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: الملخص

ىدفت ىذه الدراسة إىل تقييم فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف اجلزائر ومدى توافقو
 حيث مت التوصل إىل مجلة من النتائج تلخص أمهها، ادلسيلة- مع معايًن نظام اجلودة جبامعة زلمد بوضياف
 ويتكيف ىذا،يف أن النظام اجلديد ( ل م د) ذو تأطًن فعال يساىم بدوره يف ربقيق أىداف اجلامعة التنموية
 وبالتايل يعترب نظام،النظام مع ادلعايًن العادلية يف التعليم ويتناسب يف سلرجاتو مع تلك النظم ادلعمول هبا عادليا
.فعال لتطبيق معايًن نظام ضمان اجلودة
. معايًن ضمان اجلودة،) النظام اجلديد( ل م د، نظام اجلودة يف التعليم العايل، اجلودة: الكلمات المفتاحية

،I23 ،I31 :JEL تصنيف

Abstract :
This study aimed to assess the effectiveness of the higher education
new system (LMD) in Algeria and its compatibility with the quality assurance
system standards at Mohamed Boudiaf-M’sila University. The study reached a
set of results, inwhich the most significant result was that the new system
(LMD) has an effective framework, which contributes to achieving the
university's devlopmental goals. This system adapts to the international
education standards and corresponds -in its outputs -the globally applicable
systems; then it is an effective system for applying the quality assurance system
standards.
Key words: Quality, Quality System at the Higher Education, the New System
(LMD), Quality Assurance Standards.
JEL classification codes: I31 ،I23
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فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف اجلزائر ومدى توافقو
عبد الحكيم بيصار ،عبد الرحمان القري
مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

 .1مقدمة.
الشك أن اجلامعة كانت وال تزال ربتل أمهية كربى يف نظم التنمية والتغيًن ،ولكي تضطلع
اجلامعة ونظمها التعليمية بدورىا الريادي واذلادف يف رلاالت التنمية البد أن تتوافق ىذه النظم
مع متطلبات صلاحها وادلتمثلة أسا سا يف تطبيقها دلعايًن اجلودة ،فلقد صاغت الكثًن من الدول
نظم سلتلفة للتعليم العايل تتناسب مع التغًنات احلاصلة يف اجملتمعات العادلية ادلختلفة ككل ومع
امكانياهتا وخصوصياهتا الداخلية على وجو اخلصوص ،حيث وضعت معايًن للجودة لتقييم
مؤسساهتا اجلامعية ومدى توافقها مع ىذه ادلعايًن ،حيث اختلفت ىذه ادلعايًن من دولة إىل
أخرى .
واجلزائر كغًنىا من الدول انتهجت عدة سياسات اصالحية للتعليم العايل منذ االستقالل
ساعية إىل مواكبة التطور احلاصل يف قطاع التعليم العايل على مستوى العامل ليستقر األمر على
تطبيق نظام جديد للتعليم العايل يف السنوات األخًنة يتناسب مع التغًنات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية احلاصلة يف اجملتمع اجلزائري والظروف احمليطة بو ،سبثل يف نظام
(ليسانس-ماسرت -دكتوراه) ادلطبق عادليا والذي شرع يف تطبيقو ألول مرة سنة  ،2004ليتم
تعميمو بصفة هنائية على سلتلف ادلؤسسات اجلامعية يف سنة  ،2008وىذا هبدف الوصول إىل
تكوين نوعي أكيد وفعلي ،وتدعيم تكوين ادلكونٌن للوصول إىل تأطًن مقبول للطلبة ،ومضاعفة
التناسق بٌن التعليم العايل اجلامعي واألنشطة ادلهنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمع
اجلزائري ،وخلق شه ادات تتناسب مع تلك ادلعمول هبا يف النظم العادلية ادلتطورة.
ولقد مت بالتوافق مع بعث النظام اجلديد للتعليم العايل باجلزائر اىتمام الوزارة الوصية دبدخل
اجلودة الشاملة يف اجلامعة وتأسيس اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل ،إال أن
تنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل يتطلب رلموعة من القواعد اليت من شأهنا تفعيل نظم
التدريس والـتأطًن وفق منهج حبثي سليم وإرساء معامل تنفيذ النظام اجلديد وفق ادلناىج العادلية
الرائدة للتعليم.
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إشكالية الدراسة  :بناءا على ما سبق وبغرض ..تقييم مدى فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل
يف اجلزائر ومدى موافقتو دلعايًن نظام اجلودة ،كانت إشكالية الدراسة الرئيسية على النحو التايل:
ما مدى فعا لية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) باجلزائر ،وما مدى توافقو مع معايًن نظام
ضمان اجلودة ؟
وتنقسم ىذه اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية :
 ما ىي أىم أساسيات النظام اجلديد للتعليم العايل (ليسانس -ماسرت -دكتوراه) يف اجلزائر؟ ما ىي أىم أجهزة التقييم وضمان جودة التعليم العايل باجلزائر ؟ ىل يعترب النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف جامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة نظامفعال ومناسب؟
 م ا مدى توافق ىذا النظام اجلديد للتعليم العايل مع معايًن نظام ضمان اجلودة جبامعة زلمدبوضياف – ادلسيلة ؟
فرضيات الدراسة  :لإلجابة على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية للدراسة قمنا بصياغة
الفرضيتٌن الرئيسيتٌن التاليتٌن:
 يعترب نظام (ل م د) نظام فعال ومناسب إلصالح التعليم العايل جبامعة زلمد بوضياف –ادلسيلة .
 يتوافق نظام (ل م د) مع معايًن نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل جبامعة زلمد بوضياف– ادلسيلة .
أىداف الدراسة  :تسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق مجلة من األىداف نذكر منها :
 التعرف على مفهوم اجلودة واجلودة يف التعليم العايل. إبراز أىم أساسيات نظام (ل م د) ادلطبق يف اجلزائر. تبيان مدى فعا لية نظام (ل م د) كنظام تعليمي جديد باجلامعة زلل الدراسة. الوقوف على مدى توافق نظام ( ل م د) دلعايًن نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل باجلامعةزلل الدراسة.
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أىمية الدراسة  :تكمن أمهية الدراسة يف الوقوف على أساسيات نظام (ل م د) كأحد األنظمة
التعليمية الرائدة يف اجلامعات العادلية وتقييم فاعليتو ومدى ربقيقو دلبادئ اجلودة يف التعليم العايل
ب اجلزائر ،واليت تستند باألساس إىل الوصول إىل تكوين نوعي فعلي يتناسب مع تلك ادلخرجات
والشهادات ادلعمول هبا يف النظم العادلية ادلتطورة.
 .2مفهوم الجودة  :تعد اجلودة وفقا للمواصفة ( )ISO 9001عبارة عن مقياس دلدى تلبية
حاجات الزبون ومتطلباتو ولكون ادلواصفات تؤكد على ضرورة ربديد حاجات الزبون وكيفية
إشباعها ذلذا فان من حيكم على اجلودة ىو ادلستفيد أو الزبون ،إن التطور يف مفهوم اجلوده
يضمن احلفاظ على مستوى اجلودة ادلطلوبة الذي نتج عنو تطور جديد يف اجلودة أطلق عليو
ضمان اجلودة بوصفو مجيع اإلجراءات ادلخططة وادلنهجية الالزمة إلعطاء الثقة بأن العملية أو
اخلدمو ادلؤداة سوف تستويف متطلبات اجلودة( .زلمود داود الربيعي.)2010 ،
 .3الجودة في التعليم العالي :
 .1.3مفهوم الجودة في التعليم العالي  :تعد اجلودة يف التعليم العايل إحدى وسائل ربسٌن
وتطوير نوعية التعليم والنهوض دبستواه يف عصر العودلة الذي ميكن وصفو بأنو عصر اجلودة ،فلم
تعد اجلودة حلما تسعى إليو ادلؤسسات التعليمية أو ترفا فكريا ذلا احلق يف أخذه أو تركو ،بل
أصبحت ضرورة ملحة سبليها التغًنات ادلتسارعة اليت يشهدىا قطاع التعليم العايل يف مجيع أضلاء
العامل ومتطلبات احلياة ادلعاصرة ،وىي إن جاز لنا التعبًن سبثل روح ادلؤسسة التعليمية ،ولقد
اختلفت رؤية ادلؤسسات وادلهتمٌن حول تعريف مفهوم اجلودة يف التعليم العايل ونذكر منها
اآليت  ( :اخليف الطراونة ،2010 ،ص.)5
 تعريف وكالة ضمان اجلودة بالتعليم العايل ( )QAAبادلملكة ادلتحدة الذي ينص على أناجلودة يف التعليم العايل " :أسلوب لوصف مجيع األنظمة وادلواد وادلعايًن ادلستخدمة من قبل
اجلامعات ومعاىد التعليم للحفاظ على مستوى ادلعايًن واجلودة وربسينها ،ويتضمن ذلك
التدريس ،وكيفية تعلم الطالب ،وادلنح الدراسية والبحوث ".
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 يعرفها بعض الباحثٌن بأهنا  " :رلموعة من ..األنشطة وادلهارات اليت يقوم هبا ادلسئولون لتسيًنشؤون التعليم ،اليت تشمل التخطي للجودة وتنفيذىا وتقوميها وربسينها يف كافة رلاالت العملية
التعليمية ".
 .2.3مؤشرات ومعايير جودة العملية التعليمية الجامعية  :صنفت العديد من الدراسات
مؤشرات ومعايًن جودة العملية التعليمية إىل عدة تصنيفات تتطابق يف البعض منها وزبتلف يف
البعض اآل خر ،وىذا التطابق واالختالف جاء تبعا لتوجهات ورراء الباحثٌن وادلختصٌن ،ويوضح
اجلدول ( )01بعض األمثلة دلؤشرات ومعايًن جودة العملية التعليمية:

الجدول رقم ( : )11بعض مؤشرات ومعايير جودة العملية التعليمية الجامعية
مؤشرات ومعايير الجودة
لدى ألبرت )(Albert

مؤشرات ومعايير الجودة
لدى جوردن

مؤشرات ومعايير الجودة
لدى لي ىرفي

)(LEE HARVEY

مؤشرات ومعايير الجودة في
جامعة فلوريدا األمريكية

 -1الهيكل التنظيمي

 -1المستوى النوعي للخريج

 -1مؤشرات أكاديمية عامة

 -4العمليات  -5المسئولية
 -6التمويل  -7اإلصالح

للتدريسيين
 -3سمعة وشهرة ىيئة

المستفيدين
 -4المؤشرات التنظيمية

 -8العوامل االقتصادية

 -4عدد الطلبة الموجودين

 -5تخطيط البرنامج التوجيهي

العملية التعليمية
 -6معدل الطالب لكل

 -7تنمية ىيئة التدريس

 -2البيئة المحيطة
 -3المدخالت

التعليمي والتربوي

الجامعي
 -2البحوث العلمية

التدريس

واالجتماعية
 -9الفعالية اإلدارية للعملية

في مؤسسة التعليم
 -5تكلفة كل طالب في

–11االنجاز المتضمن
للنتائج المحصلة

تدريسي
 -7القبول وانتقاء الطلبة

التعليمية
 - 11فعالية التدريس

 -2الثقة بالمؤسسة التعليمية
 -3الخدمات المقدمة إلى

 -1التقدم العلمي

 -2المردود (النواتج العلمية)
 -3بقاء المتعلم في البرنامج
مدة كافية لتحقيق األىداف
العلمية

 -4انتقاء الطلبة

وتقويمو
 -6المنهاج والتدريس

 -8حجم المؤسسة التعليمية

المصدر  :محسن الظالمي وآخرون ( ، )2111قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر
الجامعات وبعض مؤسس ات سوق العمل ،دراسة تحليلية في منطقة الفرات األوسط ،ملتقى مخرجات
التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية (االسترتيجيات  -السياسات – اآلليات) أكتوبر 2111

المنامة ،البحرين.
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 .4النظام الجديد للتعليم العالي ( ليسانس -ماستر  -دكتوراه ) في الجزائر :
ا نتهجت اجلزائر كغًنىا من الدول عدة سياسات اصالحية للتعليم العايل منذ االستقالل ساعية
إىل مواكبة التطور احلاصل يف قطاع التعليم العايل على مستوى العامل ليستقر األمر على تطبيق
نظام جديد للتعليم العايل وادلتمثل يف نظام ( ليسانس ،ماسرت دكتوراه).
جاء اإلصالح اجلديد الذي عرف بنظام ( ل.م.د) أو نظام (ليسانس – ماسرت -دكتوراه)
يف الواقع استجابة للمتطلبات اليت أفرزهتا العودلة وما تتطلبو من ضرورة تكييف الربامج التعليمية
والشهادات ادلمنوحة وزلتوى الوحدات ادلدرسة دبا يتالءم واالحتياجات اليت أفرزهتا العودلة سواء
تعلق األ مر بادلنظمة العادلية للتجارة أو اتفاق الشراكة مع اإلرباد األورو،ي ،وىو ماعرف بنظام
بولونا وىو نظام التعليم الذي يسمح بتجانس الشهادات األكادميية على ادلستويٌن األورو،ي
والعادلي ويسهل حركة األساتذة والباحثٌن والطلبة ( .العلجة حاجي ،2013 ،ص)32
 .5أجهزة التقييم وضمان جودة التعليم العالي بالجزائر :لقد مت بادلوزاة مع إصالح التعليم
العايل باجلزائر وبعث نظام ل م د ،إنشاء أجهزة للتقييم وضمان اجلودة ،حيث مت تأسيس جهازين
للتقوًن يف سنة  2010ومها ( :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي)2012 ،
* اللجنة الوطنية لتقوًن مؤسسات التعليم العايل
* اجمللس الوطين لتقوًن البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
فاجمللس الوطين لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مكلف بتقييم االسرتاتيجيات
والوسائل اليت يتم وضعها يف إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .كما
أن ىذا اجمل لس يقوم بتقدير االحتياجات ادلتعلقة بالكفاءات من أجل الوصول إىل األىداف
ادلسطرة ،ويسهم يف ربليل تطور ادلنظومة الوطنية للبحث ،ويقرتح إجراءات يف إطار التنافس
العلمي على ادلستوى الدويل.
أما اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العايل فتتمثل مهامها يف تقييم رلموع نشاطات
وأعمال مؤسسات التعليم والتكوين العاليٌن بصفة منظمة ،ويف إعداد نظام مرجعي ومعياري
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ويف ربليل أعمال ادلؤسسات بغرض مضاعفة ..فاعليتها داخليا وخارجيا ويف بعث احلركية يف
التقييم الذايت للمؤسسات ،ويف تعزيز كل عالقة شلكنة مع تنظيمات التقييم وضمان اجلودة
ادلشاهبة ذلا عرب العامل.
ويساعد جهازي التقييم ىذين اللجنة اخلاصة لضمان اجلودة ،فهذه األخًنة تسهم يف تطبيق
برنامج األعمال الواجب القيام هبا هبدف استكمال عملية تنفيذ نظام ضمان اجلودة .ويكون
ىذا خاصة عن طريق تكوين مسؤويل ضمان اجلودة يف رلال تقنيات التقييم الذايت وإعداد
ادلعايًن وادلرجعيات والكتب الوجيزة واألدلة.
 .6الدراسة الميدانية لتقييم فعا لية النظام الجديد (ل م د) ومدى موافقتو لمعايير نظام
الجودة :
بعد التطرق يف النقاط السابقة إىل مفهوم نظام اجلودة ،ونظام اجلودة يف التعليم العايل ومن مث
ربديد أىم اإل صالحات اليت رافقت مسار تطور اجلامعة يف اجلزائر وادلتمثلة يف اعتماد النظام
اجلديد للتعليم العايل (ل م د) ،وأىم أجهزة التقييم وضمان جودة التعليم العايل باجلزائر
سنحاول يف ىذه النقطة ربديد ما مدى فعا لية النظام اجلديد ( ل م د) وما مدى توافقو مع
معايًن ضمان اجلودة ،ولقد مت اختيار جامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة إلجراء ىذه الدراسة
ادليدانية.
حيث مت إجراء الدراسة ادليدانية ببعض كليات ومعاىد اجلامعة ،وسبثلت أساسا يف كليات :
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن ،احلقوق والعلوم السياسية ،العلوم اإلنسانية
واالجتما عية ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،ومعهد تسيًن التقنيات
احلضرية ،ولقد مت االستعانة بأداة دراسية ميدانية متمثلة يف االستبيان وادلقابلة والذي مت توزيعو
على رلموعة من أساتذة اجلامعة هبذه الكليات وادلعاىد.

229
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مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

 .1.6مجتمع وعينة الدراسة  :ومشل سلتلف األساتذة العاملٌن جبامعة زلمد بوضياف-
ادلسيلة ،وىذا يف بعض كليات ومعاىد اجلامعة ،ولقد تكونت عينة الدراسة بعد توزيع االستبيان
واسرتجاع رلموعة منو من  120فرد.
 .2.6أدوات المعالجة اإلحصائية  :تستخدم يف الدراسات العلمية عدة أدوات للمعاجلة
اإلحصائية للبيانات ا دلتحصل عليها ،وىذا هبدف القيام بالتحليل اإلحصائي على أكمل وجو
واحلصول على نتائج وتوصيات من شأهنا أن تساعد يف ازباذ القرارات وحل ادلشكالت ادلنوطة
بالبحوث العلمية.
أ .البرنامج اإلحصائي  : SPSSيستخدم الربنامج اإلحصائي ادلعروف باسم احلزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية  Statistical Package for Social Sciencesبكثرة يف إجراء التحليالت
اإلحصائية بكافة أشكاذلا كاإلحصاءات الوصفية واختبارات الفرضيات وربليل التباين واالرتباط
واالضلدار شلا يساعد الباحث يف فهم ما يدور حولو ويوفر لو ادلعلومات الالزمة ألجل ازباذ
القرارات الرشيدة ( .زلفوظ جودة ،2008 ،ص)7
ب .مؤشرات الدراسة اإلحصائية  :مت استخدام رلموعة من ادلؤشرات اإلحصائية الوصفية
ادلتوفرة يف برنامج  SPSSاإلصدار  19وىذا بغرض وصف الدراسة وفهم مضموهنا وإعطاء
نتائجها بصورة دقيقة وزلتكمة على مؤشرات إحصائية دقيقة ،وفيما يلي نعرض أىم ىذه
ادلؤشرات :
– مقياس ليكارت  : Likert Scaleىو أكثر ادلقاييس شيوعا حيث يطلب فيو من ادلبحوث
أن حيدد درجة موافقتو أو عدم موافقتو على خيارات زلددة ،وىذا ادلقياس مكون غالبا من
مخسة خيارات متدرجة يشًن ادلبحوث إىل اختيار واحدا منها.
– التكرارات والنسب المئوية  :وتستعمل التكرارات والنسب ادلئوية دلعرفة عدد وزلتوى
إجابات أفراد العينة ،وادلكونات الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة.

 المقاييس الوصفية  :تستخدم ادلقاييس الوصفية إلجياد رلموعة من اإلحصاءات كالوساحلسا،ي واالضلراف ادلعياري والتباين ،ويف حالة حبثنا مت االعتماد على ىذه ادلقاييس لوصف
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اسة ،وسبثلت ىذه ادلقاييس الوصفية يف :الوس
الظاىرة واحلكم على استجابة عينة الدر
احلسا،ي ،االضلراف ادلعياري الذي استخدم دلعرفة مدى تشتت اجابات عينة الدراسة.

 معامل االرتباط ألفا كرونباخ  :واستخدم دلعرفة مدى ثبات استبيان الدراسة . .3.6خطوات بناء أداة الدراسة ووصفها :
أ .أداة الدراسة ومكوناتها  :ألجل ربقيق أىداف الدراسة مت القيام ببناء أداة الدراسة
(استبيان) ،مت صياغة عبارات االستبيان بعد االستعانة ببعض الدراسات السابقة ،إضافة إىل
االستعانة بآراء بعض األساتذة ذوي االختصاص يف رلال الدراسة ،ورراء بعض الفاعلٌن من
ذوي اخلربة يف ادلؤسسة اليت مت إجراء الدراسة ادليدانية هبا ،وقد تكون االستبيان من قسمٌن
القسم األول خصص للمعلومات الشخصية ،وقسم ثاين خصص ألسئلة االستبيان حيث ضم
 28عبارة موزعة على  02زلاور ،وكان على النحو التايل:
القسم األول  :وخصص للمعلومات الشخصية ادلتعلقة بعينة الدراسة وادلتمثلة يف األساتذة
حيث ضم ادلعلومات التالية  :اجلنس ،السن ،الرتبة العلمية ،اخلربة ادلهنية واإلنتماء إىل سلرب حبث
أو مشروع حبث.
القسم الثاني  :وتكون من زلاور االستبيان االثنٌن وىي :
 المحور األول  :تعلق بتبيان مدى فعا لية نظام التعليم العايل اجلديد (ل م د) يف اجلزائروتكون من  12عبارة.
 المحور الثاني  :تعلق بتحديد مدى توافق النظام اجلديد (ل م د) مع معايًن ضمان اجلودةوتكون من  16عبارة .
ب .صدق االستبيان وثباتو :
 الصدق الظاىري (صدق المحكمين)  :لقد مت التحقق من صدق االستبيان من خاللعرضو على رلموعة من احملكمٌن من ذوي اخلربة واالختصاص يف رلال التعليم العايل ،وكذلك
بعض الفاعلٌن من ذوي اخلربة يف ادلؤسسة اليت مت إجراء الدراسة ادليدانية هبا ،حيث مت اطالعهم
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مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

على االستبيان وأخذ مجيع اقرتاحاهتم وإجراء التعديالت الالزمة عليو ،حيث كان االستبيان يف
البداية سلصصا جلميع ىيئات اجلامعة (الطلبة ،اذليئة اإلدارية واألساتذة) ،ليصبح مستقرا على
فئة األساتذة فق نظرا إلطالعهم ومعرفتهم بادلوضوع وىذا بعد األخذ بآراء احملكمٌن ،ومت
أيضا تعديل وتقليص بعض العبارات.
 -ثبات أداة الدراسة (االستبيان)  :لقد مت استخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ (

Alpha

 ) Cronbachحيث يستخدم لقياس مدى ثبات أداة القياس من ناحية االتساق الداخلي
لعبارات األداة ،فأداة القياس تتمتع بالثبات إذا كانت تقيس مسة زلددة قياسا يتصف بالصدق
واالتساق ( .زلفوظ جودة ،2008 ،ص )298ولقد مت تطبيق نتائج عينة الدراسة االستطالعية
وادلتكونة من  15فرد من أساتذة اجلامعة لقياس الثبات ،واليت استخدمت يف احلصول على قيمة
معامل االرتباط ألفا كرونباخ ،حيث أن قيمتو تكون مقبولة عندما تكون أكرب من  0.6واجلدول
رقم ( )02يوضح نتائج قياس ثبات أداة الدراسة :
الجدول رقم ( : )12نتائج قياس ثبات االستبيان
المحور

متغيرات الدراسة

عدد العبارات

معامل االرتباط

Alpha cronbach

11

فعا لية نظام التعليم العالي الجديد (ل م د) في الجزائر

12

1.785

12

مدى توافق النظام الجديد (ل م د) مع معايير ضمان الجودة

16

1.834

28

1.825

اإلتجاه العام ألداة الدراسة

المصدر  :مخرجات برنامج  SPSSاعتمادا على اجابات أفراد عينة الدراسة.

يتبٌن من اجلدول رقم ( )02أن قيمة معامل االرتباط ألفا كرونباخ ىي عالية وترتاوح بٌن
 0.785يف حدىا األدىن وبٌن  0.834يف حدىا األعلى بالنسبة للمحاور  01و 02وىي أكرب
من

0.6

وىذا يدل على أن اإلجابات يف احملورين على درجة عالية من الثبات ،أما قيمة ألفا

كرونباخ ألداة الدراسة أو الثبات الكلي فقد قدرت بـ  0.825 :وىي األخرى عالية جدا ،وىذا
يعين أن االستبيان على درجة جيدة من الثبات .
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ثباتو ،أن االستبيان صاحل لقياس ما مت ربديده من
ونستخلص من قياس صدق االستبيان و
أىداف بغية الوصول إليها.

 تطبيق االستبيان  :بعد التأكد من صدق وثبات االستبيان ومدى صالحيتو لالستخدام يفالدراسة ،مت توزيع

140

استمارة على أفراد عينة الدراسة الذين مل تشملهم استمارات العينة

االستطالعية ،وأمكن اسرتجاع

125

استمارة منها

05

استمارات غًن صاحلة ليصبح العدد

االمجايل  120استمارة بإضافة استمارات العينة االستطالعية وىو ما ميثل عينة البحث.
 .7نتائج الدراسة الميدانية وتفسيراتها  :من أجل ربديد مدى فاعلية نظام (ل م د) باجلزائر
وموافقتو دلعايًن ضمان اجلودة من خالل الدراسة ادليدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة
والوصول إىل اذلدف الرئيسي للبحث ،واستخالص النتائج ادلتعلقة بإشكالية الدراسة ،سنحاول
يف ىذه النقطة تلخيص النتائج ادلتوصل إليها عن طريق الدراسة ادليدانية واألداة الدراسية ادلتمثلة
يف االستبيان ومن مث تفسًن ىذه النتائج إلعطاء إجابة عن األسئلة ادلنوطة باإلشكالية.
 .1.7خصائص عينة الدراسة  :نلخص يف ىذه النقطة توزيع عينة الدراسة حسب اخلصائص
احملددة يف القسم األول واخلاصة بالبيانات الشخصية ،من خالل  :جنس العينة ،سن العينة
الرتبة العلمية ،اخلربة ادلهنية واإلنتماء إىل ادلخرب أو مشروع البحث.
 بالنسبة دلتغًن اجلنس يبٌن توزيع أفراد عينة الدراسة من خالل متغًن اجلنس أن نسبة الذكورىي النسبة الغالبة حيث تقدر بـ

،%76.7

يف حٌن قدرت نسبة اإلناث بـ  ،%23.3وبالنسبة

دلتغًن السن نالحظ أن نسبة ادلبحوثٌن شلن ترتاوح أعمارىم بٌن ( 40-31سنة) تستحوذ على
النسبة األكرب يف أفراد عينة الدراسة أي بـ  ،%43أما الفئة األقل فهي فئة أقل من  30سنة حيث
قدرت بـ  22شخص فق أي ما نسبتو  %18.3من عينة الدراسة.
 وتبٌن نسب توزيع أفراد عينة الدراسة حول متغًن الرتبة العلمية أن فئة األساتذة ادلساعدينىي الغالبة بنسبة  ،%84تليها الفئات الثالث األخرى بنسب متساوية أي بنسبة  ،%10مع
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مالحظة أهنم ذوو خربة متوسطة تغلبوا عنها الفئة من  11سنة وأكثر بنسبة  %50.8والفئة من
 05إىل  10سنوات بنسبة  %38.3وتشكل الفئة ادلتبقية ما نسبتو .%10.8
 ومن خالل اجلدول يتبٌن أن نس بة األساتذة ادلنتمٌن إىل سلرب حبث أو مشروع حبث النسبةالغالبة دبا يقدر بـ  ، %72ويؤكد ىذا التوزيع يف عينة الدراسة أن أفراد العينة على قدر كبًن
بادلعرفة واإلطالع على ادلوضوع.
 .2.7تحليل وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة  :سنحاول يف ىذه النقطة ربليل
وتفسًن ن تائج استجابات أفراد عينة الدراسة حملتوى األسئلة ادلوجودة يف االستبيان ،وىذا بغرض
اإلجابة على التساؤالت الفرعية اليت مت وضعها يف اشكالية الدراسة ،واختبار فرضياهتا ،من
خالل التعرض إىل أىم ادلؤشرات اإلحصائية اليت مت احلصول عليها من ادلعاجلة االحصائية بنظام
 ،SPSSوىذا بالتطرق إىل نتائج كل زلور من زلاور أداة الدراسة.
أ .نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور األول  :سوف نتناول يف ىذا
اجلزء ربليل نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة جبامعة زلمد بوضياف -ادلسيلة على فقرات
احملور األول والذي يتعلق بالسؤال الذي ينص على  :ىل يعترب النظام اجلديد للتعليم العايل
(ل م د) يف جامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة نظام فعال ؟ ويوضح اجلدول رقم ( )03نتائج
استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور األول اخلاص دبدى فعالية نظام التعليم العايل اجلديد
(ل م د) يف اجلزائر.
الجدول رقم ( : )13نتائج استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور األول
رقم

العبارة

العبارة
11
12

234

تصحيح السلبيات التي يعاني منها نظام التعليم العالي لتحسين نوعية التكوين وتكييفو مع المهن

الجديدة

تكييف نظام التعليم العالي الجزائري مع المعايير العالمية لتصبح الجامعة الجزائرية قطبا
لإلشعاع الثقافي والعلمي على المستوى الدولي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.12

1.161

1.62

1.831
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تحقيق تأثير متبادل بين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي عن طريق ربطها بسوق

العمل واالستجابة لمختلف متطلبات المجتمع

انفتاح الجامعة على العالم الخارجي وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا وكذا تشجيع وتنويع
التعاون الدولي
ترقية استقاللية الجامعة بيداغوجيا مع تحسين ظروف استقبال ومراقبة الطلبة وتسهيل حركتهم

بين الجامعة الجزائرية والجامعات الدولية

تطوير مناىج التعليم وطرق التقييم وبالتالي مضاعفة المراقبة المستمرة للطالب وتوجيهو واختياره
تمكين الطلبة المتفوقين من الوصول إلى الدراسات العليا والخروج بشهادات عليا وبكفاءة في

مدة قصيرة

إعطاء حيوية وفعالية للتكوين الجامعي وذلك بتحديث البرامج التكوينية لتكوين نوعية مالئمة
الحتياجات سوق العمل وذلك بالتشاور مع القطاع االقتصادي في خطط الدولة التنموية
الوصول إلى تكوين نوعي أكيد وفعلي لتدعيم تكوين المكونين والوصول إلى تأطير مقبول

للطلبة

مضاعفة التناسق بين التعليم العالي الجامعي واألنشطة المهنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

في المجتمع الجزائري

خلق شهادات تتناسب مع تلك المعمول بها في النظم العالمية المتطورة
يتناسب ىذا النظام مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية الحاصلة في المجتمع الجزائري

ويواكب التطور الحاصل في قطاع التعليم العالي على المستوى العالمي
الدرجة الكلية للمحور

2.26

1.149

2.21

1.744

1.98

1.319

1.96

1.172

2.42

1.313

1.78

1.215

2.19

1.174

1.75

1.131

1.9

1.738

2.43

1.175

2.12

1.41

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على نتائج االستبيان والمعالجة ببرنامج SPSS

يتضح من اجلدول رقم ( )03أن أفراد عينة الدراسة يرون بأن نظام التعليم اجلديد (ل م د)
باجلزائر ذو فعالية مقبولة ،ويتجلى ذلك دبوافقتهم النسبية على عبارات احملور األول حيث بلغ
ادلتوس احلسا،ي الكلي للمحور ( )2.02وىو متوس قريب من ادلتوس النظري للمحور
ويتجو يف جانب ادلوافقة ،وباضلراف معياري قدره ( )0.415يعكس ذبانس كبًن يف اجابات أفراد
( )3

العينة حول عبارات احملور األول ،وىذا يعين أ ن أفراد عينة الدراسة يرون بأن اجلامعة اجلزائرية يف
ظل اإلصالحات اجلديدة ادلتمثلة يف بعث نظام (ل م د) أصبحت ذات فعالية كبًنة تتناسب
235

فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف اجلزائر ومدى توافقو
عبد الحكيم بيصار ،عبد الرحمان القري
مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

والتغًنات االقتصادية واالجتماعية احلاصلة يف اجملتمع اجلزائري وتواكب التطور احلاصل يف قطاع
التعليم العايل على ادلستوى العادلي.
كما يتضح من اجلدول رقم ( )03أيضا أن مجيع ادلتوسطات احلسابية جلميع اخلصائص
واألىداف ادلسطرة لنظام (ل م د) ( تصحيح السلبيات ،التكييف ،ربقيق التأثًن ،انفتاح
اجلامعة ،تطوير مناىج التعليم )...كانت يف جانب ادلوافقة على ىذه األىداف وتراوحت
متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات احملور األول ما بٌن  1.62و  2.43وىي
متوسطات تقع كلها ضمن اجملال (موافق بشدة وموافق وزلايد) دلقياس ليكارت ،ما يعكس
مستوى االستجابة ألفراد عينة الدراسة باإلجياب حول فقرات احملور األول.
كما أن االضلرافات ادلعيارية جلميع اخلصائص واأل ىداف اليت تبنتها منظومة اإلصالح للتعليم
العايل يف إطار نظام (ل م د) كانت ترتاوح كلها ما بٌن  0.738و

1.319

ومجيعها ذات قيم

صغًنة مؤكدة وجود ذبانس كبًن يف استجابة أفراد العينة عن كل عبارة للمحور األول وبالتايل
دقة قيم ادلتوس احلسا،ي .وىذا يعين أن األىداف ادلسطرة لتفعيل التعليم العايل باجلزائر ضمن
النظام اجلديد (ل م د) تتسم بكثًن من الفعا لية ،وتلقى القبول حسب استجابات أفراد عينة
الدراسة ،ما يعين أن ىذا النظام فعال لتحسٌن العملية التعليمية اجلامعية والنهوض بقطاع التعليم
العايل باجلزائر وإصالح االختالالت والسلبيات يف القطاع.
ب .نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الثاني :سوف نتناول يف
ىذا اجلزء ربليل نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة جبامعة زلمد بوضياف -ادلسيلة على
فقرات احملور الثاين والذي يتعلق بالسؤال ادلتضمن  :ما مدى توافق ىذا النظام اجلديد للتعليم
العايل مع معايًن نظام ضمان اجلودة جبامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة ؟ ويوضح اجلدول رقم
()04

نتائج استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور الثاين اخلاص دبدى توافق نظام التعليم

العايل اجلديد (ل م د) مع معايًن نظام ضمان اجلودة.
الجدول رقم ( : )14نتائج استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور الثاني
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المتوسط

االنحراف

13

تعقد الجامعة دورات تدريبية ومؤتمرات لتفعيل مفهوم الجودة لدى األساتذة والطلبة

2.25

0.725

14

توفر الجامعة اإلمكانيات الالزمة لعمل خلية ضمان الجودة

1.52

0.898

2.25

0.882

16

الحرص على استمرار التحسين والتطوير لتحسين جودة التعليم من قبل األساتذة

2.08

1.4

17

يمتلك األستاذ مهارات الجودة الشاملة المرتبطة بالقدرة على تحديد المشكالت
واألىداف والتقويم المستمر

2.24

0.733

1.74

0.966

19

يستفيد األساتذة بصفة دورية من التكفل المادي بالتربصات والمشاركة في التظاىرات
العلمية بالخارج لتحسين المستوى المعرفي

1.78

1.17

21

مد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في الجامعة ومحيطها الخارجي الستدراك
النقائص في البرامج التكوينية

1.98

1.495

1.94

0.802

2.43

0.923

2.18

0.941

2.13

1.1

2.92

1.185

1.93

1.186

1.52

0.809

يعتبر نظام (ل م د) النظام األمثل لتطبيق معايير نظام الجودة في التعليم العالي

2.52

1.119

الدرجة الكلية للمحور

2.02

0.31

العبارة

العبارة

15

18

21
22
23
24
25
26
27
28

توفر الجامعة لألساتذة الوسائل الالزمة لالبتكار والتغيير من أجل الوصول إلى مخرجات

تعليمية جيدة وناجحة

تسعى الجامعة إلى ترقية روح اإلبداع والتطوير وتعمل على تقدير وتثمين مجهودات

األساتذة والطلبة المتميزين

وضع مدونات فتح التخصصات وعروض التكوين وفق مناىج علمية وإسنادىا ألساتذة

ذوو اختصاص ومستوى معرفي الئق

تتناسب برامج التعليم والتخصصات المفتوحة في نظام (ل م د) لمتطلبات سوق العمل
تستجيب البرامج التعليمية المقترحة للتطور التكنولوجي والتغيرات الحاصلة في

المجتمع والمحيط الخارجي

يتم تقييم البرامج التعليمية بصفة دورية لتتناسب مع الظروف االقتصادية واالجتماعية
للمجتمع
يتالءم حجم اإلنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي مع مردوده االقتصادي

واالجتماعي

ىناك ىياكل وتجهيزات وتوثيق جامعي ذو جودة مقبولة (من خالل توفر المكتبات
والمراجع والمخابر) تسمح بإنجاح العملية التعليمية
معايير توجيو الطلبة على الميادين والشعب والتخصصات تتناسب وإمكانياتهم

وقدراتهم الخاصة

الحسابي

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على نتائج االستبيان والمعالجة ببرنامج SPSS
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المعياري

فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف اجلزائر ومدى توافقو
عبد الحكيم بيصار ،عبد الرحمان القري
مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

يتضح من اجلدول رقم ( )04أن أفراد عينة الدراسة يرون بأن نظام التعليم اجلديد (ل م د)
باجلزائر يتوافق بدرجة كبًنة مع متطلبات نظام اجلودة ،ويتجلى ذلك باذباه اإلجابة ضلو عبارات
احملور الثاين ،حيث بلغ ادلتوس احلسا،ي الكلي للمحور ( )2.02وىو متوس قريب من
ادلتوس النظري للمحور ( )3ويتجو يف جانب ادلوافقة يدرجة كبًنة ،وباضلراف معياري قدره
()0.31

يعكس ذبانس كبًن يف اجابات أفراد العينة حول عبارات احملور الثاين ،وىذا يعين أن

أفراد عينة الدراسة يرون بأن اجلامعة اجلزائرية يف ظل اإلصالحات اجلديدة ادلتمثلة يف بعث نظام
(ل م د) أصبحت ذات فعالية كبًنة يف نظم التعليم العايل وتتوافق مع العمل دبعايًن نظام اجلودة
يف التعليم العايل والذي أنشأ لو جلنة وطنية لضمان اجلودة ومتابعة وتقييم مؤسسات التعليم
العايل ومدى فاعليتها التعليمية والتكوينية.
كما يتضح من اجلدول رقم

()04

أيضا أن مجيع ادلتوسطات احلسابية جلميع اخلصائص

ادلطلوبة ضمن معايًن نظام اجلودة ادلعمول بو يف التعليم العايل كانت يف جانب ادلوافقة على
ىذه ادلعايًن وتراوحت متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات احملور الثاين ما بٌن
 1.52و  2.59وىي متوسطات تقع كلها ضمن اجملال (بدرجة كبًنة جدا وبدرجة كبًنة وبدرجة
متوسطة) دلقياس ليكارت ،ما يعكس مستوى االستجابة ألفراد عينة الدراسة باإلجياب حول
فقرات احملور الثاين.
كما أن االضلرافات ادل عيارية جلميع ادلعايًن ادلعتمدة يف نظام ضمان اجلودة حسب عينة
الدراسة تتوافق بدرجة كبًنة مع منظومة اإلصالح للتعليم العايل من خالل نظام (ل م د)
وكانت ترتاوح ىذه االضلرافات كلها ما بٌن  0.733و  1.495ومجيعها ذات قيم صغًنة مؤكدة
وجود ذبانس كبًن يف استجابة أفراد العينة عن كل عبارة للمحور الثاين وبالتايل دقة قيم ادلتوس
احلسا،ي.
وىذا يعين أن التعليم العايل باجلزائر ضمن النظام اجلديد (ل م د) يتوافق بدرجة كبًنة مع
معايًن ضمان اجلودة وتلقى القبول حسب استجابات أفراد عينة الدراسة ،ما يعين أن ىذا
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النظام فعال لتحسٌن ال عملية التعليمية اجلامعية ..والنهوض بقطاع التعليم العايل باجلزائر وتقدًن
خدمات تكوينية ذات جودة راقية.
 3.7ملخص نتائج الدراسة  :سنحاول يف ىذه النقطة تلخيص نتائج استجابات أفراد عينة
الدراسة حملتوى العبارات ادلوجودة يف االستبيان وىذا بغرض اختبار فرضيات الدراسة واالجابة
على األسئلة اليت مت وضعها يف اشكالية الدراسة واليت زبص الدراسة ادليدانية ،بغية الوصول إىل
نتيجة عامة .ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة مت استخدام توزيع ستودنت ( من خالل القيمة
sig

عند مستوى معنوية  ،)%5واالعتماد على االحصاءات الوصفية ادلتحصل عليها من

إجابات أفراد عينة الدراسة ،حيث كانت نتائج اختبار الفرضيات ملخصة يف اجلدول التايل :
الجدول رقم ( : )15ملخص نتائج استجابات أفراد العينة حول عبارات المحورين
المحور

متغيرات الدراسة

11

فعالية نظام التعليم العالي الجديد (ل م د) في الجزائر

12

مدى توافق النظام الجديد (ل م د) مع معايير ضمان الجودة

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

2.022

0.415

2.021

0.315

قيمة
االحصاء
(ت)

25,79
33,97

قيمة مستوى

الداللة Sig
*0.000
*0.000

* دال احصائيا عند مستوى داللة (.)1.15

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على نتائج االستبيان والمعالجة ببرنامج SPSS

أ .النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  :بناءا على ما سبق ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها
بواسطة التحليل اإلحصائي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملور األول وادلتعلق
بالفرضية األوىل ادلتمثلة يف  :يعترب نظام (ل م د) نظام فعال ومناسب إلصالح التعليم العايل
جبامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة .
يتضح من اجلدول رقم ( )05أن أغلب أفراد عينة الدراسة يقرون بادلوافقة ضلو كل عبارات
احملور ،ويتجلى ذلك دبوافقتهم النسبية على عبارات احملور األول حيث بلغ ادلتوس احلسا،ي
الكلي للمحور ( )2.02وىو متوس قريب من ادلتوس النظري للمحور ( )3ويتجو يف جانب
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فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف اجلزائر ومدى توافقو
عبد الحكيم بيصار ،عبد الرحمان القري
مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

ادلوافقة ،وباضلراف معياري قدره ( )0.415يعكس ذبانس كبًن يف اجابات أفراد العينة حول
عبارات احملور األول ،وباستعمال اختبار(ت) لعينة واحدة والذي كانت قيمتو موجبة وتقدر ب ـ
( ،)25.79من أجل معرفة داللة الفرق ادلوجود بٌن ادلتوس الكلي وادلتوس النظري ( ،)3تبٌن
وجود فروق معنوية (دالة احصائيا) بٌن ادلتوسطٌن لصاحل ادلتوس الكلي للمحور عند مستوى
داللة

()0.000

وىو أقل من مستوى الداللة ادلفروض ( ،)0.05وىو ما يعين قبول الفرضية

األوىل.

ب .النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  :من خالل النتائج ادلتحصل عليها بواسطة التحليل
اإلحصائي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملور الثاين وادلتعلق بالفرضية الثانية

ادلتمثلة يف  :يتوافق نظام (ل م د) مع معايًن نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل جبامعة زلمد
بوضياف – ادلسيلة .
يتضح من اجلدول رقم

()05

أن أغلب أفراد عينة الدراسة يرون بأن نظام التعليم اجلديد (ل

م د) باجلزائر يتوافق بدرجة كبًنة مع متطلبات نظام اجلودة ،حيث بلغ ادلتوس احلسا،ي الكلي
للمحور ( )2.02وىو متوس قريب من ادلتوس النظري للمحور ( )3ويتجو يف جانب ادلوافقة
بدرجة كبًنة ،وباضلراف معياري قدره ( )0.315يعكس ذبانس كبًن يف اجابات أفراد العينة حول
عبارات احملور الثاين ،وباستعمال اختبار(ت) لعينة واحدة والذي كانت قيمتو موجبة وتقدر ب ـ
( ، )33.97من أجل معرفة داللة الفرق ادلوجود بٌن ادلتوس الكلي وادلتوس النظري ( ،)3تبٌن
وجود فروق معنوية (دالة احصائيا) بٌن ادلتوسطٌن لصاحل ادلتوس الكلي للمحور عند مستوى
داللة

()0.000

وىو أقل من مستوى الداللة ادلفروض ( ،)0.05وىو ما يعين قبول الفرضية

الثانية.
 .8الخاتمة:
تعترب اجلامعة مؤسسة اجتماعية من صنع اجملتمع ،وىي سبثل قمة اذلرم التعليمي لو ليس جملرد
كوهنا رخر مراحل النظام التعليمي وحسب ،بل ألهنا تتحمل مسؤولية كبًنة يف صياغة وتكوين
الشباب اجلامعي علميا وقوميا وثقافيا وفكريا ووجدانيا ،فهي أداة اجملتمع يف صنع قيادتو يف
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سلتلف ادليادين الفنية وادلهنية واالقتصادية و..السياسية واإلدارية والثقافية والفكرية ،واليت من
خالذلا يتابع اجملتمع مسًنة تنميتو.
واجلامعة اجلزائرية كغًنىا من ادلنظمات احلكومية رباول مسايرة التطورات اليت ترافق وقتنا
احلاضر ومسايرة متطلبات التنمية لتحقيق التغًن الذي حيتاجو اجملتمع من رقي ورفاىية ،والتمتع
دبتطلبات احلياة الكرمية ،ف حاولت اجلامعة اجلزائرية عرب مراحل تطورىا ادلختلفة صياغة اآلليات
ادلثلى يف بناء وظائف اجلامعة دبا حيقق ذلا التقدم ادلطلوب للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وسياسيا ،حيث خلصت يف مرحلتها األخًنة من مراحل اإلصالح والتطور إىل اعتماد نظام
(ل م د) الذي يعترب ذ و صيغة عادلية معمول بو يف كثًن من الدول ،شلا يسمح خبلق التناسق
مابٌن التكوينات والشهادات اجلزائرية وتلك ادلعمول هبا عادليا.
نتائج الدراسة  :من خالل الدراسة ادليدانية جبامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة ،مت اإلجابة على
اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية ذلا ومت التوصل إىل مجلة من النتائج نذكر منها :
 سامهت اإلصالحات اجلديدة اليت مت استدراكها ضمن النظام اجلديد (ل م د) حسب عينةالدراسة يف تذليل السلبيات وادلسامهة يف تنمية فعا لية قطاع التعليم العايل ،وىذا خبلق تكوينات
تتناسب والتغًنات االقتصادية واالجتماعية باجلزائر ،وتعمل على خلق شهادات تتكيف
ومتطلبات سوق العمل ،وبالتايل ادلسامهة يف أن تأخذ اجلامعة اجلزائرية دورىا الريادي يف
اكتساب ادلعرفة والسًن باحلركة التنموية للبالد.
 يتوافق النظام اجلديد (ل م د) حسب أفراد عينة الدراسة يف تطبيقو بدرجة كبًنة ومعايًن نظامضمان اجلودة ،فاجلامعة اجلزائرية عرب مراحل تطورىا ادلختلفة ،سعت دلواكبة نظًناهتا يف الدول
ادلتطورة إىل أن انتهت اإلصالحات باعتماد نظام (ل م د) الذي يتوافق يف طريقة عملو وإسناده
للتكوينات ذات النوعية والفعالية بدرجة كبًنة مع معايًن ضمان اجلودة.
" وعليو وكنتيج ة عامة ومن خالل الدراسة ادليدانية جبامعة زلمد بوضياف – ادلسيلة مت
اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث ،حيث مت التوصل إىل أن النظام اجلديد ذو تأطًن فعال
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فعالية النظام اجلديد للتعليم العايل (ل م د) يف اجلزائر ومدى توافقو
عبد الحكيم بيصار ،عبد الرحمان القري
مع معايًن نظام ضمان اجلودة – دراسة ميدانية جبامعة زلمد بوضياف بادلسيلة –

يساىم بدوره يف ربقيق أىداف اجلامعة التنموية ،ويتكيف ىذا النظام مع ادلعايًن العادلية يف
التعليم ويتناسب يف سلرجاتو مع تلك النظم ادلعمول هبا عادليا وبالتايل يعترب نظام فعال لتطبيق
معايًن ضمان اجلودة ".
التوصيات  :لكي تضطلع اجلامعة اجلزائرية بدورىا التنموي الفعال يف اجملتمع والريادي يف رلال
تكوين ادلعرفة اليت حيتاجها اجملتمع ،ال بد أن يعاد النظر يف مواجهة تلك ادلعوقات اليت ربد من
مسامهتها يف اجلودة التعليمية وتقل من دورىا التنموي ،ولعل ذلك يتطلب مجلة من
اإلصالحات نذكر أمهها :
 -بناء أسس علمية للتعليم العايل والبحث العلمي تتوافق مع خط

التنمية االجتماعية

واالقتصادية.
 وضع خطة إصالحية للجامعة تبىن من دراسات ميد انية والعمل على االستمرارية يف هنجهابإشراك األساتذة والباحثٌن.
 توفًن االمكانات الالزمة للبحث العلمي من خالل دعم ادلنشآت القاعدية الضخمةوالتجهيزات ادلتطورة احلديثة.
 تغليب سياسة التكوين الكيفي والنوعي على سياسة الكم وتوفًن تكوين متخصص ومؤىلخلدمة مؤسسات اجملتمع.
 خلق فضاءات للتنسيق بٌن اجلامعة وزليطها اخلارجي والقطاعات االقتصادية واحليويةاألخرى.
 بعث أسس للتعاون بٌن اجلامعة وقطاع األعمال لتوفًن التوافق بٌن التكوين وادليدان ادلهينادلتمثل يف سوق العمل.
 تفعيل البحث العلمي يف اجلامعة ليقوم بوظيفتو األساسية يف خدمة اجملتمع من خالل إجيادأحباث ىادفة تطبيقية وبرامج أكادميية تتوافق مع الواقع االجتماعي واخلروج من دائرة البحوث
النظرية.
 إعادة القيمة االجتماعية للتعليم واجلامعة من خالل إعادة النظر يف ادلنظومة الرتبوية واجلامعيةككل.
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الكتب:

 محفوظ جودة ،)2008( ،التحليل اإلحصائي األساسي باستخدام  ،SPSSدار وائل للنشر والتوزيعاألردن.
مقال في مجلة:

 -العلجة حاجي ،) 2010( ،جودة اخلدمة التعليمية يف قطاع التعليم العايل يف اجلزائر بٌن الواقع واآلفاق –

دراسة ربليلية تقييمية لإلصالحات اجلديدة ل.م.د  ، -رللة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية جامعة
الشلف – اجلزائر ،العدد .10
مقال منشور في ملتقى:
 اخليف الطراونة ،) 2010( ،ضب اجلودة يف التعليم العايل وعالقتو بالتنمية ،الربنامج األكادميي لألسبوعالعلمي األردين اخلامس عشر( :العلوم والتكنولوجيا  :زلركان للتغيًن) ادلنعقد يومي  12- 10ماي  2010دبدينة
احلسن العلمية ،األردن.
 -محسن الظالمي وآخرون ،)2010( ،قياس جودة سلرجات التعليم العايل من وجهة نظر اجلامعات وبعض

مؤسسات سوق العمل ،دراسة ربليلية يف منطقة الفرات األوس  ،ملتقى سلرجات التعليم العايل وسوق العمل
يف الدول العربية (االسرتتيجيات  -السياسات – اآلليات) أكتوبر  ،2010ادلنامة ،البحرين.
 محمود داود الربيعي ،) 2010( ،تقوًن كفايات تدريسي كلية الرتبية الرياضية جامعو بابل وفق منظور إدارةاجلوده من وجهة نظر طلبتهم ،ورقة حبثية مقدمة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالعراق ،جامعة بابل ،كلية
الرتبية الرياضية ،العراق.
التقارير والقوانين :
 -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،)2012( ،التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر" 50سنة يف

خدمة التنمية".
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