والثقافة العامة فنجد مدخل إلى القانون ومدخل إلى علم اإلجتماع

  :هياكل القيادة -و   
  :د تتمثل في.م.نصبت الوزارة الوطنية لجانا للمتابعة في إطار تقييم التكوين في ل

  Commission régionale d’évaluation :اللجنة الجهوية للتقييم -1.و 
يتم إنشاؤها على مستوى الندوة الجامعية وهي موزعة في الشرق، الغرب، ووسط البالد تتكون من 

  :رئيس الندوة الجهوية للجامعات وخبراء دورها
 .لرفضها أو قبولها معاينة عروض التكوين وتحديد مزاياها على المستوى الجهوي -
 .الحتياجات التكوينة المناسبة قياس الوسائل الحقيقي -
 .جتماعي في العروض المهنيةقتصادي واإلإشراك القطاع اإل -

  comission nationale d’habilitation: اللجنة الوطنية للتأهيل -2.و 
تم إنشاؤها على المستوى الوطني من طرف الوزارة الوطنية تتكون من مدير التكوين في التدرج 

  :ويتمثل دورها في ،وممثلي أرباب العمل ،وخبراء وممثلين عن كل وزارة ،نوممثلين جهويي ،بالوزارة
  .دعم أعمال اللجان الجهوية -
  .برفضه أو تأجيله أو تأهيله تقييم نجاعة عرض التكوين على المستوى الوطني -

  : خــال صــة 
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على أساس متين، ال بد أن " د م ل"لكي تقوم  المنظومة الجامعية الجديدة 

لها بنية تحتية قوية تستند إليها، والمقصود بالبنية التحتية تلك الدعامة األساسية تتوفر 

التي تهيئ ظروف التكوين وتسهله وتشجعه، سواء من حيث توفر أدواته ووسائله 

العلمية أو من حيث توفر المناخ العام، الذي يحفز األسرة التكوينية من طلبة وأساتذة 

مختلف  المؤسسات اإلقتصادية باعتبارها شريك في وٕاداريين وكذا القائمين على 

العملية التكوينية، وبالنظر إلى هذه المعطيات سوف  نحاول معرفة ما إذا  توفرت هذه 

وهذا ما سوف  نكتشفه " د م ل"البنية التحتية في الجامعة الجزائرية قبل تطبيق نظام 

  .في الجانب الميداني
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 : يدـــتمه

بعد أن تعرضنا للجانب النظري لموضوع الدراسة يأتي الجانب الميداني الذي يدعمه 

بهدف الوصول  إلى تكامل في العمل البحثي لذلك فقد جاء هذا الفصل ليتناول الطرح 

المنهجي للدراسة من خالل مختلف اإلجراءات والمتمثلة في التقنيات التي تساعد الباحث في 

ت والبيانات وتفريغها وتبويبها  وتحليلها ويمكن تحديدها بدءا بمجال الدراسة جمع المعطيا

إلى نوع العينة المختارة ثم تحديد المنهج المتبع وأخيرا األدوات المستخدمة في جمع البيانات 

  .الميدانية 
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  مجاالت الدراسة الميدانية: أوال

 :مكانيالمجال ال1- 

 :الموقع الجغرافي1-1- 

لتكون مجال  45مـاي  08جامعة قالمة  ختيرتأدية اإلمكانيات ولطبيعة الموضوع نظرا لمحدو 

هكتار،  30: ـللدراسة، تقع هذه الجامعة بمنطقة حضرية بمدينة قالمة تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب

ت ومن الغرب بداية مرتفعا ،جوان  19يحدها من الشرق الحي السكني  ،يحيط بها سياج تم رفعه وتدعيمه

ويمكن الوصول إليها بفضل  ، CNEPي حي نالحي السك جنوبومن ال، والشمال جبل ماونة جبل ماونة

  .شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصالت المختلفة

 :النشأة والتطور -1-2

 86/172: أنشئت جامعة قالمة بمعهد واحد وهو معهد الكيمياء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ستقبلت أول جذع مشترك في شهر سبتمبر من نفس العام وبلغ عدد ام حيث 1986أوت  05: المؤرخ في

توسعت إلى أن أصبحت  ثم -أستاذ أجنبي 12جزائريين و  2- أستاذ  14يشرف عليهم  اطالب 123الطلبة 

حيث بلغ عدد الطلبة  1992جويلية  07المؤرخ في  29/299:مركزا جامعيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم

: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقمتم ترقيتها إلى جامعة ، )1(اأستاذ 80ويشرف عليهم  ،اطالب 2134

ا، كما ينص أستاذ 174و اطالب 6784م، حيث بلغ عدد الطلبة 2001سبتمبر  18المؤرخ في  01/273

ة نفس المرسوم على تكوين الجامعة من ثالثة كليات، هي كلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، كلي

  .العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم والهندسة
مقعد بيداغوجي موزعة  13100مجمعات جامعية بيداغوجية تضم  3وتتكون الجامعة حاليا من 

  :كاألتي
  :المجمع الجامعي المركزي القديم -أ

رة مدرجات قد 6 ،مقعد بيداغوجي 5500يضم كلية العلوم و علوم الهندسة التي تحتوي على 
 7مركز للتعليم،  15،إدارة مركزية ،مكتبة مركزية ،بهو للتكنولوجيا،مقعد بيداغوجي  1600 ااستيعابه

  .مخابر ، مطعم
                                                 

  .http://www.univ-guelma.dz: من الموقع 2009-03-14: ، مستخرج يومنشأة جامعة قالمة -1
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  :المجمع الجامعي بهليوبوليس -ب
قاعة كبرى  ،مقعد بيداغوجي 2300يحتويان على  ،العلوم السياسية ميوجد به قسم الحقوق وقس

مقعد بيداغوجي، إدارة الكلية، مكتبة الكلية، مركز للتعليم،  1000 استيعابهامدرجات قدرة  4 ،للمحاضرات
  .مطعم

  : المجمع الجامعي سويداني بوجمعة -ج
 ،قتصادية وعلوم التسييرجتماعية وكلية العلوم اإليتكون من إدارة كلية الحقوق واآلداب والعلوم اإل

عد بيداغوجي، إدارتين مق 2500مدرج قدرة استيعابهم  11 مقعد بيداغوجي، 530يشمل على 
  .نخراطاالمركز  ،مراكز للتعليم 4 للكليتين،مكتبتين، وحدة طبية،

  :)1(سرير ممثلة في 700قامات تحتوي على ا 5قامات الجامعية فتتكون من أما بالنسبة لال
 سرير 2000تضم - ذكور-إقامة هباش أحمد الشريف.  
  سرير 900تضم  -إناث–إقامة بوحديد بلقاسم. 

 سرير موزعة على 3100ي الحرم الجامعي القديم يحتويان على قامتين فا: 

  إناث-أ-اإلقامة المختلطة- 

 إناث-ب-اإلقامة المختلطة-  

  :وجبة غذائية يوميا موزعة على 18700مطاعم توفر أكثر من  7يوجد بجامعة قالمة  
  .قامتين المختلطتينمطاعم باال3 -
  .د شريف مطعم إقامة هباش أحم -
  .لقاسممة بوحديد بمطعم بإقا -
  .المطعم المركزي سويداني بوجمعة -
  .مطعم بإقامة هليوبوليس -

  :كما حظيت جامعة قالمة بالعديد من اإلنجازات والمعالم الجديدة أهمها
وهذا لفتح مجال بث واستقبال  ،تصال والتعليم عن بعدمركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلإنشاء  -أ

التالي يوضح خاليا  شكلفي العمل باستغالل أحدث الوسائل التكنولوجية والوتحقيق السرعة والفعالية 
  .)2(وأقسام المركز

                                                 
  .05ص، الجزائر، عة قالمةبجام ،2008/2009بطاقة فنية حول الدخول الجامعي  -1
، 2008سبتمبر، 14ددعال ،ماي قالمة 8تصدر عن مديرية النشر لجامعة  ،نشرية إعالمية دورية، أصداء جامعية -2

  .14ص
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  "تصالوشبكات اإلعالم واإل أقسام مركز األنظمة: "15شكل رقم
  

هدفه تطوير اللغات لدى ،إنشاء مركز التعليم المكثف للغات لتحسين مستوى الطلبة في اللغات  –ب 
 ،العربية :اللغات التالية في ،األولى الشفوية والكتابية بتقديم دروس في ثالث مستوياتطالب السنة 

  .سبانيةيطالية، اإلاأللمانية، اإل ،نجليزيةاإل ،الفرنسية
مكتبتين، إدارة ،مدرجات  8 ،إدارتين ،مقعد بيداغوجي 5500إنشاء كليتين جديدتين تحتويان على  -ج

حاضرات المركزية، ولقد شهدت جامعة قالمة كغيرها من الجامعات مركزية،مكتبة مركزية، قاعة الم
حيث  ،LMDالجزائرية إصالحات على مستوى نظام التعليم العالي والمتمثلة في تبني النظام الجديد 

تخصص موزع  64انطلقت هذه األخيرة التي شهدت تطور على مستوى الليسانس والماستر لتصل إلى 
وقد تزايد عدد  ،)03انظر الملحق رقم( 2009-2008ول الجامعي على كليات الجامعة في الدخ

  .ملحوظا في السنوات األخيرة اتزايدفي هذا النظام  جلينالمس
  

 واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مركز األنظمة وشبكات اإلعالم

 خلية التعليم عن بعد خلية الشبكات وأنظمة اإلعالم

قسم  قسم الدروس
المحاضرات 
 البصرية

 خلية اإلنتاج
خلية الشبكات 
 واإلنترنيت

خلية اإلشراف على 
 صفحات الواب

  الطابق األول بالمكتبة المركزية



 مجـاالت الدراسة والمعالجة المنهجية: امسـالفصل الخ

164 
 

  
  ".LMDعدد المسجلين في النظام الكالسيكي ونظـام : "16شكل رقم

حيث ، LMDلمسجلين في نظام في عدد ا املحوظ امن خالل هذا الشكل يتضح أن هناك تزايد
 مسجال اطالب 5373 ـمسجل مقارنة ب اطالب 9298 ـب 2009- 2008بلغ ذروته خالل الدخول الجامعي 

وقد حمل هذا الدخول شعار الجودة في التعليم العالي هذا المعيار الذي أصبح أساس  ،في النظام القديم
نبحث عن ما  جلعناوهذا ما ي ،السوق قتصاداو تفوق وتميز الجامعة في ظل العولمة والتوجه العالمي نح

 لذلك ،أخرىنابع عن رغبة ووعي بالتغيير لدى الطالب أم هناك أسباب  LMDإذا كان هذا التوجه لنظام 
  .من خالل هذه الدراسة هذا التساؤل نحاول اإلجابة عنس

دة شها حامال اطالب 1052بلغت  2008في جوان  LMDتخرجت الدفعات األولى من نظام 
 251 حامل شهادة ليسانس، اطالب 1739من بينهم ، امتخرج اطالب 3078من أصل ليسانس نظام جديد 

  .اـشهادة دراسات علي حامال اطالب 36 شهادة مهندس دولة، حامال اطالب
ل ثمقارنة بالشهادات األخرى بالرغم من أنه عدد يم LMDعدد حاملي شهادة ليسانس  رتفاعانالحظ 

، لكن هذا لمعبرة عن تجربة أولية تحاول الجامعة من خاللها إصالح النظام القديم تدريجياالدفعة األولى ا
السلبية للشهادة الجامعية  نعكاساتاالال الوظيفة الحقيقية للتكوين الجامعي  يعبر عنرتفاع يجب أن اال

  .على حساب القيمة النوعية كمية قيمة بإعطائها
فقد قامت الجامعة بالعديد من  ،LMDم للتكوين في نظام وفي إطار التسيير البيداغوجي المحك
إضافة إلى الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة عمداء الكليات ،المنتديات واأليام اإلعالمية للطلبة واألساتذة 

في هذا  نتقالواالوهذا لوضع ميكانيزمات التقييم  ،LMDونوابهم ورؤساء األقسام والمكلفين بتسيير نظام 
 .حتياجات البشرية والمادية للجامعةيفها مع االظام وشرح وضعية الشهادات الجديدة وتكيالن

7883 

1959

7842 

6574

5373

3589 

6495

9298
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ئة من الطلبة واألساتذة، سنتطرق إليهما بشيء فينحصر المجال البشري للدراسة في  :المجال البشري -2
تمع تتعلق بموضوع بحثنا ومعبرة عن مج ما تحصلنا عليه من إحصائياتاعتمادا على  من التفصيل

على " LMD"إلى توزيع طلبة نظام  17الدراسة، وتشير هذه المعطيات كما هو موضح في الشكل رقم 
 .الكليات المشكلة للجامعة

  
 "على الكليات الثالثة بجامعة قالمة LMDتوزيع طلبة نظام : "17مشكل رق

لعلوم وعلوم في كلية ا يتواجدون" LMD" أعلى نسبة من طلبة أنمن خالل هذا الشكل نالحظ   
قتصادية والتسيير بنسبة ، تليها كلية العلوم اإلاطالب 3716أي ما يعادل % 45.56 ـالهندسة وذلك ب

في المرتبة الثالثة جتماعية اب والعلوم اإلالحقوق واآلدكلية أتي تا و طالب 2705 ـأي ما يقدر ب% 33.16
، ينسابقتال مقارنة بالكليتين هذا النظام بسبب تأخرها في تطبيق ،اطالب 1736 ـبما يقدر ب% 21.28بنسبة 

   .وفيما يلي توزيع الطلبة بحسب األقسام لكل كلية

 

  ".العلوم وعلوم الهندسة كلية على أقسام LMDتوزيع طلبة ": 18شكل رقم 

45.56%

21.28%  

33.16%  

28.33%

25.83%  
21.28%  

07.31%
7.00% 

6.54
%

2.31
%

1.40
%

 كلية العلوم وعلوم الهندسة
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

واآلداب والعلوم االجتماعية كلية الحقوق  

 بيولوجيا
 علوم وتقنيات
 رياضيات وإعالم آلي
 ھندسة كھربائية
 إعالم آلي
 ھندسة مدنية
 ھندسة الطرائق
 ھندسة ميكانيكية
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أن أكبر نسبة من الطلبة متواجدة ي قسم تشير إلى  18رقم الشكل المعطيات المبينة في ما أ
بما يعادل % 25.83يليها قسم علوم وتقنيات نسبة  ،اطالب 1053أي ما يعادل % 28.33 ـالبيولوجيا ب

   .اطالب 960

  
  ."قتصادية وعلوم التسييرعلى أقسام كلية العلوم اإل LMDتوزيع طلبة ": 19شكل رقم 

 973ما يعادل % 35.97أن قسم الجذع المشترك يضم أعلى نسبة  19رقميتضح من الشكل و 
بما % 17.04مالية وقسم العلوم ال ،اطالب 604بما يعادل % 22.32قتصادية م اإلو م العلوقس ،اطالب

  .بالرغم من أنها تخصصات جديدة، نالحظ تنوع في توزيع الطلبة على مختلف األقسام اطالب 461يعادل 

 
  ."يةجتماعلية الحقوق و اآلداب و العلوم اإلعلى أقسام ك LMDتوزيع طلبة ": 20شكل رقم 

 596يعادل  مابلقسم جذع مشترك علوم إنسانية  %34.33أن أعلى نسبة  20رقم يبين الشكل و 
، ثم يأتي قسم جذع مشترك علوم اطالب 287ـوبعدد يقدر ب% 16.53يليه قسم التاريخ واآلثار بنسبة  ،اطالب

ما يقابل % 10.71ليصل قسم اللغة الفرنسية إلى  ،اطالب 257وبعدد يقدر ب % 14.80جتماعية بنسبةإ

16.53

09.30

14.80

34.33
08.46

10.71

05.87
%

22.32%

12.70%  

17.04%  

35.97%

11.97%  
  جذع مشترك علوم اقتصادية

  قتصاديةاالعلوم ال
  ةماليالعلوم ال

  العلوم  التجارية
 علوم التسيير

  جذع مشترك علوم إنسانية
  تاريخ وآثار
  جذع مشترك علوم اجتماعية
  اللغة الفرنسية
  العلوم االجتماعية
  االعالم واالتصال
 العلوم السياية
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وكانت أقل النسب في  ،اطالب 161وبعدد يقدر % 9.30بعده قسم العلوم االجتماعية بنسبة  ،اطالب 186
ما يقابل %5.87ـوقسم العلوم السياسية ب ا،طالب 147ما يقابل % 8.46 ـتصال بل من قسم اإلعالم واإلك

  .ولعل انخفاض النسب في هذين القسمين لحداثتهما ا،طالب 102

  :عدما تطرقنا إلى فئة الطلبة نتعرض لفئة األساتذة من خالل الجدول التاليب

  الكليات
الفئة                             

 المجموع الكلي  األساتذة  األقسام

  العلوم وعلوم  كلية
  الهندسة

  

  77 البيولوجيا

340  

  53 علوم و تقنيات
  45 رياضيات و إعالم ألي

  41 هندسة كهربائية
  39 ليأعالمإ

  30 هندسة مدنية
  26 هندسة طرائق

  29 هندسة ميكانيكية

  كلية
  قتصاديةالعلوم اإل

  وعلوم التسيير

  42 قتصاديةاجذع مشترك ع

143  
  27 قتصاديةالعلوم اإل

  23 العلوم المالية
  21 العلوم التجارية
  30 علوم التسيير

 اآلدابو كلية الحقوق 
  جتماعيةاال موالعلو 

  26 جذع مشترك علوم إنسانية

177  

  28 تاريخ و أثار
  31 جتماعيةاجذع مشترك علوم

  23 اللغة فرنسية
  34 جتماعيةالعلوم اال

  14 تصالاإلعالم و اإل
  21 علوم سياسية

  "2009-2008مة عام لفي كليات جامعة قا LMDعدد األستاذة المؤطرين لطلبة : "12جدول رقم 
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نالحظ أن أكبر عدد من األساتذة يوجد في كلية  معطيات المبينة في هذا الجدولمن خالل ال
، لكن هذه المشكلة ال تخص هذه اطالب 3716فهل هذا يكفي لتأطير ، اأستاذ 340العلوم و علوم الهندسة 

لعينتنا من  ئة الثانيةنا نختار الفنخفاض في عدد األساتذة جعلوهذا اال قط بل تمس باقي الكليات،الكلية ف
  .     الكليات الثالثة ونتوجه لكل األقسام لتكون هذه الفئة أكثر تمثيال وواقعية لمجتمع الدراسة

  ."2009 -2008توزيع طلبة وأساتذة كليات جامعة قالمة لسنة : "21شكل رقم 

ن عدد الطلبة وعدد األساتذة المشرفين عليهم حيث بير بيمباشرة الفرق الك 23رقم يوضح الشكل 
على  اأستاذ 268و يشرف  ،في كلية العلوم وعلوم الهندسة اطالب 3716على  اأستاذ 340يشرف مثال 

طالبا  2705أستاذا على  143طالبا في كلية الحقوق واآلداب والعلوم االجتماعية، بينما يشرف  1736
ستفادة من أن يخلق مشكلة في مسألة اال وهذا من شأنهوعلوم التسيير،  في كلية العلوم االقتصادية

  .اتيةذالقدرات الالعلمية و  المعارفو تطوير و تنمية  األساتذة

 :المجال الزمني -3

انطلقت زيارتنا  ولقد ،يعبر المجال الزمني عن المدة التي استغرقتها الدراسة خاصة الميدانية
بتداء من ا،والبيانات حول جامعة قالمة  اإلحصائياتجل جمع أة للجامعة من ستطالعية لإلدارة المركزياال

أما فيما يخص  .بحيث تكررت الزيارات على فترات متقطعة نظرا النشغال اإلداريين 2009شهر فيفري 
ستمارة ، وتلت هذه الزيارات اإلعداد لال2009بتداء من مارس ااألقسام  إلىجمع البيانات فقد تم التنقل 

3716 

340 

1736

2705 

268
143 

  قتصاديةكلية العلوم اال
وعلوم التسيير

الحقوق واآلداب والعلوم كلية 
اإلجتماعية

 العلوم وعلوم الھندسةكلية 

 عدد الطلبة

 عدد األساتذة



 مجـاالت الدراسة والمعالجة المنهجية: امسـالفصل الخ

169 
 

أيام عديدة لضبطها لتبدأ فترة تجريبها مع عدد من الطلبة  ستغرقتاحيث  ،خالل لقاء األساتذة والطلبة من
 ستعانتاوقد  ،2009جوان  10غاية  إلى 2009ماي  09بتداء من ا ستمارةاإلواألساتذة ليتم بعدها توزيع 

  .لمزيد من المصداقية في جمع المعطيات ألساتذةالباحثة ببعض ا

  المنهجية جراءاتاإل: ثانيا

 :عينة الدراسة -1

وهي الطريقة أو األداة  التي يمكن  ،هم مراحل البحث العلميأمن أصعب واختيار العينة يعتبر 
 والمعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة، وفي دراستنا هذهمن خاللها للباحث الحصول على البيانات 

من اختيار أو  أنها تمكنمع طبيعة الموضوع، كما باعتبارها تتناسب  اخترنا العينة العشوائية البسيطة
ألنها تعطي فرص ،مع المبحوث تتحديد جوانب معينة تتميز بخصائص ومزايا إحصائية تمثيلية للمج

والعينة العشوائية الجديدة تحتوي على  ،لجميع مفردات المجتمع ثم أخذ النسبة المطلوبة بعد ذلكمتساوية 
 .)1(ا من النسب الموجودة في المجتمع األصليأنواع المفردات بنسب قريبة جد

وتكمن أهمية العينة في كونها الوحدة اإلحصائية للمجتمع األصلي تجمع أفراد يتشابهون في 
الخصائص والظروف المشتركة بينهم ويتم الحصول عليها بطرق مختلفة تبعا لطبيعة الموضوع ونوعية 

  .)2(الدراسة

اعية يصعب عليه القيام بدراسة شاملة لجميع وحدات المجتمع جتموبما أن الباحث في العلوم اال
وكيفية اختيار هذه العينة يكون وفق طبيعة موضوع الدراسة باعتبارها  ،التي تدخل في مجال البحث

ويمثل حجم العينة الحاالت المختارة للدراسة والبحث ،مع بحث معين تمجموعة فرعية من عناصر مج
  .)3(ألصليباعتبارها ممثلة للمجتمع ا

واألساتذة  LMD طلبة فئة ، حيث أنها مكونة منمنتظمةلقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية 
لجميع المشرفين عليهم، حيث اخترنا من كل فئة عينة عشوائية بسيطة تمثلها نسبة ثابتة حتى نعطي 

فقد  فئة الطلبةلعينة  سبةختيار في العينة المطلوب دراستها، فبالنمجتمع البحث فرصة متساوية لال وحدات

                                                 

  .20، ص 1998، 1ط الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،مدخل إلى اإلحصاءعبد القادر حليمي،  -1
، 2002د ط،  مصر،اإلسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية ، جتماعيمنابع وطرق البحث اإل، عبد هللا محمد عبد الرحمان -2

  .383ص

  .34، ص2003، 1ط مصر،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،،جتماعيالبحث العلمي اإلمحمد أحمد بيومي،  -3
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حيث لمجتمع البحث  امثل العينة تمثيال صحيححاولنا من خاللها أن نلجامعة قالمة  كليات أخذنا الثالث
وقد اخترنا عشوائيا وبطريقة السحب  ،جتماعي والعلمي البحثيلتنوع في التكوين بين التقني، واإلراعينا ا

ن كلية العلوم وعلوم الهندسة على قسم من فتحصلنا العشوائي وتحديدا بالقرعة من كل كلية قسمي
ولتحقيق التنوع في التخصصات والتمثيل الفعلي أضفنا قسم الرياضيات  ،البيولوجيا وقسم العلوم وتقنيات

التاريخ واآلثار وقسم  فقد تحصلنا على قسم ةجتماعيعلوم اإلواإلعالم اآللي أما كلية الحقوق واآلداب وال
قتصادية وقسم العلوم وعلوم التسيير على قسم العلوم اإلقتصاد ، وتحصلنا من كلية اإلةجتماعيالعلوم اإل
 .المالية

وقد حاولنا قدر  ،همامن رف على رأي كلين ذكور وٕاناث حتى نتعجنسبة من الختيار الطلكما تم ا
ناث أكثر من لكن جاءت نسبة اإل بينهما بالرغم من صعوبة التعرف على عددهمااإلمكان أن نوازن 

ا النظام ذألنهم تلقوا تعليما ال بأس به في ه LMD فئة المبحوثين من طلبة سنة ثانية ولقد اخترنا ،الذكور
 يمهم يسمح لهم بتقيمستوى نضج ألن لطلبة السنة الثالثة اختيارنا أما الجديد خاصة قي إطار تخصصهم،
دد إعداد مذكرة بحثه والتخرج ة وهو بصفالطالب في هذه المرحل ،معارفهم وخبرتهم في هذا النظام

  .ةيندماج في حياة عملية جديدة يمثل أبرز محور في العملية التعليمالاو 

 .وطالبة اطالب 250 ≈ 249.5= من مجموع الطلبة ومنه % 10نسبة  طبقناو 

مجتمع البحث  عينة البحث الخاصة بالطلبة و المختارة منتوزيع أفراد  والجدول الموالي يوضح   
، كلية الحقوق واألداب والعلوم االجتماعية، كلية العلوم األصلي والمتمثل في الكليات الثالث لجامعة قالمة

  .االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم وعلوم الهندسة
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  الكليات
  الفئة السنة        

  األقسام

  مجتمع البحث
 )العدد اإلجمالي للطلبة(

  عينة البحث 
مجموع   % الطلبةمن 

  العينة
 سنة ثالثة  سنة ثانية سنة ثالثة سنة ثانية

كلية العلوم وعلوم 
  الهندسة

  42  16  26  155 264 قسم البيولوجيا
  49  /  49  / 486 قسم العلوم والتقنيات

  31  11  20  113 197 قسم الرياضيات واإلعالم اآللي
قتصادية كلية العلوم اإل
  وعلوم التسيير

  44  22  22  220 225 قتصاديةوم اإلقسم العل
  39  17  22  170  217 قسم العلوم المالية

كلية الحقوق واآلداب 
  ةجتماعياالوالعلوم 

  16  /  16  / 161 جتماعيةقسم العلوم اال
  29  /  29  / 287 قسم التاريخ واآلثار

  250  66  184  658 1837 وعـــــــالمجم
  2495  مجموع المجتمع األصلي

  ."يوضح توزيع أفراد عينة الطلبة تبعا لألقسام والسنوات" :13جدول رقم 

القليل  جامعة قالمة نظرا ألن العددلليات الثالثة كأما بالنسبة لعينة فئة األساتذة فأخذنا كل أقسام ال
  .لتعبير عن أراء األساتذة واتجاهاتهم في موضوع بحثنالة ال يكفي لألساتذة لقسمين من كل كلي

ن التمثيل أكثر هذه العينة خصائصها من حيث التنوع واألقدمية ليكو  ارتيخاوقد راعينا في 
العينة العشوائية إلعطاء الفرص المتساوية  مارة كان بطريقة المصادفة مستخدمينستواقعية، وتوزيع اإل

  .وأستاذة اأستاذ   :و لتحديد العينة المطلوبة لدينا ،للمبحوثين
  الفئة                    

  الكليات
  يالمجتمع األصل

  العدد اإلجمالي لألساتذة
  )من األساتذة(%عينة البحث 

  34 340  كلية العلوم و علوم الهندسة
  14 143 قتصادية و علوم التسييركلية العلوم اإل

  18 177 جتماعيةلية الحقوق و اآلداب و العلوم االك
  66 660  المجموع

  ".ة األساتذة تبعا للكلياتتوزيع أفراد عين" :14جدول رقم 
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  :منهج الدراسة -2

يتطلب منا إتباع منهج معين الذي  هتساؤالتئج النهائية للبحث واإلجابة عن إن الوصول إلى النتا
  .لمشكلة قصد اكتشافه الحقيقةتي يتبعها الباحث في دراسته ليمثل الطريقة ال

ختيار هدافها من جهة أخرى، واالن جهة وأللذلك فاختيار منهج البحث يخضع لنوع الدراسة م
بحثنا يهتم بدراسة  الدقيق للمنهج هو الذي يعطي مصداقية وموضوعية للنتائج المتوصل إليها، وبما أن

التكوين الجامعي ودوره في ترقية المعرفة العلمية من خالل الكشف عن طبيعة اإلصالحات ومختلف 
ة قدراته وترقية معارفه بما يتناسب ومتطلبات سوق مناهجها التي تهدف إلى تكوين فعلي للطالب بتنمي

طريقة لوصف "الوصفية ألنه يعد صدد دراستها تأخذ بمنهج الدراسة فإن الظاهرة التي نحن ب ،العمل
  .)1("وتحليلها،وٕاخضاعها للدراسة الدقيقة سة وتوصيفهاالظاهرة المدرو 

على العوامل المؤثرة عليها من خالل هذا التعريف فإن مسألة وصف الظاهرة يكون بالوقوف 
بحيث يرسم  ،كميا وتفسيرها واستخالص نتائجها و وذلك بجمع المعلومات واإلحصائيات مع تحليلها كيفيا

تشخيصها بل تتجاوز لتقرير ما ينبغي أن تكون عليه الظواهر موضوع و لظاهرة لكل هذا صورة واقعية 
تحاليل وقراءات والتي  ،على جداول وٕاحصائياتأخذنا لهذا المنهج الذي يعتمد  يؤكدالبحث وهذا ما 

جتماعي الذي يساعدنا على تقديم تفسيرات للظاهرة عن طريق تحليل البيانات تجعلنا نلجأ إلى المسح اال
تصال بعدد كبير من جمهور المبحوثين ولما كان مجتمع الدراسة كبير نسبيا باال المتحصل عليها وذلك

الذي يحقق أغراض البحث في الحصول على بيانات "هج المسح بالعينة تنا إلى تبني منفقد اتجهت دراس
  .)2("دقيقة للجمهور الذي يبحثه واتجاهاته

وما اختيارنا لمنهج المسح بالعينة إال نتيجة لنقص إمكانياتنا ومحدوديتها وضيق الوقت والجهد 
رة من الزمن كافية على عكس المسح الشامل الذي يركز على قطاع عرضي من الحاضر ولفت ،والمال
، إال أنه مهما اختلفت التكاليف وقلص الوقت والجهد إال أن هدفنا من استخدام منهج المسح )3(للدراسة

                                                 

كتب الجامعي الحديث، الم ،جتماعيةالخطوات المنهجية إلعداد البحوث اال–المنهج العلمي محمد شفيق،  -1
  .4، ص 1985 ،د ط مصر،اإلسكندرية،

  .199ص ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،دط،دت، تصميم وتنفيذ البحث اإلجتماعغريب، سيد أحمد -2
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، جتماع ومناهج البحث العلميميادين علم اإل، حسين عبد الحميد رشوان -  3

  .113ص ، 2001، 8، ط مصر
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في ظل معايير الجودة العالمية المتمثلة في إصالحات التعليم  بالعينة هو تشخيص واقع التكوين الجامعي
ة من خالل تبني نظام عالمي عة الجزائرية خاصي تشهدها المؤسسات الجامعية عامة والجام، التالعالي
ساعدنا في التعمق أكثر في تشخيص هذا " األساتذة –الطلبة "واتصالنا باألسرة الجامعية  ،LMDجديد 

من خالل معرفة دور  هذا اإلصالح في تحقيق تكوين جامعي يسمح للطالب بتنمية معارفه التغير 
وهذا ما جعل  ،امعة كباحث وفي سوق العمل كمشارك في التنميةلجغاللها في خلق الفعالية الالزمة لواست

ن المسح بالعينة، كطريقة علمية نستخدمها للنهوض بالخطط و التفسيرية تتخذ م دراستنا الوصفية الكشفية
  .اإلصالحية ووضع الحلول الممكنة لتحسين األوضاع المستقبلية

 :المعطياتأدوات جمع  -3

وسائل علمية يلجأ إليها الباحث لجمع الحقائق والمعلومات حول موضوع  هذه األدوات تعتبر       
حسن وأهدافه لذلك يجب على الباحث أن يلذلك فقد تختلف أدوات البحث وفق طبيعة الموضوع  ،الدراسة

وفي  ،اختيار األداة المناسبة للحصول على نتائج نهائية تعكس دقة وموضوعية وصدق وأمانة المعطيات
  :تم استخدام األدوات  التالية دراستنا هذه

 :المالحظة -3-1

المالحظة نقصد بها مشاهدة الظواهر كما هي موجودة بهدف الكشف عن العالقات بين أجزاء 
فالمالحظة  ،تتميز بدرجة عالية من الدقة ألنها ال تعتمد على القدرة البصرية هذه المالحظة،الظاهرة 
وفي حالتنا  ،إلى مجتمع الدراسة الذي تتم مالحظته نتماءاليضاف لها عنصر هام يتمثل في ا المباشرة

تعد فترة  والتي لمدة ثالث سنوات بها التدريس فترة في جامعة قالمة خاللمباشرة لمالحظة كانت اهذه 
وٕاقامة عالقات وطيدة من شأنها كافية نوعا ما لمعايشة المبحوثين والتعرف أكثر على أفراد مجتمع دراستنا 

  .توصل إلى نتائج دقيقة وبقدر كافي من المصداقيةالسماح بال

نات خصوصا في عملية توزيع بعض رة كأداة لجمع البياشابلذلك اعتمدنا على المالحظة الم       
  .وٕاجراء المقابالت وكذا تحليل اإلجابات –مساعدة الطلبة واألساتذة  –مارات ستاال
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 :ستمارةاإل -3-2

وجيزة عن  ال بعدد كبير من المبحوثين في مدةتصى الباحث اإلوسيلة عملية تسهل عل ستمارةاإل
كما أنها من الوسائل   ،)1(طريق مسائلتهم من أجل الحصول على أجوبة تتضمن توجهات في سلوكهم

ستمارتين واحدة اعلى  األقل تكلفة وتتطلب وقت قصير وجهد أقل و سهولة تنفيذ لذلك اعتمدنا في بحثنا
 للحصول على بيانات تخدم البحث وتغطي كل جوانب الظاهرة ،موجهة لألساتذة موجهة للطلبة واألخرى 

  :ستمارتين النهائيتين قمنا أوال بـولصياغة اإل

ستمارة أولية معتمدين على الجانب النظري وأسئلة البحث ومختلف أهدافه ثم عرضت على اصياغة  -
حتى وإلخضاعها لعملية التحكيم  ،اإلبداء رأيه على الطريقة المنهجية في صياغته األستاذ المشرف

والتي ركزت على الصياغة اللفظية  ،ستمارة بآراء األستاذ واقتراحاتهتؤدي غرضها ثم أعيد تصميم اإل
في استمارة  االسؤ  33ستمارة الطالب وافي ال اسؤ  35لألسئلة والتخفيض من عددها الذي بلغ 

أكثر من عدم الدقة في اإلجابة وٕاعادة قرائتها ل و األستاذ ألن طول األسئلة يؤدي بالمبحوث إلى المل
 .مرة 

بة واألساتذة في إطار الدراسة ستمارتين واختبارهما تجريبيا على بعض الطلبعدها تم إعادة صياغة اإل -
 يث أبدوا تجاوبا وٕاعجابابح،ستطالعية لنتعرف على أراء هذه العينة التجريبية ونتقرب منهم اال

 :ستمارتين حيثلمطروحة لنصل للصورة النهائية لالا بموضوع البحث ونوع األسئلة
  : موزعين منطقيا ضمن نوعين من البياناتال اسؤ  19تكونت من :ستمارة الطالبا

 .3إلى  1ستمارة وتضمنت األسئلة المرقمة من شكلت المحور األول لال: ت الشخصيةالبيانا - أ
 .الرابع المحورالثالث، المحورشكلت المحور الثاني،: البيانات العامة - ب

 يم الطالب للنظام الجديد ليسانسيخاص بالسؤال الذي مفاده ما هو تق: المحور الثاني - 
 .8إلى  4وتتضمن األسئلة المرقمة من  ؟"د م ل" دكتوراه -ماستر

 ما مدى انعكاس اإلمكانيات البيداغوجية : خاص بالسؤال الذي مفاده: المحور الثالث
 .13إلى  9من األسئلة المرقمة من  على التحصيل العلمي للطالب؟ ويتكون

                                                 
1- Maurice Angers, Initiation pratique de la méthodologie des sciences humaines, DEC, INC 
Québec, 1996,   P146. 
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 د على تحقيق جودة  م لخاص بالسؤال المتعلق بمدى قدرة نظام : المحور الرابع
 .19إلى  14التكوين الجامعي؟ ويتكون من األسئلة المرقمة من 

سؤال موزع على بيانات شخصية وعامة حيث  20ستمارة األستاذ فقد جاءت متكونة من أما بالنسبة ال   
  :أن

 .ستمارةور األول لالوشكلت المح 3إلى  1تكونت من األسئلة المرقمة من : البيانات الشخصية -أ
 .الرابع المحورالثالث،المحور تكونت من المحور الثاني، : البيانات العامة -ب

 ؟ تكون من د  م المتعلق بالسؤال الذي مفاده ما مدى تقييم األساتذة لنظام ل: المحور الثاني
 .9إلى  4مرقمة من األسئلة ال

 المتعلق بالسؤال الذي مفاده ما مدى انعكاس اإلمكانيات البيداغوجية على : المحور الثالث
 .15إلى  10مستوى التحصيل العلمي للطالب؟ وتكون من األسئلة المرقمة من 

 قيق جودة التكوين د على تح.م.خاص بالسؤال الذي مفاده ما مدى قدرة نظام ل: المحور الرابع
 .20إلى  16من المرقمة األسئلة امعي؟ وتكون من الج

مغلقة، األسئلة مفتوحة واألسئلة النصف ستمارة متنوعة بين المغلقة، الوقد جاءت أسئلة اإل
  .المتضمنة لألجوبة المتوقعة وهذا التنوع يخدم الباحث والمبحوث

 :صادر جمع المعطياتم -3-3
د منها معطياته قد تكون أشخاص، هيئات، إن كل بحث ميداني يعتمد على مصادر خاصة يستم

وٕادارة األقسام من أجل الجامعة المركزية من إدارة ووثائق  وٕاحصاءات لذلك فقد استعنا بسجالت،أو وثائق
 لي البيداغوجياو رؤساء األقسام ومسؤ : األشخاص مثل،كما أفادنا بعض معرفة البنية التنظيمية للجامعة 
خدمنا بعض المناشير والقرارات الوزارية المتحصل عليها من الجريدة في تحديد عينة الدراسة كما است

ومبادئه  LMDالرسمية والمتعلقة بتنظيم هياكل الجامعة وكلياتها وأقسامها من جهة والمتعلقة بنظام 
جتماعات الدورية ع على بعض الملفات المتعلقة باالطالكما تمكنا أيضا من اإل، وأهدافه من جهة أخرى

بذلت جهود  أنعلى مستوى األقسام، الكليات، وعلى المستوى الجهوي بعد  LMDحول نظام المنعقدة 
في المكتبات من  والمالحظ أيضا النقص الموجود ،شاقة للحصول عليها ألنها غير متوفرة للجميع

  .ستفادة منهاالاالدوريات وحتى وٕان وجدت فهي ممزقة يصعب 
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  :ةـــخالص
ألي بحث علمي لذلك فقد حاولنا  ةاألساسي والركيزة اءيعتبر اإلطار المنهجي هو البن

وهذا  دراسة هذا الموضوعمن خالل هذا الفصل معالجة  الخطوات المنهجية المتبعة في 

المنهج،العينة،ميدان - ختياراال  بل قمنا بتحليل وتعليل وتفسير سبب  ليس بالذكر فقط

 و   لإلجابة عنها لنصل ة السابقةالمحوري وهذا لنحاول وضع إجابات للتساؤالت - .الدراسة

نتائج النهائية التي ستكون في الفصل الموالي الذي نحاول من خالله تحليلها وتفسيرها لل

  .ومناقشتها
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  و تحليلها و تفسيرها عرض المعطيات: أوال
  المتعلقة بالطلبة ل و تفسير المعطياتتحلي عرض و-1
  :الشخصية المعطيات تحليل وتفسيرو  عرض -1-1

  ـب     تقدر اإلناثنسبة أن  أدناه 15المعطيات المبينة في الجدول رقم من خالل يالحظ 
و  طالبا 89يعادل  أي ما % 35.60 لغتبالذكور  ونسبة طالبة، 161أي ما يعادل  % 64.40
دي لإلناث على مختلف األقسام مع التأكيد على التفوق العدفراد العينة من الجنسين أ أغلب يتوزع

و هذا ما جعلنا نتحمس أكثر للبحث  اإلجابةاللواتي أبدين اهتماما بالموضوع و صراحة أكثر في 
  .االستمارةمن خالل  إجاباتهنعن 
 

 (% )ة النسبة المئوي  التكرارات  الجنس

35.60  89   ذكر

64.40  161   أنثى

100  250   المجموع
  

 "توزيع أفراد العينة حسب الجنس:" 15جدول رقم 

       نسبة طلبة السنة الثانية التي قدرت  أن األتي 16 معطيات الجدول رقمتكشف لنا 
بـ               التي قدرت  طلبة السنة الثالثةتفوق نسبة  اطالب 184أي ما يعادل  %73.60بـ 

بصدد  ،  و هذا التفوق العددي يعود لكون طلبة السنة الثالثةاطالب 66أي ما يعادل % 26.40
عملية  إلى صعوبةاألمر الذي أدى   التحضير لمذكرات التخرج و إجراء تربصات خارج الجامعة

بسهولة خاصة بمساعدة بعض بهم  االحتكاكعلى عكس طلبة السنة الثانية الذين تم بهم  االتصال
أن كل الطلبة قد أبدوا اهتماما بالموضوع و عرضوا خدماتهم لدرجة  لكن هذا ال ينفي األساتذة

  .عنها اإلجابةقصد  االستمارةالبحث عن 
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  المستوى الدراسي

73.60  184   " د م ل" السنة الثانية 
26.40  66   " د م ل" السنة الثالثة 
100  250   المجموع

  "يتوزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراس :"16جدول رقم 
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يتوزعون على " د  م ل" أن طلبة نظام  المبين أدناه 17معطيات الجدول رقم تكشف لنا
         أن أعلى نسبة كانت في قسم العلوم  ، حيثقسام خاصة التقنية منها و العلميةمختلف األ
بـ           جتماعية و التي قدرت كانت في قسم العلوم اإلو أقل نسبة  % 19.60 بـ و التقنيات

مكان شارة إلى أنه قد تم اختيار العينة بطريقة علمية، حيث حاولنا قدر اإلتجدر اإلو  %  6.40
 وهذا مافي جميع األقسام المدروسة  ناثغم من تفوق نسبة اإلتحقيق التوافق بين الجنسين بالر 

التقصير و أ      نحياز قسام لتفادي اإلغلبية األستمارة حتى نتوجه ألفترة توزيع اإل أثناء الحظناه
 و ، برامج و تخصصات تختلف عن غيره ل قسم خصائص وعلى اعتبار أن لك ،راء في األ

  .بالتالي محاولة تنويع العينة و النجاح في عملية المسح الفعلي للواقع
  
  

 ( % )النسبة المئوية   اراتالتكر   األقسام

16,80  42   االبيولوجي
19,60  49   العلوم و التقنيات

12,40  31   الرياضيات واإلعالم اآللي

17,60  44   قتصاديةالعلوم اإل

15,60  39   العلوم المالية

6,40  16   جتماعيةاالالعلوم 

11,60  29   التاريخ و األدب

100  250   المجموع

  "مب القستوزيع أفراد العينة حس:" 17جدول رقم 
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 :المتعلقة بالتساؤل الجزئي األول المعطياتتحليل و تفسير  و عرض -1-2
أقل نسبة من  أن أدناه18 المعطيات اإلحصائية المبينة في الجدول رقميتضح من خالل 

بـ          ، حيث تقدر نسبتهم إرادتهمبمحض " د  م ل" نظام ل عبروا عن اختيارهمالطلبة قد 
تعددت مبرراتهم، فمنها ما هو  و تلفت أسبابهمو قد اخ ،اطالب 76دل أي ما يعا % 30.40
 .و منها ما هو مرتبط بطبيعة التكوين في حد ذاته شخصي

فقد انحصرت عند أغلب أفراد العينة في الفضول في اكتشاف هذا  أما األسباب الشخصية
 هذا النظام كتشافكان لدي فضوال كبيرا جدا ال ": النظام الجديد حيث عبر عنه أحدهم بقوله

 اهذا النظام هو اعتباره نظام الختيار األساسيالدافع  أناعتبار  إلىكما ذهب البعض  ،"الجديد
 يتضحو     في سوق العمل  الجزائرية ويدمج الجامعة يواكب التطورات التكنولوجية اجديد اعالمي
النظام  ذهابي لهذا"، "العملنتيجة للوعود ب هذا النظام اخترت": من خالل تبريراتهم التالية هذا

 م ل"تخصص ""عالميا يمنحني شهادة معترف بها "د م ل"نظام "، "نظام عالمي جديد راجع لكونه
كانت متعلقة بمدة التكوين في فقد  التكوينية األسبابأما فيما يخص ، "يجعلني أواكب كل جديد "د

ما قد يفتح المجال للخرجين لمتابعة وهذا  )بالنسبة لليسانس( المقدرة بثالث سنوات د و  م ل نظام
إن الهدف من ": وقد عبر أحدهم عن هذا بقوله ،في سوق العمل في وقت أقل االندماجالدراسة أو 

 ،"لتحق بالعمل مبكرااالشهادة و  ، فأتحصل علىد هو قصر مدة التكوين م وراء اختياري لنظام ل
في  أساساوالمتمثلة  "م د  ل"  نظام خصائص التكوين في  أناعتبار  إلىكما ذهب البعض 

 ،كانت مشجعة الختيار الطالب للتكوين في هذا النظام الطالب قدرات علمية ومعرفية جديدة إكساب
، "قدراتي و يكسبني خبرة جديدة د ينمي م نظام ل": التالية إجاباتهملموقف في اويتضح هذا 

أما ، "فائدة أكثر أسلوبوهذا  بيعتمد على القدرات الذاتية للطال ألنهد  م خترت نظام لا"
 69.60المبحوثون الذين يرون أن اختيار نظام ل م د لم يكن بمحض إرادتهم فقد قدرت نسبتهم بـ 

  .طالبا وهي نسبة ال يستهان بها 174أي ما يعادل  %
 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

30.40  76   نعم

69.60  174   ال
100  250   المجموع

  "كنظام تكوين" ل م د " إرادة الطالب في اختيار نظام  :"18ل رقم جدو 
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و هي تمثل الطلبة الذين  % 67.82نسبة هي  أعلى أن 19رقم  الجدول معطياتلنا  تبين
بينما  ،نظرا لطبيعة شعب البكالوريا أوسواء من طرف األولياء  "د م ل "جبروا على اختيار نظام أ

 أثناء أمامهماختاروا هذا النظام بسبب عدم وجود خيارات أخرى بة فقد من الطل % 31.03نسبة 
و لم  الهندسة المدنية درسأ أنأردت " : همعملية التسجيل بالجامعة، حيث عبر عنها البعض بقول

 ،" النظام الكالسيكي عدم وجود تخصص التاريخ في" ،  د م أجد هذا التخصص إال في نظام ل
لهذا النظام بسبب  اختيارهميرجع  % 1.15الطلبة و هي  وتبقى نسبة ضئيلة جدا من هؤالء

على  كشفت الدراسة الميدانية أن هناك أثر مباشر لكيفية اختيار التخصص وقد، صعوبة اللغة
  .التحصيل المعرفي للطالب وهذا ما نحاول توضيحه الحقا

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

31.03  54   عدم وجود خيار آخر

67.82  118   مجبر ختيارا

1.15  2   أسباب أخرى

100  174   المجموع

  "نكنظام تكوي" ل م د " أسباب غياب اإلرادة الشخصية في اختيار نظام  :"19جدول رقم 

 االلتحاققبل  " ل م د"وبخصوص مدى اطالع الطالب على مضمون وأبعاد نظام 
 %71.20ها خالل الدراسة الميدانية أنبالجامعة كشفت المعطيات اإلحصائية التي تمكنا من جمع

بضعف  هذا قبل التحاقهم بالجامعة ويفسر " د م ل" فكرة عن نظام  أدنىلم تكن لديهم  من الطلبة
من الطلبة  %28.80نجد بينماوالمؤسسات  بين الجامعات اإلعالميسياسة التسويق أو غياب 
ا ما قد يعبر عن اهتمامهم بالمحيط لديهم معلومات حول هذا النظام وهذ صرحوا بأن المبحوثين 

  .والجدول التالي يوضح مختلف مصادر تلك المعلومات ،به االلتحاقالجامعي قبل 
 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

28.80  72   نعم

71.20  178   ال
100  250   المجموع

 "ةبالجامع اللتحاقاقبل " ل م د " توفر معلومات مسبقة للطلبة عن نظام  :"20جدول رقم 
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في الجامعة يمثلون المصدر  األصدقاء أن 21 في الجدول رقمالواردة  المعطياتتوضح 
، بينما نسبة في حصول الطالب الجديد على معلومات تخص النظام الجديد % 56.94 الرئيسي
تكررت عدة  إجاباتا من خالل مثلت مصادر أخرى للحصول على المعلومات و هذ % 20.83
على  %  8.33و  % 13.90بـ  و ذلك األساتذةو  اإلعالمبينما أقل النسب مثلتها وسائل  مرات،

سواء من طرف  " د م ل" حول نظام  إلعالما حول تأخر يدعو إلى التساؤلالتوالي، الشيء الذي 
 أيامفي  وأوجدت فقد تتمثل في بعض الملصقات  إنو حتى الجامعية  األسرة وأ هيئة المتابعة

و هنا  ،الجديد هذا النظام حول التفصيل معرفةيصعب على الطالب من خاللها محدودة  إعالمية
 إقبالفي توصيل المعلومة قد يعود إما لعدم  لألساتذةالدور الضئيل  أن إلىكذلك  اإلشارةتجدر 

 التحاقهتخدم الطالب قبل  أننها ألعدم توفير المعلومات الكافية التي من ش أوالطلبة عليهم 
  . معةبالجا

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

56.94  41   أصدقاء في الجامعة

8.33  6   أستاذ جامعي

13.90  10   وسائل اإلعالم

20.83  15   مصادر أخرى

100  72   المجموع

  "قبل التحاق الطلبة بالجامعة" ل م د " مصادر المعلومات حول نظام ": 21جدول رقم 

يرون  % 88.80الساحقة من الطلبة  الغالبية أن لتبين 22 ل رقممعطيات الجدو لقد جاءت 
الكافي  اإلعالمذلك في عدم توفر  يرد بعضهم، و لم تكن مهيأة " د م ل" ظروف تطبيق نظام  أن

وعدم وجود هيئة ثابتة لمتابعة سيرورة هذا النظام متكونة من خبراء و  بالجامعة لتحاقهماللطلبة قبل 
الظروف  أنكيف تقول : "بقولهم آرائهمذهب بعض المبحوثين للتعبير عن  وقد ،مختصين أساتذة
غير موجودة كيف  نترنتاالكالكتب مثال وما دامت قاعات  غير متوفرة اإلمكانياتبسط أو  مهيأة

ضف إلى ذلك أن نسبة  كبيرة من الطلبة  ،"األستاذتصال بين الطالب و سرعة اال أساسهنهيأ لنظام 
  .تطبيقه بعد  واللجيدة بتفاصيل هذا النظام ال قبل أبدو عدم معرفتهم ا
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       نه قد تم التحضير و التهيئة لتطبيق نظام أمن الطلبة تعبر على  % 11.20 أنكما نجد 
 نظام عالمي دون أن يطبق أنال يمكن " : عينة الطلبة أفرادحد أبالجامعة، حيث قال  " د م ل" 

  ".يكون هناك ظروف مهيأة له 
 ( % )لمئوية النسبة ا  التكرارات  حتماالتاال

11.20  28   نعم

88.80  222   ال
100  250   المجموع

 "بالجامعة" ل م د " تهيئة الظروف لتطبيق نظام  ":22جدول رقم 

 لىإ االنتقال و " ل م د" أما بالنسبة للمعطيات التي تبين مدى تخلي الطلبة عن نظام 
من الطلبة قد واصلوا  % 54 ليبين أنالموضح أدناه  23النظام الكالسيكي فقد جاء الجدول رقم 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة الطالب في مواصلة  ،" د م ل"  الدراسة في نظام
   .في سياق هذا النظام التكوين

من الطلبة صرحوا بأنهم تخلو عن النظام الجديد وانتقلوا إلى النظام  % 46بينما نجد 
  .24انتقالهم هذا بجملة من الحجج يتم استعراضها في الجدول رقمالكالسيكي مبررين 

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

46  115   نعم

54  135   ال
100  250   المجموع

 "و اإلنتقال إلى النظام الكالسيكي" ل م د " التخلي عن نظام  ":23جدول رقم 

طلبة النظام الجديد  نسبة هامة من رنفو  لتبين أن 24لقد جاءت معطيات الجدول رقم 
 33.04   صعوبة التكوين في هذا النظام وذلك بنسبة رأسهاعلى  األسبابلى مجموعة من إراجع 

بكثافة البرامج، ضيق الحجم الساعي، عدم توفير الكفاءات  اتعن هذه الصعوب واحيث عبر  %
التي ترى  % 25.22تليها نسبة  ،هيئة التدريس خصيصا لهذا النظام بما في ذلك أعضاء المهيأة

نتقال بطرق اإل مراألغموض النظام في حد ذاته سبب التخلي عنه خاصة عندما يتعلق  أن
عليها  التخوف من مستقبل الشهادة المتحصل أنكما  ،وشروطه و في طبيعة التخصصات المتوفرة

 انفور  " د م ل" ادة فقد واجهت شه، فبحكم حداثة هذا النظام % 16.52شكل نسبة ال يستهان بها 
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ليأتي بعدها من أرجعوا السبب لصعوبة التكوين  في سوق العمل مقارنة بشهادة التكوين الكالسيكي
ن يإضافة على عدم فهم الطالب لهذا النظام مؤكدين الرابط بينهما كسبب " د م ل" في نظام 

كوين في النظام الجديد صعوبة الت أنيأتي بعدها من اعتبر  ،في التخلي عن هذا النظام نيأساسي
فراد العينة أ بعد ذلك يأتي، % 7.83جعل الطلبة يتخوفون من مستقبل هذه الشهادة و هذا بنسبة 

عدم فهم خصائص و مميزات هذا النظام جعلهم يتخوفون من المستقبل و بالتالي  أنالذين اعتبروا 
  .% 4.35عن الدراسة و قد قدرت نسبتهم بـ تخلوا 

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

33.04  38   "د م ل"صعوبة التكوين في نظام 
25.22  29   عدم فهم الطالب للنظام في حد ذاته

16.52  19   التخوف من المستقبل بعد التخرج

13.04  15   األول مع الثاني حتمالاال

7.83  9   األول مع الثالث حتمالاال

4.35  5   الثاني مع الثالث حتمالاال

100  115   المجموع

  "بالنظام الكالسيكي االلتحاقو " ل م د"أسباب التخلي عن نظام  ":24جدول رقم 

  
فإن   " د م ل" مشاكل خالل مسارهم التكويني في نظام للطلبة ا أما بخصوص مواجهة

صرحوا بتعرضهم لمشاكل مختلفة منها الذاتية  % 84 المعطيات الميدانية تشير إلى أن نسبة
 كثافة البرامج" : لمبحوثينا إجاباتالذاتية كانت واضحة من خالل بعض  فاألسباب والموضوعية

ستطع ألم " "للدراسة في هذا النظام نيلهؤ قدراتي ال ت" ."التعب في معظم الوقت إلىبالطالب  أدت
 كثرة الكالم"،"أتعبنيثر على نفسيتي و أوهذا ما  ،تنظيم الوقت بما يناسب الحجم الساعي للدراسة

  ."عدم مباالتي بالدراسة في هذا النظام إلى أدىلب عن هذا النظام بالس
 المناهج التعليمية في هذا النظامالمشاكل الموضوعية فقد كانت في مجملها متعلقة ب أما

جابات بعض المشاكل من خالل اإل انتقاءحاولنا  وفي هذا الصدد ،ةالمتوفر  والوسائل والبرامج
 كثرة البحوث النظرية على" ،"على حساب الحجم الساعي للحصص كثافة البرنامج كان": التالية

 والتي كانت في أغلب المقدمة الملل من كمية وطبيعة المعلومات" ،"حساب البحوث الميدانية
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قلة "،"استيعاب الكم الهائل من المعلومات عدم القدرة على"،"حيان مكررة في أكثر من مقياساأل
كل  ،"األرصدةنتقال ونظام عدم فهم كيفية اإل "،"األستاذو  طالبلبين ا اتصالعدم وجود "،"المراجع

هذا  أنمما جعله يعتبر  " د م ل"  قواعد نظام لفلسفةفهم الطالب  عكست عدم اإلجاباتهذه 
  . النتائج السابقةأشارت إليه ، وهذا بالضبط ما التكوين الجديد صعب

فقد بلغت  " د م ل" وينهم في نظام مشاكل في تك أي أما بالنسبة للطلبة الذين لم يواجهوا
تلك التي تعبر عن الفئة التي تعرضت لمشاكل ضئيلة جدا مقارنة مع  نسبة وهي % 16نسبتهم 
قدم لهم امتيازات غير موجودة في " ل م د" و كانت تبريراتهم في ذلك أن نظام ية التكوينأثناء عمل

تشجيع العمل الفردي  –لم السداسيات نظ-النظام الكالسيكي وأجملها الطلبة في طرق االنتقال
مي الذي يدعم روح اإلبداع واالبتكار ،فكرة األستاذ الوصي التي ساعدت الطالب كثيرا والبحث العل

  . في تخطي العديد من ا لعقبات والمشاكل فكان األستاذ هو الموجه والمرشد له
يملك روح البحث   هذه اإلجابات إن كانت تعبر عن شيء فهي تدل على أن الطالب مازال

  .العلمي واإلبداع الفكري ليطور معارفه
  
  

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

84  210   نعم

16  40   ال
100  250   المجموع

  "ل م د"مواجهة الطالب للمشاكل خالل مساره التكويني في النظام الجديد  ":25جدول رقم 
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 :متعلقة بالتساؤل الجزئي الثانيال المعطيات تحليل و تفسير و رضع -1-3

المبين  26من خالل الجدول رقم  دة المقدمة لهمبة من طبيعة الماحاولنا معرفة موقف الطل
على عدم تغليب الجانب النظري على الجانب  من الطلبة% 62أكثر من أدناه الذي أكد فيه 

ضعف لعن عميق استيائهم  التطبيقي وهذا ما بين بقوة في األقسام العلمية حيث عبر بعض الطلبة
البيولوجيا صرحوا بعدم وجود المخابر الكافية،  فعلى سبيل المثال ال الحصر طلبةالجانب التطبيقي 

 لياأل اإلعالمطلبة قسم الرياضيات و  أما هائل للطلبة،وحتى وٕان وجدت فهي ال تستوعب العدد ال
لطلبة السنة  إالال يسمح "،"لتخصصا آللي ونحن ندرس في هذاا لإلعالمال توجد قاعة ": فأجابوا
بأن الجانب التطبيقي يغطي  أجابوابالنسبة للطلبة الذين  أما ."االنترنتمن قاعات  لالستفادةالثالثة 

حيث تم حصر هذا الجانب عموما في البحوث الميدانية  % 38الجانب النظري للبرامج فنسبتهم 
 التي حتى رب المخبرية، التربصات الميدانيةالتي تندرج في إطار تحضير البحوث والعروض، التجا

الجامعة ومحيطها الخارجي الذي قد  كل من ضئيلة نتيجة غياب التواصل بين وجدت فهي وٕان
   .بالجانب الميداني الحقيقي لالحتكاكيمنح فرصا للطلبة 

    
 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

38  95   نعم

62  155   ال
100  250   عالمجمو 

 "برنامج التكوين على جانب تطبيقي مدعم للجانب النظري احتواء ":26جدول رقم 
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 % 60.80، يتضح بأن نسبة أما بالنسبة للمعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول أدناه
حيث  خاصة بهم لكنها غير مستغلة فعليا من طرفهم نترنتلألمن الطلبة يقرون بوجود فضاءات 

التي  % 39.20نسبة  أما ،نادرة ومعدومة أوفي الغالب بطريقة غير منتظمة  عليها هو إقبالهمأن 
على هذه الفضاءات فهي نسبة ال يستهان بها في ظل نظام تكويني جديد  األقسامتبين عدم توفر 

  .المعلومة للطالب إيصالحديثة وسرعة  اتصاليعتمد بالدرجة األولى على وسائل 
 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

60.80  152   نعم

39.20  98   ال
100  250   المجموع

 "الخاصة بالطلبة االنترنتتوفر الكليات على فضاءات  ":27جدول رقم 

صعوبة في أن هناك  المبين أدناه28في الجدول رقم  من الطلبة% 75.60 لقد أكدت نسبة
ذلك لعدة مبررات منها ما يتعلق  أرجعوا السبب في،و " د مل " البرامج المقررة في نظام  استيعاب
والبعض اآلخر أرجع السبب في ذلك  ،متها للحجم الساعي المحددءوعدم مال البرامجلك بكثافة ت

وهذا ما  ،البيداغوجية اإلمكانياتو الخبرة لدى هيئة التدريس وعدم توفر لى قلة الكفاءة المهنية إ
يستوعبون  هناك طلبة أنالمقابل نجد  في ن،ره التكوينيجعل الطالب يتعرض لمشاكل خالل مسا

لكنها تبقى نسبة ضئيلة نوعا ما مقارنة مع النسبة السابقة  % 24.40بـ  البرامج و قدرت نسبتهم
  .الذكر

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

75.60  189   نعم

24.40  61   ال
100  250   المجموع

 "ل م د"قررة في نظام البرامج الم استيعابصعوبة : 28جدول رقم 

ترجع سبب  من الطلبة% 21.16أن األتي  29في الجدول رقم المدونة تؤكد المعطيات 
إلى كثافة البرامج في الوقت الذي تحتاج فيه بعضها إلى التعمق و البعض اآلخر صعوبة التكوين 

عون يرج من الطلبة  % 16.40 وأن ،وجه أكملالمعلومة على  إليصال يحتاج إلى وقت كاف
والحجم الكبير  ة بالكم الهائل للمقاييس المدرسةلضيق الوقت مقارن االستيعاب و صعوبة التكوين



 منــاقشة المعطـيــات الميــدانـيةتحلــيل و  : الفصل السادس

188 
 

إلى  االستيعابرجعوا صعوبة أنسبة الطلبة الذين  أيضاو قد تساوى معها  ،لكل مقياس على حدى
قلة الكفاءة  لىرجعوا السبب إأليأتي بعدها من  الحجم الساعي وكثافة البرامج مؤكدين الترابط بينهما

 من الطلبة % 5.82كما نجد نسبة  ،% 14.81الخبرة العلمية لهيئة التدريس وهذا بنسبة و  المهنية
قلة المراجع وحتى إن وجدت فهناك صعوبة في الحصول عليها وهي ال  إلىرجعوا السبب أمن 

 األجنبيةمن الطلبة على أن اللغة  % 4.23وقد عبرت نسبة  ،اسب محتوى البرامج الجديدةنت
وهذا ما يعبر عن  المعتمدة في التدريس كان لها دورا هاما في عدم استيعاب الطالب للبرامج

من أساسيات التكوين فيه  أصبحتضعف تكوين الطالب في مجال اللغات في الوقت الذي 
  .الجامعي

( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

21.16  40   كثافة المواد المبرمجة

5.82  11   قلة المراجع العلمية المتخصصة

16.40  31   الحجم الساعي المحدد غير مالئم

14.81  28   قلة الكفاءة المهنية و الخبرة العلمية لهيئة التدريس

4.23  8   اللغة المعتمدة في التدريس

16.40  31   األول مع الثالث حتمالاال

10.59  20   األول مع الرابع حتمالاال

10.59  20   األول مع الثالث مع الرابع حتمالاال

100  189   المجموع

  "ل م د"أسباب صعوبة استيعاب البرامج المقررة في نظام  ":29جدول رقم 

يترددون  % 34 نجد أن أعلى نسبة من الطلبة األتي30الجدول رقم  معطياتبناء على   
. برامج التعليم الجامعيعكس نفور الطلبة من مما يللمحاضرات واألعمال الموجهة والتطبيقية  أحيانا

الملل، كذلك وجود مطبوعات  على مما يبعث اإلمالءعلى  األساتذةاعتماد حجتهم في ذلك هو 
تلي هذه النسبة نسبة من يتردد  وصور طبق األصل عن المحاضرات وأحيانا النقل عن الزمالء

من  % 20.80  ب هذا التكوين الجامعي من استقطا غالبا على قاعات الدراسة والمخابر ليتمكن
من الطلبة الذين نادرا ما يلتحقون  % 18.40لنجد في األخير نسبة  ،بصفة دائمةالطلبة 
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وقد كانت حججهم هي األسباب  ل الموجهة والتطبيقيةمابالمدرجات والقاعات المخصصة لألع
  .وهناك من أرجعها إلى مسؤولياتهم خارج الجامعة ،المذكورة سابقا

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

20.80  52   دائما

26.80  67   غالبا

34.00  85   أحيانا

18.40  46   نادرا

100  250   المجموع

 "المواظبة على حضور المحاضرات وحصص األعمال الموجهة والتطبيقية ":30جدول رقم 

يؤكدون على وجود  % 78.80أن أعلى نسبة من الطلبة  31معطيات الجدول رقم تبين 
المخابر، المراجع، قاعات (سواءا ما تعلق بالجانب المادي  وجيةـالبيداغ اإلمكانياتفي  نقص
وهذا ما أدى ...) هيئة التدريس، خاليا لمتابعة النظام الجديد،( أو الجانب البشري...) ،تنترناال

بة ، وبالتالي صعو " د م ل" ساهمت بقدر كبير في عرقلة التكوين في نظام  مشاكلعدة إلى ظهور 
الشيء الذي أثر بدوره على الحصيلة المعرفية  المعلومة لدى الطالب وعدم استيعابه للبرامج إيصال
البيداغوجية تغطي  اإلمكانياتمن الطلبة يجدون أن  % 21.20هناك نسبة  ،بالمقابل .للطالب

أكثر حسبهم يحتاج الجتهاد  حاجات التكوين الجامعي وتضمن السير السليم والحسن للنظام ألنه
  .ورغبة في التغيير أكثر من اإلمكانيات

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

78.80  197   نعم

21.20  53   ال
100  250   المجموع

  "ل م د"تغطية اإلمكانيات البيداغوجية لمتطلبات نظام  ":31جدول رقم 
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 :الثالمتعلقة بالتساؤل الجزئي الث المعطياتتحليل و تفسير و  عرض-1-4
أما إذا تعلق األمر بمدى مساهمة مدة التكوين ومحتوى البرامج في ترقية المعارف العلمية 

أن هذه المدة الموالي  32رقم  في الجدول من الطلبة % 79.60 و المهنية للطلبة فقد أكدت نسبة
للبرامج التي يعتبرها الطلبة مكثفة وعلى حساب  استيعابهمالقصيرة كانت على حساب قدرة 

كما يذهب بعض الطلبة إلى اعتبار هذه  ،29ما أشرنا إليه في الجدول وهذا  ةالمدلوالت المعرفي
 بل هي تكرار لمعلومات سابقة لمجرد حفظها اإلبداعيةعمل على تنمية قدرات الطالب يالبرامج ال 

مل على إن هذه البرامج ال تع: "يصرح بعض الطلبة بقولهم اإلطار، وفي هذا االمتحانتزول بزوال 
تقتل فينا هذه البرامج روح "، "تقديم الجديد بل هي تكرار للبرامج المدرسة في النظام الكالسيكي

من المعلومات جعلنا  الكم الهائل: "ويذهب آخر، "اإلبداع وتجعلنا نعمل على الحفظ واإلرجاع فقط
  ."االمتحاننتقبلها دون مناقشة ونعيدها كما هي يوم 

وبالنسبة للمبحوثين الذين يجدون  ،ت الطلبة البرامج المكثفة وتأثيراتهالقد شملت أغلب تبريرا  
أن مدة التكوين ومحتوى البرامج تعمل على ترقية معارف الطالب فقد قدرت نسبتهم       بـ 

د مواكب للتطورات العالمية ويسعى لتحقيق الجودة  م حيث أنهم اعتبروا أن نظام ل ،% 20.40
وتسعى لتطوير  لتالي فإن مدة التكوين وطبيعة البرامج مناسبة لقدرات الطالبفي التعليم العالي وبا

معارفه العلمية والعملية بما يتناسب ومستجدات عصره، كما أنه يعمل على تشجيع البحث وتنمية 
  .القدرات الذاتية

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

20.40  51   نعم

79.60  199   ال
100  250   جموعالم

 "مساهمة مدة التكوين ومحتوى البرامج في ترقية المعارف العلمية والمهنية للطلبة":32جدول رقم 

من الطلبة  % 64.40أن نسبة تبين المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول الموالي 
هذا المصطلح، ، فمنهم أيضا من ليس له أدنى فكرة عن تصرح بعدم تطبيق فكرة األستاذ الوصي

بين ذا ما يعبر عن غياب أبسط ركائز هذا النظام و غياب هدف من أهدافه وهو زيادة الصلة وه
 من الطلبة أقروا بتطبيق هذه الفكرة ولو بصفة % 35.60بالمقابل نجد أن  ،الطالب واألستاذ

  .تاذ الوصيللحصص المبرمجة من طرف األس لوتيرة حضور الطلبة االحتشاممحتشمة، ويعود هذا 
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 ( % )المئوية النسبة   التكرارات  حتماالتاال

35.60  89   نعم

64.40  161   ال
100  250   المجموع

 "ل م د"تطبيق فكرة األستاذ الوصي في نظام  ":33جدول رقم 

من الطلبة وتيرة حضورهم  % 51.69أن أعلى نسبة  األتي34رقم تضح من الجدول ي
لفكرة تجسيد مدى إهمال الطالب  و هذا ما يعبر عن ،شبه معدومة لجلسات األستاذ الوصي

 31.46 كما نجد هناك نسبة  ،التواصل بينه وبين أستاذه و عن غياب حس المسؤولية لدى الطالب
األستاذ نفسه  احتراملعدم في ذلك رجعوا السبب أمنتظمة و قد  من الطلبة وتيرة حضورهم غير %

الكافي من  االهتمامسبقا و لم تلقى حلول مقنعة لمشاكل قد طرحت م، أو لعدم وجود لتلك المواعيد
من كانت وتيرة حضورهم  % 16.85رغم هذه التبريرات هناك من الطلبة  طرف األستاذ الوصي

من كل ما  لالستفادةلهذه الجلسات منتظمة و هذا ما يدل على وجود فئة من الطلبة تسعى جاهدة 
ل مشاكلهم البيداغوجية و حتى و حيقدمه التكوين الجامعي من مزايا في سبيل تطوير معارفهم 

  .الشخصية
 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

16.85  15   منتظمة

31.46  28   غير منتظمة

51.69  46   نادرة أو معدومة

100  89   المجموع

  "وتيرة الحضور لجلسات األستاذ الوصي ":34جدول رقم 

أن النسبة األكبر للطلبة  مواليال 35رقم  الجدولكما أكدت المعطيات اإلحصائية في 
في مجال  اإلبداعال يسمح للطالب بتحسين مستواه و  " د م ل" يرون أن نظام  % 76.40

مبتعدا بذلك  بكميات تراكمية روتينية تخصصه، حيث أن هذا النظام يعمل على تلقينهم معلومات
 ،ح المبادرة لدى الطالبمما يلقي بظالله سلبا على رو  الحديثة في التدريس األساليبعلى محور 

قال و نتويذهب البعض اآلخر من الطلبة إلى أن كيفية اإل ،32رقم  وهذا فعال ما أثبته الجدول
من  % 23.60وتبقى مع ذلك نسبة  ،الوحيد لديهم االنشغالالحصول على األرصدة أصبحت تمثل 



 منــاقشة المعطـيــات الميــدانـيةتحلــيل و  : الفصل السادس

192 
 

وترقية مستواهم العلمي من لديهم نظرة تفاؤلية و تعتقد بمساهمة هذا النظام في تحسين الطلبة 
  .قدراتهم اإلبداعية

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

23.60  59   نعم

76.40  191   ال
100  250   المجموع

 "مساهمة نظام ل م د في تحسين مستوى الطالب و اإلبداع في تخصصه ":35جدول رقم 

من  % 38.98 لى نسبة أن أعتبين  36معطيات الجدول رقم أن نجد  ،في نفس السياق
وهذا يدل على أن الطالب يكتسب  ،في تحسين مستواهم الطلبة يعتمدون على قدراتهم الشخصية

بـ            البعض و تقدر نسبتهم جد كما ي ،مهارات جديدة واكتساب رغبة التعلم و تنمية ذاته
 االنترنت :ديثة مثلكالوسائل الح أن تطوير هذه القدرات يكون باستخدام عدة وسائط % 30.51

أو المناقشة مع الزمالء  شتى أشكالهاالحصر، وهناك من يفضل المطالعة بعلى سبيل المثال ال 
من الطلبة أن اإلبداع والتجديد لن يكون إال  % 16.95ونجد نسبة  ،في اإلطار العلمي والبحثي

 من الطلبة % 13.56 ضئيلة لتأتي في األخير نسبة ،بمواكبة المستجدات في مجال التخصص
ضعف  وهذا بالضبط ما يؤكد مرة أخرى والموضح الموجه، المرشدالذين يلجئون لألستاذ باعتباره 

  .الفعال بين الطالب واألستاذ االتصال
 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

13.56  8   باألساتذة ستعانةاال

16.95  10   مواكبة الجديد في مجال التخصص

38.98  23   على القدرات الشخصية عتمادالا

30.51  18   أخرى

100  59   المجموع

  "يمستواهم العلم لتحسيناإلجراءات المتخذة من طرف الطلبة  ":36جدول رقم 

  
ترى  % 85.60نسبة من الطلبة  نجد أن أعلى األتي37رقم  معطيات الجدول من خالل

و ال القيمة  عالية التكوين الجامعيال يعكس ف " د م ل" أن العدد الهائل للمتخرجين من نظام 
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هو  نظامهذا ال العلمية للشهادة، إنما يعبر عن ضعف التكوين وعدم جودته وهذا ما يدل على أن
 ،، والكثرة العددية ال تدل بالضرورة على المستوى المعرفي للمتخرجيننظام يعكس الكم ال الكيف

متعددة، فالبعض  " د م ل" في فعالية نظام لرفع كفاءة الطلبة والمساهمة  اقتراحاتهمكانت قد و 
 اإلمكانيات، ويذهب آخرون إلى ضرورة توفير ينادي بضرورة العودة إلى النظام الكالسيكي

وحجم  مما قد يساعد في التوفيق بين مدة التكوين القصيرة نسبيا ،األستاذالبيداغوجية للطالب و 
 مع واقع المجتمع الجزائري نظامهذا التكييف  الكبير، وهناك من يذهب إلى ضرورةالبرامج المقررة 

من الطلبة فقد اتصفت إجاباتهم  %  14.40أما نسبة  ،عامة ومتطلبات سوق العمل خاصة
  .باإليجاب والتفاؤل ولكنها ال تعبر عن الواقع الفعلي وٕانما تدل على وجود أمل لدى الطلبة

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

14.40  36   نعم

85.60  214   ال
100  250   المجموع

 "ل م د"عدد المتخرجين المرتفع على فعالية نظام  انعكاس ":37جدول رقم 

في عالم الشغل فإن المعطيات  لالندماجالطالب  "ل م د"أما بالنسبة لتأهيل نظام
ال  " د م ل" من الطلبة تجد أن نظام  % 77.20تشير إال أن  38اإلحصائية في الجدول رقم 

 نظام" : في عالم الشغل وهذا لعدة أسباب تتضح من خالل إجاباتهم التالية لالندماجيؤهل الطالب 
 المعلومات النظرية غير" ، "وعلمية مناسبة  الفرد قدرات معرفية بإكسابال يسمح  "د م ل"

 ال توجد تربصات ميدانية للجانب" ، " مناسبة لما يتطلبه عالم الشغل من ممارسة و خبرة
 عن المستوى التعليمي ألني غير راض" ،"يهتم بكم المتخرجين ال نوعيتهم إنه نظام "،"النظري

 ."أغلب خريجي هذا النظام ال يوظفون لعدم اعتراف سوق العمل بشهاداتهم"، "الذي أنا فيه
على جعل الطالب يندمج في  " د م ل" قدرة نظام  عدم إلىمختلف هذه التبريرات ترجع السبب 

، الشيء الذي خلق النظرة التشاؤمية لدى الطالب وٕالى طبيعة التكوين في حد ذاته الشغلعالم 
  .يمثل المستقبل المجهولتجاه هذا النظام الذي أصبح ا

في  باالندماجمن الطلبة فيجدون أن شهادة النظام الجديد تسمح للطالب  % 22.80أما نسبة 
رفه و قدراته بما يناسب مقاييس يطور معا تسمح للطالب بأن سوق العمل ألنها شهادة عالمية

  .التعليم العالمية جودة
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 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

22.80  57   نعم

77.20  193   ال
100  250   المجموع

 "في عالم الشغل لالندماجالطالب " ل م د"مدى تأهيل نظام ": 38جدول رقم 

"       من الطلبة تجد أن نظام  % 61.20 أن أعلى نسبة 39رقم  الجدولتثبت معطيات 
 ،العلمي والمهني كما هو مطبق حاليا ال يمكنه أن يحدث تغييرا نوعيا في مجال التكوين " د م ل

وقد كانت أغلب إجاباتهم تؤكد على أن هذا النظام لم يستطع الوصول لدرجة تنمية وترقية قدرات 
ه على حساب نوعها وأبعده عن النقد واإلبداع الطالب المعرفية، حيث أنه زاد في كم معلومات

على  مصداقيتهاكيفية الحصول على الشهادة التي تفقد تدريجيا من  وحصر تفكيره فقط في
ال تعمل  "د م ل"    برامج نظام : "وفي هذا الصدد يقول أحد الطلبة ،الصعيدين العلمي والمهني

 سياسة نظام ل: " ، ويقول آخر"فقط واالجترارفظ بل تعلمنا الح اإلبداععلى تنمية قدراتنا من خالل 
أي يبقي الطالب  ،"تجعل الطالب مستقبل فقط لكم من المعلومات دون تحليلها ومناقشتها د م

عنصر مستقبل للمعرفة وال يعلمه كيف ينتج المعرفة ويعيد إنتاجها من خالل تنمية قدراته على 
لم تختلف عن شهادة  نظامهذا الشهادة "قول أن ويذهب البعض إلى ال التحليل والتركيب والنقد

د غير معادلة لشهادة النظام  م شهادة ل"، "مضمونا  الالنظام الكالسيكي، فهي تغيرت شكال
كما يذهب بعض ". قتصاديةاإل د لم يجدوا إقباال من طرف المؤسسات م خريجي نظام ل"، "القديم

قد أدت إلى فشل ية و المتابعة المستمرة للطالب نقص اإلمكانيات البيداغوجأن المبحوثين العتبار 
أهدافه خاصة في إطار غياب المتابعة المستمرة للطالب والتي تنعكس  في تحقيق " د م ل" نظام 

ليس في مستوى  نظامهذا الكل هذه التبريرات تجعل  ،على الوظائف الحقيقية للعملية التكوينية
لخدمة المجتمع بتزويده عالمية و  ي وفقا لمعاييرخدمة الجامعة لتحقيق جودة التكوين الجامع

 ةمن الطلب % 38.80نسبة وأن  ق مع متطلبات وحاجيات سوق العمل ،ة تتوافؤ بإطارات كف
أن يحقق تغييرا في العملية التكوينية من خالل تقديم تقنيات  استطاع " د م ل" أن نظام يعتبرون 

 ،للطالب الستمرار دراسته في الماستر والدكتوراه امتيازات، وقدمت جديدة في تقييم معارف الطلبة
العتبار أن نظام التكوين بالسداسيات يسمح للطالب بدراسة معظم ويذهب البعض من الطلبة 
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هو عبارة  "د م ل"يتجه البعض اآلخر للقول بأن نظام جوانب تخصصه على مستوى مقوماته، كما 
  .بعد فترة زمنية كافية من تطبيقهي قد يحدثها إال عن تجربة أولية ومن الصعب تقييم التغييرات الت

 ( % )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

38.80  97   نعم

61.20  153   ال
100  250   المجموع

  "النوعي في مجال التكوين الجامعي على الصعيدين العلمي والمهنيتحقيق النظام الجديد للتغيير :" 39جدول رقم 

 ةالمتعلقة باألساتذالمعطيات  تفسيرو  ليلتحو  عرض-2
  :الشخصية المعطياتوتحليل وتفسير  رضع -2-1

يمكن مالحظة أن نسبة الذكور أقل من نسبة المبين أدناه  40الجدول رقم من خالل 
من مجمل المبحوثين  % 53.03في حين نسبة اإلناث قدرت بـ  ،% 46.97أين قدرت بـ  اإلناث

من جهة  لتعليممهنة امن جهة وللميول الطبيعي لإلناث ل إلناثويمكن إرجاع ذلك للتفوق العددي ل
  .أخرى

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  الجنس

46.97  31   ذكر

53.03  35   أنثى

100  66   المجموع

 "توزيع أفراد العينة حسب الجنس": 40جدول رقم 

بر عن تع % 39.39أن أعلى نسبة من األساتذة  التالي41رقم  معطيات الجدولتوضح 
امتالكهم ما يكفي من الخبرة التي تسمح لهم باكتساب قدرات علمية ومعرفية تجعلهم يؤدون 

من األساتذة الذين  % 28.80تليها نسبة  ،في ظل هذه المتغيرات الجديدة وظائفهم على أكمل وجه
ة التي سنوات فأقل وهي خبرة جديدة تجعلهم ال يملكون المهارات والقدرات الكافي 5مدة تدريسهم 

تسمح لهم بأداء وظائفهم التعليمية كما يجب خاصة في إطار هذا النظام الجديد الذي يحتاج لخبرة 
 10ذوي الخبرة التي تتراوح بين  من األساتذة % 21.21تأتي بعدها نسبة  ،ومنهجية كبيرة معرفية

و هذا يدل على  ،سنة        15لذوي الخبرة التعليمية التي تفوق الـ  % 10.60ونسبة  ،سنة 15و
تكسب حنكة كبيرة في مجال التدريس تؤهلهم لتحمل مسؤولية إعداد جيل قادر على وجود فئة 

  .المساهمة في تطوير البحث العلمي من جهة و مجتمعه من جهة أخرى
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 (% )النسبة المئوية   التكرارات  األقدمية

28,79  19  5‐0 

39,39  26  10‐5 

21,21  14  15‐10 

10,61  7  15 + 

100,0  66   المجموع

 "توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في العمل ": 41جدول رقم 

هم من كلية  أعلى نسبة من األساتذة أن الموالي42 يبين الجدول رقم ،في نفس السياق
العدد المرتفع لألقسام بالكلية  سببوقد يكون هذا ب % 51.52بـ  العلوم وعلوم الهندسة حيث قدر

لشيء الذي تطلب تجنيد أكبر عدد من األساتذة لتغطية الكم المعتبر من التخصصات، ا وكذا
 االقتصادنجد نسبة أساتذة كلية وفي الرتبة الثالثة  ،من كلية الحقوق % 27.27تليها نسبة  ،الطلبة

هناك نقص في األساتذة المؤطرين  من خالل هذه النسب يمكن القول أن. % 21.21التي تمثل 
قد يؤدي إلى ضعف التكوين والتأطير الجامعي من  االختاللليات، وهذا على مستوى جميع الك

ستنصب أساسا في تدريس  مجهوداتهمللبحث العلمي من جهة أخرى كون  األساتذةجهة وٕاهمال 
  .جماهير الطلبة

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  الكليات

51,52  34   العلوم و علوم الهندسة

21,21  14   و علوم التسيير قتصاديةالعلوم اإل

27,27  18   جتماعيةاالالحقوق و اآلداب و العلوم 

100  66   المجموع

  "توزيع أفراد العينة حسب الكليات": 42جدول رقم 

  

  

  

  

  :المتعلقة بالتساؤل الجزئي األول المعطيات وتفسير وتحليلرض ع -2-2
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 نسبةين يب 43الجدول رقم  أن نجد ،بخصوص خبرة التدريس في النظام الكالسيكي
 مرتفعةتعد  إجاباتهم بنعم أي وجود خبرة التدريس في النظام الكالسيكي الذين كانت األساتذة
وهذا ما يؤكد  ،% 22.73بالرفض الذين قدرت نسبتهم بـ  مقارنة مع من كانت إجاباتهم % 77.27

هم على دراية وبالتالي ف يملكون الخبرة في النظام الكالسيكي األساتذةالنسبة العظمى من  أنلنا 
كافية بالمشاكل التي تتخلله والمتطلبات الواجب توفرها لتغطية العجز الموجود في المناهج والبرامج 

النظام القديم،  أساتذةهم نفسهم  " د م ل" نظام  أساتذة أغلبية أنكما يمكن التوصل إلى  ،التكوينية
  .التغيير ذاكانت خبرتهم كافية للتأقلم مع ه إذا نتساءلوهذا ما يجعلنا 

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

77.27  51   نعم

22.73  15   ال
100  66   المجموع

 "خبرة التدريس في النظام الكالسيكي": 43جدول رقم 

لم تكن  األساتذةمن  % 57.58أن  األتي44اإلحصائية في الجدول رقم تؤكد المعطيات 
أقرت بامتالكها المعلومات  % 42.42لجديد، بينما نسبة قة عن هذا النظام امعلومات مسب لديهم
وكان  ،بالقدر الكافي الذي يسمح بالتعرف على كل معطيات هذا النظامو  لم تكن واسعة أنهاولو 

 األيامإضافة إلى " االنترنت"مصدر الحصول عليها بالدرجة األولى هو وسائل التعلم الذاتي 
وحتى إن  والمنشورات الرسمية التي كانت محدودة جدا التي كانت تقام حول النظام اإلعالمية

أثناء  األستاذستبعاد اوهذا إن دل على شيء فإنما يدل على  ،وجدت فهي غير واضحة المعالم
العنصر الفعال في  األستاذعملية التحضير والتخطيط لتطبيق هذا النظام في الوقت الذي يعتبر 

  .إنجاحه
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

42.42  28   نعم

57.58  38   ال
100  66   المجموع

 "ل م د"وجود معلومات مسبقة عن نظام ": 44جدول رقم 
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فقد أكدت المعطيات اإلحصائية التي  " ل م د" أما بخصوص تهيئة الظروف لتطبيق نظام 
من  % 72.73نسبة  أن 45من الدراسة الميدانية والموضحة في الجدول رقم  جمعهامن  كناتم

النقص حسب آرائهم تعتبر أن الظروف لم تكن مهيأة لتطبيق النظام الجديد و قد شمل  األساتذة
وغيرها من الهياكل التي تستوعب  ، المراجعاالنترنتنقص المدرجات، قاعات  (الجانب المادي 

في عدم توفير العدد الكافي  أساساالمتمثل  الجانب البشري إلى باإلضافة ،)الهائلة للطلبة األعداد
عن نقص المعلومات الكافية لديهم  أسفرالمؤهلين والمكونين في هذا النظام الذي  األساتذةمن 

الظروف  أنيجدون  األساتذةمن  % 27.27بينما نجد نسبة . 44رقم حسب ما ورد في الجدول 
وتوفير الوسائل طلبة طير الاألساتذة لتأحيث تم تسخير  كانت مهيأة لتطبيق النظام الجديد

واستخدام المطبوعات للتعريف  األساتذةللطلبة و  اإلعالمية األيامالبيداغوجية الالزمة كتنظيم 
  .بالنظام

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

27.27  18   نعم

72.73  48   ال
100  66   المجموع

 "ل م د"تهيئة الظروف لتطبيق نظام ": 45جدول رقم 

تجد أنه لم يحدث  من األساتذة % 62.12 نسبةأن المبين أدناه  46 جدول رقميوضح ال
وهذا  ،المواد المدرسة وزيادة ساعات العملو  تغيير في مهامهم بقدر ما كان التغيير في كم البرامج

ألنه يهدف فيجابيا إحدث تغييرا أكان قد  إذا "د م ل "التي تجد بأن نظام % 37.88نسبة  أثبتتهما 
جديدة في إطار معايير تسمح بتغيير فلسفة التكوين من فلسفة الكم إلى  اب خبرة معرفيةالكتس

  .فلسفة النوع
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

37.88  25   نعم

62.12  41   ال
100  66   المجموع

 "ل م د"تسجيل تغيير في المهام عند العمل في نظام  ":46جدول رقم 
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عدم  الذين يؤكدون األساتذةمن  % 68.18ليبين أن نسبة  التالي47 رقملقد جاء الجدول 
تليها نسبة  ،و تخصصات النظام الكالسيكي " د م ل" وجود اختالف بين تخصصات نظام 

وقد أكد  ،"نعم" إجابةوتمثل  % 9.09نسبة  أخيراو  ،"نوعا ما" اإلجابةالتي تمثل  % 22.73
المواد المدرسة في  أن د شمل التسمية فقط دون المحتوى، حيثالتغيير ق أن إجاباتهمفي  األساتذة

 الجديدة الهادفة لوضع تخصصات تتناسب النظام الكالسيكي لم تتغير لتتماشى وأهداف التكوين
إلضفاء الطابع اإلقليمي على التخصصات كبر أ هتماماوذلك عن طريق توجيه  ،ومتطلبات السوق

  .توليد فرص العمل إلىالخاصة التي تؤدي  الحتياجاتلالبرامج  استهدافالمحددة عن طريق 
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

9.09  06   نعم

68.18  45   ال
22.73  15   نوعا ما

100  66   المجموع

 "بين تخصصات النظام الجديد و تخصصات النظام الكالسيكي اختالفوجود  ":47جدول رقم 

يتضح أن غالبية  أدناه48 لموضحة في الجدول رقمالمعطيات اإلحصائية امن خالل 
وهذا  % 77.27و هذا بنسبة  " د م ل" األساتذة قد واجهوا مشاكل أثناء ممارسة النشاط في نظام 

نقص التكوين في هذا النظام وعدم توفر  أن، فهناك من يجد أسبابرائهم لعدة أراجع حسب 
نقص كفاءاتهم في هذا النظام  إلى أدىالتالي بو  ،عامل غموض بالنسبة لهم المعلومات حوله كان

كثافة البرامج و ضيق الوقت  أمام اإلمكانياتنقص وعدم توفر  أنويرى البعض أيضا  .الجديد
ويذهب  .التطبيقية األعمالنجاز إ المحاضرات و  إلقاء أثناء يواجه مشاكل و ضغوطات األستاذجعل 

 األستاذالعراقيل التي واجهت  أهمم كان من ضعف مستواهو  العدد الهائل للطلبة أن إلىخرون آ
  .وظيفته التكوينية تأدية أثناء

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

77.27  51   نعم

22.73  15   ال
100  66   المجموع

 "ل م د"مواجهة مشاكل أثناء ممارسة النشاط في نظام  ":48جدول رقم 

 :لقة بالتساؤل الجزئي الثانيالمتع المعطيات وتفسير و تحليلعرض -2-3
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يقرون باعتمادهم  من األساتذة % 42.43 أن نسبة األتي49 الجدول رقم تبين معطيات
   والمقدرة المطبوعات  استخدامتليها نسبة  ،في عرض الدروس" اإلمالء"على الطريقة الكالسيكية 

الطباشير و  السبورة خداماست أخيراو  ،% 15.15ونجد تقنية العرض بالداتاشو بنسبة  ،% 33.33بـ 
عدم التخلي و التكوين الجامعي من جهة  إمكانيات أدنىوهذا يدل على عدم توفر  ،% 9.09 بنسبة

في الوقت الذي يجب أن تتوفر فيه أحدث الوسائل  ،من جهة أخرى ةالكالسيكيالتدريس عن طرق 
  .علومةالم إيصالجودة و  على سرعة أساساتطورا للنظام الجديد المبني  أكثرهاو 

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

42.43  28   الطريقة الكالسيكية

33.33  22   المطبوعات ستخداما

15.15  10   تقنية العرض بالداتاشو

9.09  6    أخرى
100  66   المجموع

 "التقنيات المتبعة أثناء التدريس ":49جدول رقم 

الجانب  أنيجدون  األساتذةمن  % 74.27نسبة  أن التالي50رقم  الجدول توضح معطيات
و يرقي  الطالبيطور قدرات  الجانب التطبيقي، فهم يرون أن التطبيقي يدعم الجانب النظري

 ٕابداءالحوار والمناقشة و ترتكز على  يكتسب منهجية تفكيره ، كما يجعلمستوى مبادراته الشخصية
والذين تقدر نسبتهم  ية الجانب التطبيقيالذين يقرون بأهم األساتذةيدعم هذا الرأي مجموعة  .الرأي

الجانب التطبيقي ليس دائما  أنالتي تأكد على  % 10.61نجد نسبة  األخيرفي  ،15.15%
  .مناقشة والحوار النظري إلىبالتخصصات التي تحتاج  أكثرضروريا وهذا يتعلق 

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

74.24  49   هام جدا

15.15  10   هام

10.61  7   ليس دائما ضروري

100  66   المجموع

 "أهمية الجانب التطبيقي كداعم للجانب النظري": 50جدول رقم 
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الحصص  أنتقر  األساتذةمن  % 50نجد أن نسبة  أدناه، من خالل بيانات الجدول
علقة المت اإلجابةوهي  % 34.85نسبة  كبر، تليهاأالتطبيقية الكالسيكية هي التي تبرمج بدرجة 

 ،المتعلقة بالبحوث و الخرجات الميدانية اإلجابةوهي  % 15.15نسبة  أخيرابالتجارب المخبرية، و 
 " د م ل"          وهذه المعطيات تعبر عن غياب الجانب الفعلي الذي يحتاجه التكوين في نظام 

يعة هذه نه لم يحدث أي تغيير في طبأكما تبين لنا  .على الجانب التطبيقي أساساوالمبني 
  .للحصص الكالسيكية استمرارالحصص فهي 

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

50  33   حصص تطبيقية كالسيكية

15.15  10   بحوث و خرجات ميدانية

34.85  23   تجارب مخبرية

100  66   المجموع

 "طبيعة الحصص التطبيقية ":51جدول رقم 

نسبة من  أعلىأن المبين أدناه  52 ول رقممعطيات اإلحصائية في الجدتكشف لنا ال
 اإلعالممزودة بأجهزة  باألساتذةخاصة  القسم على مكاتب أو تقر بتوفر الكلية % 57.58 األساتذة
تأكد على عدم توفر  وهي نسبة ال يستهان بها األساتذةمن  % 42.42 ، بينماواالنترنت اآللي

الخاصة لتلبية المتطلبات  االنترنتقاعات  أوالبيت  ألجهزةللجوء  األستاذمما يجبر  عليها المكاتب
  .المعرفية والعلمية

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

57.58  38   نعم

42.42  28   ال
100  66   المجموع

 "توفر الكلية أو القسم على مكاتب مزودة بأجهزة اإلعالم اآللي ":52جدول رقم 

من  % 60.52نسبة  أعلى أن 53في الجدول رقم  هدناالمدونة أ المعطياتيتضح من 
وضغط الحجم  األستاذ انشغاالتبسبب  تلك المكاتب متوسطة استغالل درجة أنتجد  األساتذة

عالية  استغاللتليها نسبة ،المكثفةوالمعومات ال يكفي حتى لتغطية البرامج  أصبحالساعي الذي 
من ظروف  لألستاذتوفره الجامعة  أنما يجب لكنها تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة ب % 28.95تقدر بـ 



 منــاقشة المعطـيــات الميــدانـيةتحلــيل و  : الفصل السادس

202 
 

تساعد  التي االتصالمن التقنيات الجديدة لوسائل  واالستفادةتسمح له بتطوير معارفه  ٕامكانياتو 
تلك  استغاللعن ضعف وهي تعبر  % 10.53نجد نسبة  أخيراو ،المعلومة للطالب إيصالفي 

  .بالبيت فضل الجهاز الخاص الموجودي أصبح األستاذن المكاتب أل
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

28.95  11   عالي

60.52  23   متوسط

10.53  04   ضعيف

100  38   المجموع

  "األساتذة ألجهزة اإلعالم اآللي المتواجدة بالكلية أو القسم ستغاللادرجة  ":53جدول رقم 

من  % 56.06ة نسبأن إلى الموالي  54 الجدول رقمتشير معطيات في نفس السياق 
وهذا  ،المحاضرات ٕاعدادترقية المعرفة العلمية و هو  االنترنتهدفهم من استخدام تكنولوجيا  األساتذة

توفر له سرعة الحصول على المعلومات وحداثتها  أداةكونها  لالنترنتيلجأ  األستاذ أنيدل على 
الذين  األساتذةمن  % 22.73تليها نسبة . نجاز البحوث العلميةكما يستفيد منها إل ،في آن واحد

التي تعلن عن  % 15.15ثم تأتي نسبة  ،المحاضرات فقط إلعداد يستخدمون تلك التكنولوجيا
حريص على تحسين مستواه  األستاذ أنما يدل على وهذا  ،لترقية المعرفة العلمية االنترنت استخدام

 األساتذةمن  % 6.06ة نسب األخيرنجد في  ،العلمي والمعرفي بما يتناسب ومستجدات العصر
 األهدافللتواصل مع الطلبة في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الغاية من  نترنتاألالذين يستخدمون 

  ."د م ل" لقيام نظام األساسية 
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

15.15  10   ترقية المعرفة العلمية

6.06  4   التواصل مع الطلبة

22.73  15   داد المحاضراتمرجع إلع

56.06  37   و الثالث االحتمال األول

100  66   المجموع

 "نترنتاألتكنولوجيا  استخدامالهدف من  ":54جدول رقم 
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 أنيؤكدون على  من األساتذة% 63.64نسبة  أنالموالي 55 رقممعطيات الجدول  تأكد  
عملت على  عرفية بقدر ماالبيداغوجية المتاحة لم تعمل على ترقية قدرات الطالب الم اإلمكانيات

غياب الوسائل المادية  أنعلى  األساتذة أكدكما  ،االمتحاناتحشوه بمعلومات آنية تزول بزوال فترة 
الحفظ  ألسلوبجعل الطالب يلجأ  في شرح الكم الهائل من البرامج المقررة األستاذالتي تساعد 

نقص  أنالبعض اآلخر  وأكد عاإلبداعلى  على حساب الحوار والنقاش الذي يحفزه واالجترار
ضعف تأطير الطلبة و بالتالي عدم توفر المتابعة والتوجيه الالزم  إلى أدىالبشرية  اإلمكانيات

 % 36.36نجد نسبة  ،في المقابل .للطالب الذي يحتاجه لحل مشاكله البيداغوجية والنفسية والعلمية
متاحة تمكن الطالب من اكتسابه قدرات البيداغوجية ال اإلمكانيات أنالذين يجدون  األساتذةمن 

  .معرفية وعملية
 (% )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

36.36  24   نعم

63.64  42   ال
100  66   المجموع

 "قدرة اإلمكانيات المتاحة على تنمية قدرات الطالب ":55جدول رقم 

 :ثالثو تحليل وتفسير المعطيات المتعلقة بالتساؤل الجزئي العرض -2-4
 % 72.73نسبة  أن األتي 56الجدول رقم المعطيات اإلحصائية الواردة في وضح ت

و تحسين مستوى تحصيله  الطالب المعرفيةلتنمية قدرات  تماما مدة التكوين غير مالئمةعتبرين ي
 أفقد الطالب الرغبةمدة التكوين والبرامج المكثفة  أن إلى األساتذةذهب بعض و قد  .العلمي
 د م ل" مدة التكوين في نظام  أنتجد  % 27.27نسبة  أما. للتعلم والنمو الثقافي الذاتي دادواالستع

ومحتوى البرامج منسجم مع ثقافة  األستاذكافية كون نواة التكوين في هذه الفترة هي الطالب ال  "
  ." د م ل"  العصر و مستجداته و يتالءم مع طبيعة تخصصات نظام

 (% )النسبة المئوية   تكراراتال  حتماالتاال

27.27  18   نعم

72.73  48   ال
100  66   المجموع

 "تأثير مدة التكوين على قدرات الطالب ":56جدول رقم 
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تصرح بعدم  األساتذةمن  % 57.58نسبة  أن يوضحفهو  التالي57بالنسبة للجدول رقم 
علما "  د م ل" لنظام  األساسيةالركائز  إهمالوهذا يعبر بدوره عن  ،الوصي األستاذتطبيق فكرة 

نسبة الذين كانت  أما،مسار تكوينه الجامعي  أثناءلطالب الموجه و المرشد لأن األستاذ الوصي هو 
 أنهاو بما  ،الوصي األستاذفكرة مؤخرا ل تطبيقال حيث تؤكد على % 42.42 هي "نعم"بـ  إجاباتهم

الالزم من طرف الطلبة  االهتماملقى لم ت أنهاتجربة مبدئية فهي لم تحقق نتائج فعلية بعد خاصة و 
  .األساتذةو حتى 

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

42.42  28   نعم

57.58  38   ال
100  66   المجموع

 "تطبيق فكرة األستاذ الوصي": 57جدول رقم 

 الوصي نادرة األستاذالطلبة على  إقبالدرجة  أنتوضح  التالي58 الجدول رقم معطياتإن 
 اإلقبالو تمثل درجة  % 25تليها نسبة  ،األساتذةمن  % 64.29نسبة  أثبتتههذا ما و ،معدومةو أ

السبب في انخفاض  األساتذةرجع أو ،العالية اإلقبالوتمثل درجة % 10.71نسبة  تأتيثم ،العادي
مما جعل الطالب ال ،حول هذا المفهوم اإلعالمالوصي لنقص  األستاذالطلبة على  إقبالدرجة 

غياب التواصل  أنكما  .بالحضور االلتزامعدم و  إهمالولد لديه يجابي لهذه الفكرة و ك الجانب اإليدر 
كما  ،لحل مشاكله األخيرالملجأ  األستاذمن  يتخذ هجعل –كما ذكر سابقا  – و الطالب األستاذبين 

الوصي، أداء مهمة األستاذ في  األساتذةمالحظ لدى بعض  التزامهناك عدم  أن إلىذهب البعض 
  .جعل الطالب ال يتواصل بصفة عالية معه مما

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  االحتماالت

10.71  3   عالية

25  7   عادية

64.29  18   نادرة أو معدومة

100  28   المجموع

  "مدى إقبال الطلبة على األستاذ الوصي ":58جدول رقم 



 منــاقشة المعطـيــات الميــدانـيةتحلــيل و  : الفصل السادس

205 
 

الذي  األتي59الخارجي نجد الجدول رقم بالتواصل بين الجامعة ومحيطيها  وٕاذا تعلق األمر
تؤكد على عدم وجود تواصل بين الجامعة و محيطها  من األساتذة % 81.82نسبة  عبر على أني

مبنية  " د م ل" فيه قواعد نظام كون ت أنفي الوقت الذي يجب ...) مؤسسات، مخابر،(الخارجي 
لذي يكون عن طريق فتح ا ،ومتطلبات المحيط التكوينمخرجات  نعلى خلق التوازن بي

، أو عن طريق واالجتماعي االقتصاديالجامعة والمحيط وتفعيلها لدعم العالقة بين  اختصاصات
 ،الطلبة أمامدانية تربصات مي أبوابعقود عمل تضمن لمتخرجي الجامعة مناصب عمل أو فتح 

و        ن الجامعة الذين أقروا بوجود تواصل بي األساتذةمن  % 18.18لم تأكده نسبة  هذا األمر
للتربصات الميدانية بالنسبة لطلبة المستويات  األبوابفي فتح  لكنه ينحصر ،محيطها الخارجي

في حين نالحظ غياب مشاركة المحيط الخارجي في وضع  ،البحث فقط نجاز مذكرةالنهائية إل
اجات المجتمع مناهج التكوين القادر على خلق طاقات و قدرات طالبية كفيلة بتلبية ح وبرامج 
  .التنموية

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

18.18  12   نعم

81.82  54   ال
100  66   المجموع

 "وجود التواصل بين الجامعة و محيطها الخارجي":59جدول رقم 

  
 84.85نسبة  أعلى أن لتوضح التالي 60لقد جاءت المعطيات اإلحصائية في الجدول رقم 

 و تغطية العجز في النظام الكالسيكيقدرة النظام الجديد على تؤكد على عدم  األساتذةمن  %
  :أهمها رجعوا ذلك لعدة أسبابأ
  المستوى التعليمي للطالب في النظام الجديد ليس أفضل من مستواه في النظام القديم، فمازال

 .ام الجديدبما يتأقلم و متطلبات النظ أدائهالطالب غير قادر على تطوير قدراته و تحسين 
  بمستوى الطالب وفق معايير جودة  لالرتقاء) المادية و البشرية(عدم توفر الوسائل الكافية

 .التعليم العالي
  لنفس برامج النظام الكالسيكي في وقت أقل، و هذا كرس الجانب الكمي "د  م ل"تقديم نظام

 .على حساب المعرفي
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  ق العمل لغياب التواصل بين الجامعة دمج خريجي الجامعة في سو  "د م ل"لم يستطع نظام
 .ومحيطها الخارجي

هو مجرد استمرار للنظام  " د م ل" نظام  األسباب يمكن القول أنمن خالل هذه 
األساتذة وهي نسبة ضئيلة نسبيا من  % 15.15أما نسبة  ،الكالسيكي فالتغير شكلي و ليس نوعي

ي النظام القديم العتماده على مقاييس ن النظام الجديد غطى العجز المسجل فالذين يجدون بأ
  .جودة التعليم العالي العالمية و هذا بالحصول على شهادة معترف بها دوليا

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

15.15  10   نعم

84.85  56   ال
100  66   المجموع

 "يفي النظام الكالسيك للعجز المسجلتغطية النظام الجديد  ":60جدول رقم 

  
لتغيير نوعي في مجال التكوين الجامعي على  " ل م د" تحقيق نظام بمدى إذا تعلق األمر 

    أعلى نسبة أن تأكدالتي  الموالي 61 الجدول رقم نجد معطيات ،الصعيدين العلمي والمهني
كما هو مطبق حاليا ال يمكنه تحقيق تغيير نوعي  نظامهذا اليجدون أن  األساتذةمن  % 77.27

  :مجال التكوين الجامعي على الصعيدين العلمي والمهني، فحسب آرائهمفي 
  الطالب مازال لم يفهم حقيقة هذا النظام و يدرس فيه على أساس النظام الكالسيكي خاصة

 .فيما يخص النقاط والمعدالت واألرصدة القابلة للتحويل والتجميد
  يحافظ على طرائق التدريس الشائعة  جعله لألستاذوعدم توفر التكوين الالزم  اإلمكانياتقلة

 .اإلبداعتنمية للمهارات الشخصية وروح  أدنىدون  التي تعتمد على الحشو االستخدام
 في غياب قاعدة الربط بين المؤسسة الجامعية و محيطها، لم يتغير واقع الشهادة الجامعية  أمام

 .سوق العمل الذي مازال لم يتقبل التغيير
  نقول ملم يحدث تغيير في الجامعة الجزائرية ألنه نظام  "د م ل"نظام  أنأكد األساتذة على

 .عن تجارب أخرى ال تتناسب و طبيعة محيطنا
يحقق تغييرا  أن استطاع " د م ل" من األساتذة يعتبرون أن نظام  % 22.73أما نسبة 

  .يمهنعلى الصعيدين العلمي وال نوعيا في مجال التكوين الجامعي
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لمي سمح النظام الجديد بالحصول على شهادة معادلة لشهادات الجامعات فعلى الصعيد الع 
أما على ،فرادالتعليم تحكمها متغيرات تتعلق بالمجتمع، الثقافة واأل وفق مقاييس جودة األجنبية

وقد  الصعيد المهني فقد حاولت ربط الشهادة الجامعية بالمتطلبات المتجددة والمتغيرة لسوق العمل،
هو القادر على بناء القدرة البشرية  "د م ل "نظام أناعتبار  إلى األساتذةخر من ذهب البعض اآل

  .المعرفة العلمية إنتاجالبيئة العالمية للتعليم وهي البيئة المرسومة أساسا بالتنافس في  أبعادوفق 
  

 (% )النسبة المئوية   التكرارات  حتماالتاال

22.73  15   نعم

77.27  51   ال
100  66   المجموع

كما هو مطبق حاليا لتغيير نوعي في مجال التكوين الجامعي على الصعيدين " ل م د"تحقيق نظام  ":61جدول رقم 
  "العلمي والمهني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائج العامة للدراسة: ثانيا
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  :اآلتيةأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج العامة نوجزها في العناصر 
 :ات السوسيولوجيةنتائج الدراسة في ضوء النظري -1

ميدانيا تبين لنا الدور الكبير الذي  يلعبه التكوين  ل البيانات التي تم التوصل إليهامن خال
الجامعي في تحقيق أهداف المجتمع التنموية، حيث يعتبر معيار تقدم المجتمع من خالل ما يقدمه 

نجد  ،وفي نفس السياق .يةجتماعواال قتصاديةاإلمن إطارات ذوي مهارات تأهلهم لتلبية متطلباته 
من حيث تمويل التعليم  ،قتصاداال الدولة، الماركسي الذي يطرح العالقة بين التعليم، تجاهاال

وهذا ما  جتماعيةواإل قتصاديةاإلوأن هناك عالقة تفاعلية بين النظام التعليمي والعالقات  ،وتنظيمه
المناهج  مةئمالذه النسب على عدم حيث عبرت ه 59والجدول رقم  38رقم تم إثباته في الجدول 

الخارجي و بين الجامعة المحيط  ضعف العالقة والبرامج التعليمية لمتطلبات السوق والذي عبر عن
الالزم  هتمامباال تحظىضعف المستوى التعليمي للطالب وجعل الشهادة الجامعية ال ساهم في  مما
    .لشغلفي عالم ا ندماجلالهلهم ؤ ت سوق العمل وبالتالي ال في

إلى التأكيد على أن الجامعة  " تالكوت بارسونز" الوظيفي وعلى رأسهم  تجاهاالويذهب 
، ولن تصل إلى "ةالمعرف" يتكون من جماعات مهنية تحقق وظيفة أساسية هي جتماعيانسق 

 كشفه لنا الجدول وهذا ما جود تدريب مهني كفء لهذه الجماعات،تحقيق الكفاءة المعرفية إال بو 
الذي أثبت أن عدم توفر كفاءة التدريس والتخصص في النظام الجديد أثر على قدرة  29 رقم
نجد الجدول رقم  ،وفي نفس السياق .تحصيله المعرفي مستوى نخفاضاوبالتالي  ،الطالب عابيستا

كانت من بين أهم العوائق التي واجهته أثناء أداء  ذالذي أكد على أن نقص كفاءة األستا 48
  .عليميةوظيفته الت

على أن النظام الجامعي يرتبط بنوعية النظام التعليمي العام في  " كايمدور " كما أكد 
يمكن حدوث انفصال  ترتبط بالمجتمع واليجد أن ظاهرة التعليم دينامكية و المجتمع وهذا ألنه 

التنمية إلى ضرورة التخطيط للتعليم بما يتناسب مع  " بارسونز"  و " دوركايم" كما ذهب  بينهما،
، حيث أن النظام 61والجدول رقم  39االجتماعية للمجتمع، وهذا ما أكده الجدول رقم قتصادية و اإل

الجديد لم يستطع أن يحقق أهدافه أمام غياب التنسيق بين متطلبات المحيط الخارجي والجامعة، 
المهني  لتكوين فعلي على الصعيدينإلى عدم تحقيقها  الذي كان من بين األسباب التي أدت

  .ميلوالع
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إيليكس " فنجد نظرية التحديث التي ذهب أصحابها أمثال  ،أما عن اإلسهامات المعاصرة
اعتبرا أن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية في التنمية لن يتحقق إال  نلذالا "سميث د فياد" و " نجلزإ

ية في عناصر العملية الدافع التغيير والتجديد، الخبرة،:بتوفر سمات سيكولوجية وبسيكولوجية مثل
   .التعليمية

كما أن نظرية رأس المال التي اعتبرت أن الجامعة هي استثمار لرأس المال البشري 
ويحتاج لموارد  له تكاليف ، اقتصاديوأن التعليم العالي نشاط  المساهم  بدرجة كبيرة في التنمية ،

، 55 والجدول رقم 31 جدول رقممادية وخدمات ألداء وظيفته قد أثبتت بدرجة كبيرة من خالل ال
أن نقص اإلمكانيات البيداغوجية والبشرية أدى إلى ضعف التكوين وأثر على التحصيل  وجدحيث 

 - للمجتمع مبزيادة نفقات الجامعة لتوفر اإلنتاج الالز  هتماماالوبالتالي ضرورة  المعرفي للطالب،
ة مع الجامعة والتي أكدت من خالل التي اعتبرته نظرية األنساق في عالقة تبادلي -المخرجات

  .  59الجدول رقم   ، 38الجدول رقم 
كان لها النظرية  تنايمكن القول أن مقارب ،من خالل هذه المعطيات ونتائج الدراسة الميدانية

  .كبير مع المعطيات الميدانيةتأثير واضح في دراستنا وتوافقت إلى حد 
         :الطلبة تجاهاتامناقشة نتائج دراسة  -2
  :الدراسة الميدانية توصلنا لمجموعة من النتائج يمكن إجمالها بصفة عامة فيما يليمن خالل    
 أنها  20 رقم حسب ما ورد في الجدول % 71.20نسبة كبيرة من الطلبة و التي قدرت بـ  إن

من خالل  اتضحقد وهذا به،  االلتحاققبل  " د م ل" عن نظام  لم تكن تملك أية معلومات
 في أغلب األحيان إرادة الطالب استبعدتوالتي فع التي جعلتهم يتوجهون لهذا النظام الدوا
على  سلبي تأثير اإلجباريو لقد كان لهذا التوجه ، جبرته على التكوين في هذا النظاموأ

ينبغي أن ندرك أن مستوى المعرفة المكتسبة حول  ،و في هذا المقام .القدرات المعرفية للطالب
من الطلبة عدم توفرها  % 88.80و التي أثبتت نسبة   ر بالظروف المهيأة لتطبيقهالنظام تتأث

و ) الخ...،االنترنتالمخابر، المراجع، قاعات ( المادية  باإلمكانياتسواءا ما يتعلق 
فإنما و هذا إن دل على شيء . ) الخ...التأطير الكافي، خاليا المتابعة،(البشرية  اإلمكانيات

الذي  األمر لم يخضع لمقاييس محيط الجامعة الجزائرية " د م ل" ق نظام يدل على أن تطبي
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 األسرةكما يبرز و بشكل واضح غياب مشاركة  العلمية  يفسر نوعية المردود من الناحية
 .تطبيق هذا النظام سواء في تهيئة أو الجامعية

  يتعرض الجديد  نظامالأن طالب  % 84لقد اجمع أغلب أفراد العينة التي قدرت نسبتهم بـ
أساسا عن نقص أو عدم فهمه لفلسفة ناجمة خالل مساره التكويني لسلسلة من المشاكل 

هذا و  مل في طياتها الكثير من المخاوف،قد تحكونه يمثل تجربة جديدة  هذا النظاممبادئ و 
من الطلبة  % 79.60أن نسبة الذي يوضح  32بالضبط ما أكدته معطيات الجدول رقم 

الحجم الساعي و  المقررةأن صعوبة التكوين في هذا النظام راجع لكثافة البرامج يؤكدون على 
و هذا ما جعل التكوين في هذا النظام  المحدد الذي كان على حساب كيف المدلوالت المعرفية
إعادة النظر في  األهميةلذلك كان من  ،يخضع لمقاييس عددية رقمية أكثر منها نوعية كيفية

 و لتشجيع        الحجم الساعي المحدد لكل وحدة لفهم التخصص أكثر المواد المدرسة و 
في مجال تخصصه و القضاء على  اإلبداعالبحث الفردي لدى الطالب و تحفيزه على 

 ،به كالغيابات و مظاهر الغش و نقص الكفاءة العلمية المظاهر السلبية التي أصبحت مرتبطة
في  االجتماعيةنمية مجتمعه و محقق لمطالبه ليكون طالب متكامل الشخصية و مساهم في ت

 .الجديدة لسوق العمل االحتياجاتظل 
 رض الواقع و المتمثلة ألم يحقق أهدافه على  " د مل " نظام  لقد اثبت أغلب أفراد العينة أن

 % 64.40نسبة  أن 33ثبت الجدول رقم أحيث  للطالب إرشادفي تحقيق توجيه و  أساسا
الوصي التي ما زال مفهومها غير واضح لدى الطالب  األستاذكرة تؤكد على عدم تطبيق ف

بالرغم من اعتبارها وظيفة بيداغوجية هامة في متابعة الطالب و مساعدته في تعميق 
ة غير مهتمين بهذه من الطلب % 51.69نسبة  أن 34كما اتضح في الجدول رقم  ،المعلومات

و    الدعم  وايكون أنالذي من المفروض  و األساتذةبينهم و بين  االتصال الفكرة لغياب
 .لوظيفة التكوين الجامعي األساسيةالركيزة 

  مستوى على  يذكر لم يحقق أي تغيير " د م ل" نظام  أنالطلبة على  آراءغلب أاتفقت لقد
و   الذي عانى منه النظام الكالسيكي،  لم يغطي حتى العجز بل  المهني أوالتكوين المعرفي 

لب من الحصول على المعارف النظرية والتطبيقية التي تؤهله ألن  يكون محل يمكن الطا لم
 استقطاب من طرف سوق العمل بفضل القدرة على التكيف المباشر مع متطلبات السوق و
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لذلك وجب ، من الطلبة المبحوثين % 77.20 عليه وهذا ما أكد التطور التكنولوجي مسايرة
توفير فرص العمل عن طريق  إلىاصة تلك التي تؤدي خ لالحتياجات أكثر االهتمامتوجيه 

و تعزيز     ذلك خلق  إلى باإلضافةتجسيد العالقات بين الجامعة و المؤسسات، و يجب 
لدورات التكوينية لضمان التأطير و رفع قيمة المعرفة العلمية بخلق طالب لجهات المكلفة باا

بقدر ما هو حامل لمعايير جودة  هجامعي ليس حامل لشهادة ليسانس أو ماستر أو دكتورا
على النفس، عقالنية التفكير، تعلم اللغات، المساهمة في البحث  االعتمادوأهمها  ،المعرفة

 األنشطة، تعدد اإلتقانوتحمل المسؤولية،  االلتزام، المستمر اإلبداعالعلمي، مواكبة الجديد و 
 .لعلميةالثقافية، وكلها قدرات يستثمرها في حياته اليومية قبل ا

عدم نستنتج  إليهاالتي تحصلنا عليها من الطلبة والنتائج التي توصلنا  اإلجاباتمن خالل 
ومشاكلهم  من واقعهم التعليمينابع لدى الطلبة وهذا  " د م ل" تقبل التغيير ورفض كبير لنظام 

ن طريق رفع عوالمشاركة في نجاحه الجديد  نظامالمن معايير  االستفادةالتكوينية التي حالت دون 
  قيمة المعرفة العلمية

 :األساتذة تجاهاتامناقشة نتائج دراسة  -3
األساتذة توصلنا لمجموعة من النتائج يمكن حصر أهمها في  تجاهاتامن خالل تحليل 

  :التالي
  لم تملك معلومات مسبقة  -44الجدول رقم  -حسب  األساتذةمن  % 57.58نجد أن نسبة

حاولوا الحصول عليها بواسطة وسائل التعلم الذاتي، ك الذين إال أوالئ " د م ل" على نظام 
في عملية التحضير والتخطيط لتطبيق هذا النظام في الوقت  األستاذ استبعادوهذا ما يعبر عن 

 .العنصر الفعال في إنجاحه األستاذيعتبر فيه  الذي
  ي تطبيق مبادئه وانه لم نظام متهم بالتقصير فهذا ال أن المدروسة أفراد العينة أغلبيةلقد اجمع

فقد كثف من البرامج والمواد المدرسة وقلص من  ،يحقق التغيير المرغوب فيه أنيستطع 
نتقال، لكنه حافظ على تخصصات النظام الكالسيكي وهذا الحجم الساعي وغير في طريقة اإل

 فعلي قروا بعدم حدوث تغييرأالذين  -47الجدول رقم- األساتذةمن  % 68.18نسبة  أقرتهما 
في تأدية  لألستاذفي تقنياته التي تمد يد العون  الم يحدث تغيير  في التكوين الجامعي ما دام

 نقص أو غياب أن األساتذةمن  % 63.64وقد أكدت نسبة . وجه أكملمهامه على 
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قدرات الطالب وتحول دون تأقلمه  تعرقل تنمية أنالبيداغوجية الكافية من شأنها  اإلمكانيات
 .نظام الجديدمع هذا ال

 غير راضين عن المستوى التعليمي للطالب في النظام  أنهمن و المبحوث كما أكد األساتذة
يجعل في نظرنا ضرورة المراجعة والتقييم المستمر لتدارك النقص وتجاوز الخلل ، و هذا الجديد

كون وٕادماجه بفاعلية ووعي في الهدف الم وتوفير ظروف أفضل لتطوير معارف األستاذ
ألنه حتى اآلن هناك نسبة معتبرة  جدا من األساتذة يرون  ،نشود من تطبيق هذا النظامالم

 ،أنهم أدمجوا في هذا النظام دون وعي فعلي بهدفه ألنهم لم يشاركوا في وضع هذه السياسة
ترقية المعرفة العلمية التي تتحقق بتطبيق معايير جودة التعليم العالي  األمر الذي يمكنهم من

بنسبة  األساتذة أكدفقد . لكنها غابت ميدانيا " دل م " تطبيق نظام  أساسانت نظريا والتي ك
المقررة فيه كانت تعتمد  مدة التكوين في هذا النظام و البرامج أن -56الجدول رقم- % 72.73
 أيضاو هناك نسبة كبيرة  ،تخلق طالبا ال موقع له معرفيا وعمليا نظريةشو معلومات سياسة ح

يؤكدون على انعدام التواصل بين الجامعة ومحيطها الخارجي وهذا حسب ما ورد  ذةاألساتمن 
تكون فيه سياسة  أنفي الوقت الذي يجب  % 81.82حيث بلغت  59في الجدول رقم 

 قتصاديةبأهداف ومتطلبات المجتمع اإل ربط التكوين الجامعي إلىللجامعة تهدف  إصالحية
 سوء التخطيط إلى، ويعزى فشل هذه السياسة جتمع بأكملهجتماعية سعيا لخدمة الفرد والمواإل

بظالله سلبا على المؤسسة  ألقىالشيء الذي  المحلية والعالمية غابت فيه المتطلباتالذي 
 إلىبمخرجاتها  واالرتقاءالعلمي والفكري من جهة  إنتاجهابالفعالية في الجامعية المطالبة 

 .أخرىالجودة العالمية من جهة مصاف 
 أنهي اتفاقهم على  األساتذةالنقطة المشتركة بين  أن إلىنتوصل  الل هذه النتائج،من خ

في الوظيفة  يحدث تغييرا نوعيا و جذريا أنبمبادئه الحقيقية هو نظام من شأنه  " د م ل" نظام 
ة ومتطلباته التنموي بشرط تكييفه مع واقع الجامعة الجزائرية واحتياجات المجتمع المحلي ،التكوينية

بين  تعمل على التنسيق وجود هيئات مختصة إطارفي  إالوهذا لن يتحقق  ،على المدى البعيد
 باإلطاراتلتزويده  أخرىمختلف الجامعات من جهة و بين الجامعات و سوق العمل من جهة 

  .المعرفة بمعايير جودة دولية أساسهازمة لتحقيق تنمية مستدامة والكفاءات الال
 ساؤالت الدراسةالنتائج المتعلقة بت -4
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  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الجزئي األول -4-1
الطالب لم تتوفر  أن 20الجدول رقم  تبين من خالل المعطيات الميدانية الموضحة في لقد

 قبل التحاقه بمقاعد الجامعة وهي النتيجة التي اتفق " د م ل" لديه معلومات مسبقة عن نظام 
 % 57.58بنسبة  األساتذة أيضا واتفق معهم ،%71.20رة نسبتهم بـ العينة والمقد أفرادغلب أعليها 

 التهيئة لتطبيقه ضعفوبالتالي  ،نظامهذا الب اإلعالم ضعفعلى  أكدواحيث  -44-رقم  الجدول-
الجدول - % 88.80الطلبةبـو  -45الجدول رقم - األساتذةمن  % 72.73 أيضا أكدهوهذا تماما ما 

روف المادية والهيكلية المناسبة لتطبيق هذا النظام الجديد، فير الظالذين يقرون بعدم تو  -22رقم 
بظالله  ألقىللطلبة مما  األساتذةالسهر على تحقيق التوازن في نسب تأطير عدم  إلى باإلضافة

  .أخرىلمهامه من جهة  األستاذ أداءوعلى سلبا على قدرات الطالب في االستيعاب من جهة 
مسارهم  أثناءتعرضهم لمشاكل  -25الجدول رقم -بة من الطل % 84نسبة  أكدتلقد 

في فترات زمنية جد ضيقة  التكويني والتي تعلقت في مجملها بالحجم المكثف للمعلومات المقدمة
وتفجير طاقاته في تنمية مكتسباته العلمية والمعرفية  الشيء الذي انعكس سلبا على قدرات الطالب

 77.27نسبة  أكدتبالموازاة،  .في سياق هذا النظام الجديد التي من المفروض أن تتبلور اإلبداعية
تتصدرها مشكلة عدم  مهامهم أداء أثناءعلى مواجهتهم لمشاكل  -48الجدول رقم - األساتذةمن  %

وتليها مشكلة  أساسيكمطلب  يعتمد على العمل الشخصي " دل م " نظام  أنتقبل الطالب لفكرة 
بشتى  معنوياتهمفي  أثرتو كاهل الطلبة  أثقلتالتي  قياسية الحشو المكثف للمعلومات في أوقات

  .األشكال
  :يمكن القول إليهامن خالل النتائج المتوصل 

 و الطالب األستاذيفتقر للوضوح لدى كل من  " د مل " نظام  -

من خالل غياب التهيئة الفعالة للظروف المادية  اإلصالحعدم وجود دعم وتوجيه لهذا  -
 والبشرية لتطبيقه

 .تغيير في شكل شهادة النظام الكالسيكي واستمرار في مضمونه " د م ل"  ظام ن -
  
  النتائج المتعلقة بالتساؤل الجزئي الثاني -4-2
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ن برنامج أ 26الجدول رقم  وفي نفس السياق كشفت المعطيات الميدانية الموضحة في  
إال ما تمثل في  نب النظريال يحتوي على جانب تطبيقي فعلي يدعم الجاالجديد  نظامالالتكوين في 

 مع مقارنة هي األخرى تعتبر محدودة جداالتي  البحوث الميدانية، التجارب المخبرية والتربصات
من  % 74.24    وفي نفس االتجاه، نجد نسبة. % 62أهميتها وهذا ما اتفق عليه الطلبة بنسبة 

على بعث طاقات ومبادرات التطبيقي الذي يعمل تؤكد على الجانب  -50الجدول رقم -األساتذة
وتقليد البرامج  روتينويقضي على رة كأسلوب للتلقين عن المحاض األستاذالطلبة بحيث يبتعد 

  .على حساب قدرة استيعاب الطالب وطويلة ويحافظ على مرونتها وتجديدها حتى ال تكون مكثفة
ون بوجود من الطلبة يقر  -27الجدول رقم - %60.80 كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة  

عليها غير  اإلقبالغير مستغلة فعليا، فغالبا ما كانت درجات  خاصة بهم لكنها نترنتلألفضاءات 
نسبة  أكدت، فقد باألساتذةبالنسبة لفضاءات االنترنت الخاصة  أما. نادرة أو معدومة منتظمة أو
ليها كانت في ع اإلقبالدرجة  عن وجودها ولكن - 52الجدول رقم -  األساتذةمن هؤالء  % 57.58

، بالموازاة. بضيق الوقت وكثرة المسؤولية في العمل األستاذ إلحساسراجع الغالب متوسطة وذلك 
الفضاءات الشيء  بضعف مردود هذهيقرون  األساتذةمن هؤالء -53الجدول رقم -  % 28 أننجد 
  . نترنت الخاصةفضاءات اال إلىاالنتقال  أوعلى استخدام الحواسيب المنزلية الخاصة  أجبرهمالذي 

يلقي محاضراته  األستاذوسائل التكنولوجيا الحديثة، ظل  محدودية أو غيابفي ظل   
وهذا ما  أحياناالمطبوعات  إلىو قد يلجأ  أو الكتابة على السبورة )اإلمالء(بالطريقة الكالسيكية 

  .49 رقم الجدول أكده
 أعربوا عن وجود -28ول رقمالجد-من الطلبة % 75.6 فإن االستيعاب،أما بالنسبة لدرجة 

وارجعوا السبب في ذلك لكثافة تلك  نظامهذا الللبرامج المقررة في هم استيعابفي درجة صعوبة 
رة لنقص الكفاءة المهنية والخب باإلضافة بالفترات الزمنية الضيقة جدا أحجامهاالبرامج وعدم مالئمة 

 لألساليبوهذا ما جعل الطالب يلجأ البيداغوجية  اإلمكانياتلدى هيئة التدريس و عدم توفر 
التغيب عن حضور المحاضرات والحصص  أو إلى االمتحانات أثناء األخالقيةالملتوية وغير 

  .30الجدول رقم ه أكدالتي تتصف بالملل و هذا ما التطبيقية 
الجدول - % 63.64بنسبة  األستاذكل من  أن، نجد إليهامن خالل النتائج التي توصلنا 

 اإلمكانياتنقص  أنيتفقان على  -31الجدول رقم - % 78.80الطالب بنسبة و  -55رقم 
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 إيصالعرقلة سيرورة هذا النظام وبالتالي صعوبة  إلى أدى أو البشرية/البيداغوجية سواء المادية و
أخرى وهذا وجه من جهة  أكمللمهامه على  األستاذ أداءة المعلومة للطالب من جهة و صعوب

   .منه نوعي أكثرنتاج كمي  أصبحالذي  التحصيل العلمي للطالب ثر سلبا علىبدوره أ
  النتائج المتعلقة بالتساؤل الجزئي الثالث 4-3

 يقرونمن الطلبة  - 32الجدول رقم-% 79.60 أن نالحظ من خالل المعطيات الميدانية
جد قصيرة  األنهغير كافية لترقية معارفهم العلمية والمهنية  " دل م " مدة التكوين في نظام  أنب

وقد كانت على حساب قدرة استيعابهم للبرامج التي يعتبرها الطلبة مكثفة و كذا على حساب كيف 
 أكدواحيث  - 56الجدول رقم - % 72.73في ذلك بنسبة  األساتذةوقد أيدهم . المدلوالت المعرفية

  .لبرامج مكثفة كميا ومفرغة نوعيا أصبحالتحصيل المعرفي للطالب  أن
والطالب والتي من  األستاذهو ضعف العالقة بين  إليهالتوصل  أمكنناما  أهمن م

 األساسيةكان وال يزال الركيزة األستاذ ن في الوظيفة التكوينية ألتكون لها وزن كبير  أنالمفروض 
و الوصي  األستاذتدعيمها بفكرة الجديد  نظامالحاول التي هذه العالقة . والتوجيه اإلرشادللدعم و 

 وجدت فهي جديدة التطبيق ولم تولى االهتمام إنرض الواقع، وحتى أبق فعليا على التي لم تط
غياب و % 51.70   بنسبة 34الجدول رقم  أثبتهمن طرف الطلبة وهذا ما  المطلوب اإلقبالو  الالزم

  .% 64.29بنسبة  58الجدول  أكده األساتذةاالهتمام المطلوب من طرف 
العدد  أن % 85.60نسبة العالية للطلبة والتي قدرت بـ وحسب ال 37لقد اثبت الجدول رقم   

ال يعكس بالضرورة فعالية التكوين الجامعي وال القيمة  " د مل " الهائل للمتخرجين من نظام 
وهذا ما  التي لم تستطع تغطية العجز الموجود في النظام الكالسيكيهذا النظام  العلمية لشهادة

بأن المستوى التكويني للطالب في  األساتذةقر حيث أ -60م الجدول رق- % 84.85نسبة  أكدته
مع  من النظام القديم وال يعبر عن المستوى التكويني الفعلي مقارنة أفضلالنظام الجديد ليس 
من الطلبة  % 61.20نسبة  أكدتسيرا على نفس المنحى، فقد . يكون عليه أنالمستوى المفترض 

 " د م ل" الجديدنظام ال أن -61الجدول رقم - ألساتذةامن  % 77.27و نسبة  - 39الجدول رقم -
فعلى الصعيد . لم يحدث تغييرا نوعيا في مجال التكوين الجامعي على الصعيدين النظري و المهني

لم يساهم في تنمية وترقية المعرفة العلمية لدى الطلبة بل زاد كم معلوماته على حساب  ،النظري
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على الصعيد المهني، لم يساهم  أما. مما افقد الشهادة العلمية قيمتها اإلبداععن النقد و  أبعدهنوعها و 
  .لتغييرا لمتخوفرافضا و زال ال يالذي  العمل م في دمج المتخرجين في سوقالنظاهذا 

 أمامو  " د م ل" لشهادة بضعف المستوى الفعلي  األستاذاعتراف كل من الطالب و  أمام
ق مع متطلبات التغيير الهادفة لتحقيق جودة التكوين مشكلة عدم قدرة هذا النظام على التواف

قادرة على االنخراط في سوق العمل والمساهمة في  الخاضع لمعايير دولية هدفها خلق كفاءات
توصلنا إلى أنه ال يمكن أن يستفاد من كون قد ن ،التطور االقتصادي و التوافق االجتماعي المنشود

  .ق تجاوز الصعوبات وأوجه الخلل المادية والبشريةهذه التجربة إلى بعد ترسيخها عن طري
 " د م ل" نظام  أن أكدتالتي  كخالصة لكل ما سبق وبناء على نتائج تساؤالتنا الجزئية  

عدم مالئمة أن  أكدتكما  ،الجامعية األسرةلدى  كما هو مطبق حاليا ال يزال غير واضح المعالم
جعلته غير قادر على تحقيق معايير  النظام الجديد البيداغوجية لمتطلبات تطبيق هذا اإلمكانيات

 إطاراتعلى الصعيد المهني بخلق بترقية المعرفة العلمية و  جودة التكوين على الصعيد النظري
  .عن التساؤل المركزي لهذا البحث لإلجابةوهذا ما يجعلنا نتوصل  تتوافق مع متطلبات سوق العمل



  خاتمــــــة
 االندماجعلى  وقدرتهم واالجتماعي االقتصادين مستقبل األمم والمجتمعات وتطورهم إ

ومن  ،لعلمي والمعرفيولى عـلى  مستواهم امنها يعتمد بالدرجة األ واالستفادةفي سيرورة العولمة 
هلة شرية المؤ وتأهيل الموارد الب  بقطاع التعليم العالي الذي يساهم في تكوين االهتمامهنا جاء 

ة التكوينية لهذا القطاع فقد أصبح اإلصالح حتمية عالية الوظيفوحرصا على ف ،وعملياعلميا 
عات الجاموالجامعة الجزائرية كغيرها من  ،حداث التغيرات النوعية في المحيط الجامعيضرورية إل

في المدى  ادة  تصحيح مسارها التكويني الحاليععن الجودة إلى إ المستمرتسعى في بحثها 
 نظام عالمي يحمل وهذا التصحيح كان بتبنيها ،ى الطويلوقع صارم في المدمعادة توإ  ،القصير

الذي نشأ في الدول  "م د ل"وهو نظام التعليم  العولمةنظام  طارفي طياته تطلعات كبرى في إ
في إطار  لميةالعالمواكبة الجامعات نجلوساكسونية لدواعي تحسين نوعية وجودة التعليم العالي األ

اإلصالح الذي بدأ تطبيقه ابتداء لكن هذا  ،في امتالك المعرفةالمنافسة  إلىيدعو  عالميمشروع 
مع البيئة مالءمته في عدم واسعا  إشكااليزال يطرح  طرح وال 2005- 2004من الموسم الجامعي 

فجوة كبيرة بين  ذه الدراسةوقد لمسنا من خالل ه ،للجامعة الجزائرية واالقتصادية االجتماعية
 إعدادجراءات النظرية  والممارسات  التطبيقية  لهذه  الهيكلة  الجديدة  التي عرفت فترة اإل

دون القيام بعملية تقويم فعلي  اإلصالحهذا  إدخالى إل أدىوهذا  ،كرمحدودة جدا تكاد ال تذ
دروس تستخلص وال فال  ،دعمهاييجابيات لقف عند السلبيات  ليحد منها واإلللنظام الحالي  ي

قسام األ ع األساتذة ورؤساءإخبارية م اجتماعاتظ وال نقاشات تقام، كل ما في األمر تجارب تحف
 إلىيتحولون   األساتذةجعل  وهذا ما ،بما يتم  اتخاذه من قرارات إعالمهموالمؤسسات يتم فيها 

والشروع في  واالمتحاناتبرامج مهمتهم على تحديد ال رال غير، تقتص اإلصالحلتنفيذ هذا   أدوات
 الوسائل لباستعمافهو مطالب الوظيفة  داء هذهاألستاذ من أوكيفية تنفيذها، وحتى يتمكن  اهإعداد

وجعلها في متناول الطالب  وتحديثها رديد معلوماته باستمراالمعلوماتية لتج الحديثة التي توفرها
 األخيرجعل هذا  والطالب وهذا ما ذنقصها وعدم كفايتها بالنسبة لألستابتت الدراسة ثوالتي أ

ة من مختلف مقررة في الوقت الذي هو مطالب بالبحث عن المعلوم ه من مواديكتفي بما  يقدم  ل
 ال أهمية جودة المعلومات أن وليست غاية، واألكيد التعليمية وسيلةة أن يعتبر العمليمصادرهاوب

خالل  وذلك من ،لم يتم قياسها ما -خريجي الجامعة-ودة المخرجات تكفي وحدها لضمان ج
مختلف المقاييس والتخصصات من جهة ومتطلبات سوق العمل من  زيادة التنسيق بين محتويات



من تدخل  أي لكن لوحظ غياب ،المشاركين في عروض التكوين أول الذي يعتبر أخرىجهة 
ي الذي يلزم التشريع اإلطارخريجها وهذا يعود لغياب  أوالجامعة  اتجاهطرف هذه المؤسسات 

على المدى الطويل  غياب  تصور أنكما  ،خالل التربصات الطلبة باستقبال لمؤسسات ا
جات  وتقديم  العروض  يجعل من الصعب تحديد  الحا للجامعة دقيقة  أهدافوالمتوسط وتحديد  

ء ورغم الجفا "ل م د"ال نستطيع الوقوف على كل جوانب التقصير في نظام  أنناورغم  ،المالئمة
الوحيد  ألنهجودة التعليم العالي  معايير أهممن ن هذا النظام يبقى إالذي الح بداية تطبيقه ف

واستعماله  وٕانتاجه وية وخصوصية داخل مجتمع عالمي استهالكهالقادر على خلق  الجامعة به
لجزائرية  لن ن تحقيقه  لهذا الهدف في الجامعة اوإ  ،والتميز والتنافسته  التفوق غايا،معرفة 

قبول والسلب  إلىتحول الرفض  أنلبعض الجوانب التي من شأنها  اهتمامايتحقق ما لم تولي  
  : يلي في ما إجمالهاويمكن  إيجاب إلى

 –البكالوريا -نتقال لذلك وجب مراعاة النوعية عند اإل انويةلجامعة  امتداد طبيعي للمرحلة الثا -
 .الطالبجانب درجات   إلى أخرىبوضع متغيرات 

النظر في حجم المعلومات عن طريق التحديد الدقيق للوحدات التعليمية لتوفير تكوين   إعادة -
وضرورة النظر في توزيع الحجم الساعي وتبني طرق تقييم جديدة   ،االختصاصاتأساسي في 

 البحث العلمي الذي ينمي مواهبه  فيه روحتغرس ل لبتعطي أهمية أكثر للعمل الفردي  للطاحتى 
  .مع ظروف العمل  فقادمج ويتو نيوقدراته ويجعله 

في  ينه شريك رئيستكوينه وتغيير مساراته حتى يدرك أ الحرية  للطالب في اختيار مجال إعطاء -
  .كبر في اختيار مستقبله المهنيمسؤولية أ من تكوينه وتعد مستقبله  ليتحملالتي تؤ  المنظومةهذه 

 .التكوين  بالطرق البيداغوجية  وطرق  االهتمامبوسائل الحصول على المعلومات  تحديد  -

 " في نظام األستاذطير ولزيادة تكوين ة بالدورات التكوينية لضمان التأخلق وتعزيز الجهات المكلف -
 . "د م  ل

قصوى بدمج طلبة األهمية ال وٕاعطائهاانيا يضاح معالم المرافقة البيداغوجية وترجمتها ميدضرورة إ -
نظام  إلىالذي يحتاج  األستاذمقتصر على  اإلشرافيكون  لماستر حتى الالسنوات  النهائية وا

 .هذا الجانب من النظام إنجاحفي  أكثرحتى ينخرط   تحضيري

بة لتقليص عدد الطل اتزمة والكافية كعدد القاعالبشرية الال –المالية–المادية  اإلمكانياتتوفير   -
 نترنتاأل، المراجع، المخابر، فضاءات الحديثةلمجهزة بالوسائل خاصة في التطبيقات، المكتبات ا



اإلبداع لتفعيل روح تشجع وتعزز روح البحث والتطوير و كل هذه الدعائم  ،واألستاذللطالب 
 .على العملفي مجال البحث وتقوية العزيمة  واالبتكار

 االلتحاقفي ما يتعلق بشروط : مثال "د مل " تشريعية توضح معالم نظام قوانينضرورة وضع  -
الشروط ليكون جانب  أهمالطلبة المتفوقين من بالماستر والدكتوراه وجعل متغير التمييز لدى 

 .نتقال للجميع الذي يفقد هذه الشهادات قيمتهامتغير اإل ال تحفيزي لهم

عطلة واحدة بين  النظر في نظام العطل، إعادةلذلك يمكن  أسبوع 15السداسي حاليا اليتجاوز -
 .السداسيين

 .الصادرة  عنهم  خالقيةالأل واألساليبالطلبة  تغياباصارمة للحد من  نقوانيوضع  -

  االقتصاديةاألطراف  اهتمامير تبني نصوص قانونية تثسسات بالمؤ لعالقات بين الجامعة و د اتجسي -
هذه  إنعاشويكون  ،واتفاقيات تحدد متطلبات كل طرف وذلك لضمان التعاون بين القطاعين

ات وتنفيذ مشاريع التكوين، هذه الدورات  التكوينية تعتبر سسلمؤ الطالب ل نظيم زياراتالعالقة بت
سسة تقيم الطالب وفق هذه الدورات  وعلى أساسها أن المؤ حافزا لتحسين الطالب لمستواه حيث 

هذا يدعو لضرورة  على تنصيبهم في العمل وتشجعهم بذلك على الدراسة، لتعجل األوائلتختار 
 . ة  للتنسيق بين الجامعاتهيئات وجهات مختص وجود

 بالحذرليست بالضرورة صالحة في بلدنا وعليه يجب التحلي أخرى لدان ب التجارب الناجحة في -
أساس على  ةلسياستنا التعليمي تقويم بإجراء إاللن يتحقق ، والتنفيذ والموضوعية في التصورات
  . وية متطلباته التنمتياجات مجتمعنا و شكل الذي يتفق مع احإستراتيجي لتطور وتعدل بال
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