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مقدمة

يتناول هذا العمل موضوع املمارسة الفعلية للجودة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر كونها مؤسسات
خدماتية على غرار املؤسسات الصناعية أو اإلنتاجية كما نحاول التعريج على معنى الجودة و أخذها من زاوية أنها
ثقافة دخلت على املؤسسات اإلنتاجية واآلن الخدماتية منها ،ففي ظل التطور والتحديث املستمرين في جميع مجاالت
الحياة اإلنسانية وظهور بيئات تعليمية غير تقليدية دخلت وبقوة على مختلف نظم التعليم مما استدعى املؤسسات
التعليمية وفي كافة املراحل إعادة النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه ،وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي
التي بادرت بإعادة النظر بجدية في وظائف املؤسسات التعليمية وأهدافها ووسائلها وأهميتها للنهوض بها واللحاق
بالركب العاملي للجامعات بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم ومتطلبات سوق العمل والتطور االقتصادي
واالجتماعي والسياس ي املنشود ،وننهي املقال بتقديم التطبيق الفعلي للجودة في مؤسسات التعليم العالي وتحديدا
بجامعة باجي مختار ـ عنابة ـ وبرامج نشر هذه الثقافة.

الجودة في اإلقتصاد بصفة عامة
داخليا أو خار ً
ً
جيا ،ويترتب على الدول النامية مجابهة
إن تحرير االقتصاد من ِحدة املنافسة بين املؤسسات
القوات الكبرى العاملية السيما أن املؤسسات متعددة الجنسيات تسعى إلى احتكار األسواق العاملية ومنافسة
املؤسسات املواجهة لها لتحقيق عائدات ضخمة من الربح.
لقد أصبحت الجودة مفهوما ،وأصبحت املنتجات أو الخدمات تتنافس في مجال الجودة وأصبحت هذه األخيرة
ُ َ
إحدى أهم مبادئ اإلدارة املعاصرة ،و أصبح التفكير األول في الزبون الذي بدوره يستهلك املنتج أو الخدمة كما
يفكر هو بما يساعده ويضمن راحته.

في الوقت الراهن قوة االقتصاد تعتمد على تطوير األنشطة املتعلقة باملقياسية واملواصفات واالختبارات
والتحاليل والجودة من جهة ،وإلى إدارة الجودة الحديثة املعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرى.

الجودة في اقتصاد املعرفة

االهتمام بالجودة يعزز القدرة التنافسية في األسواق الداخلية والخارجية ويرفع مستوى املعيشة ،وهذا ما
ينطبق ً
تماما على اقتصاد املعرفة ،وعليه كلما تحقق الرفع من املستوى املعرفي للعنصر البشري كلما تحققت
نتائج ملموسة ذات قيمة مضافة على مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان ،واملقصود بالعنصر
البشري أنه مجموعة هذه املعارف والكفاءات واملهارات املستخدمة في دواليب اإلنتاج.
وفي تفسير عوامل النمو االقتصادي في الواليات املتحدة األمريكية ،وحول دور التعليم كعامل أساس ي
ً
لتحقيق النمو أدى ذلك إلى تغيير النظرة للتعليم كونه استهالكا إلى أهم العوامل التي يجب االستثمار فيها،
بحيث ترجع فكرة استثمار التعليم إلى أن هذا األخير ُيكسب األفراد معارف ومهارات جديدة ومتنوعة مع مرور
الوقت ،والتي تساعد على القدرة اإلنتاجية وبالتالي قدرته على توليد الدخل واملساهمة في تنمية االقتصاد
املعرفي.

مؤسس ــات التعليـ ــم العال ــي في الــجزائر

إن مؤسسات التعليم العالي في الجزائر تتخبط
وتتصارع لتصل ِضمن ترتيب األلف  ،1000وهذا
راجع إلى املراحل االنتقالية التي مرت بها الجزائر
والتي هزت من كيان البالد خصوصا الكيان
التعليمي.
يواجــه التعلــيم العــالي بــالجزائر تحــديات متمثلــة فــي الطلــب املت ايــد علــى التعلــيم العــالي ،الهياكــل املنجــزة
غير مواكبة للزيادات العددية للطلبة ،وذلك يتوازى مع قلة التأطير ،نمطية التكـوين املبنيـة علـى التلقـين بحيـث
ال يفتح املجال لإلبداع.
تــم بــذل مجهــودات بهــدف إصــالن الجانــب اإلداري والتســييري أي عصــرنة وتحــديث خــدما ها مــن خــالل إدخــال
التكنولوجيا في التسيير اإلداري كاإلعالم اآللي وبرامج تسيير امللفات.

مؤسسات التعلمي العايل اجلزائرية
تدقيق اجلودة يف ّ
إن تدقيق الجودة يفرض نفسه كحاجة ُملحة
وأساسية في مختلف ويساعد أصحاب املناصب في
اإلدارة على القيام بمسؤوليا هم بدرجة عالية من
الكفاءة والفعالية ،وقد وجدت مؤسسات التعليم العالي
الجزائرية أنه وسيلة لتحقيق أهدافها ورسم صورة
جيدة دائمة في ِذهن كل املتعاملين معها.
إن ما يجعل تدقيق الجودة ُمطبق داخل مؤسسات التعليم العالي الجزائرية هو تواجد خلية ضمان الجودة في
الجامعات ومنها جامعة باجي مختار ـ عنابة ـ حيث تعمل على بذل مجهودات لتنمية الجامعة واملبادرة في جعل تدقيق
الجودة بالجامعة ثقافة تعتمدها في البحث عن األخطاء وإيجاد الحلول ،فالجامعة استنفذت إمكانيا ها في تطوير
ُ
ُ
مهنة التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع مما أدى بها إلى إنجان خطط وبرامج وعمليات تعيد إنتاج محتواها
بشكل ٌيضيق الفجوة.

تطبيق تدقيق الجودة بجامعة باجي مختار ـ عنابة

إنذ تطوير التعليم الجامعي والسعي إلى زيادة جودة العملية التعليمية أصبح من أهم أهداف الجامعات وذلك
الرتباطه الوثيق بمتطلبات سوق العمل وبت ايد االهتمام بالجودة من قبل منظمات األعمال والجامعات الرائدة في
املجتمع وللحاجة املاسة التي يفرضها في طلبه املستمر لتقديم مستلزمات تنموية بكفاءة تتمثل في الخريجين من
مختلف التخصصات إلتمام وإنجان العمليات التنموية التي ينشدها وفي كافة املجاالت.
قامت الخلية بتكوين أساتذة تضمن برنامج خاص بالجامعة تخلل هذا األخير ورشات تم خاللها وضع معايير للعمل
اإلداري بمستوياته املختلفة ذلك بالرجوع إلى التكوين بتخصيص الفئات وطرق التسيير التي يجب العمل عليها وقد تم
اختيار أعضاء من كل أقسام الكليات للقيام بالتدقيق الداخلي للجودة التي شملت بدورها كل أقسام الجامعة ألنها
تشمل مصالح عديدة ويقع على كاهلها اإلجراءات اإلدارية التي تخص الطلبة واألساتذة وكذا املوظفين وهنا قمنا
باستخدام املالحظة باملشاركة بالحضور للتدقيق الداخلي للجودة ألربعة أقسام وقد استخلصنا الفئات التي تم
التدقيق عليها كما يلي:

 4أعضــاء
قسم علوم اإلعالم
و االتصال

الفئات املوحدة في املصالح
التابعة لكل قسم
االفتتاحية على مستوى
مكتب رئيس القسم

قسم الفلسفة

مصلحة البيداغوجيا

مصلحة الدراسات العليا

لكلمسؤو
األماكن التي
بالقسم،الدراسة
الجودةقاعات
قسمل من
للقسم،
املتوفرة
التنظيمي
الفضاءات
الهيكل
الخاصة بالطلبة
تقسيموفترة
إجراءات
واملشاكلبالقسم
الطلبةاملصالح
تسجيلحسب
الفريق على
املتوفرة
التأطير،
التجهي
قاعة
القسم،
األساتذة،
عنصرفيفي
القسم،كل قاعة
مكتبة ومهمة
املوظفين
جات،
يشغلها
ومدر
اتر
محاضر التخرج
اه،
والدكتو
املاجستير
التسجيل
وإعادة
التسجيل
ملفات
املوظفين
مكاتب
أستاذ،
اإلنجليلكل
قسمخاصة
مكاتب
حدىرية
اإلجراءات اإلدا
مستوى
ية
يتعثرها من
علىوما
البيداغوجية
املقاعد
مشاكلالقسم و مقابلة كل مسؤول عن كل مصلحة على
ئيس
كله
بالفريق
العمل
مكتب ر
املقال أو الوعد بالنشر ،تكوين لجنة
وجوب نشر
العلمية،
املقاالت
املقبولة لنشر
التسييراملجالت
قائمة
والناجحين،
املعيدين
إحصاء
للنقاط،
باإلعالم اآللي
املحاضر
كيفية
املناقشة،
وتفقد تجهي ا
كتابةو
استقبالالد
قاعات
أيامرة
زيا
لألساتذة
اسةي
الدرراس
العمل
خطة
امللفاتها وإمكانية سهولة
جاتوتنظيم
ترتيب
الطلبة ،املدر
البنى التحتية
اقتناءها عند الحاجة لها
مشترك
سيرورة جدع
قسم
االمتحانات
األرشيف
علوم إنسانية
العمل
توزيعوساعات
إجتماعية

خالصة

نستطيع اإلجمال أن التدقيق في كل النقاط المذكورة ُوجد بهدف التحسين من الوضعية الحالية للجامعة
والعمل على استمرارية نجاعة التسيير الجيد للعمل اإلداري فذلك يضمن جودة العمل اإلداري في الجامعة
وبالتالي يكون هناك ضمان جودة التعليم العالي فتقديم خدمة ذات جودة لألستاذ والطالب يستلزم تعليم ذو
جودة فيكون األستاذ ِمعطاء والطالب شغوف كالهما في سبيل العلم والرقي بالعلم يعني ازدهار البالد.

