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Abstract
This paper deals with the role of total
quality management in perfecting and
improving higher education in Algeria,
through addressing this concept and
importance that could be achieved by the
University through the application of this
method, which requires the presence of
the requirements and the motives for that,
and we also had the Algerian experience
and the reality of the application of this
trend, the obstacles that stand in the way
of the quality of outputs, and to
demonstrate the importance of and the
need for higher education institutions to
adopt in Algeria to this method as a
prerequisite to cope with changes.The
problem of this paper is as follows: What
is the importance of the application of
total quality management in higher
education? How to contribute to the
improvement of the quality of higher
education in Algeria? The research aims
to highlight the importance of the
application of total quality management
in higher education, and the reality of
higher education in Algeria and reasons
for reform, in addition to knowing the
factors necessary strategy to improve the
quality of education at the University of
Algeria, It was also rely on the
descriptive approach in this study
because it fits the facts and lists
information on the subject, The results of
this research emphasizes the need for the
application of quality in university
institutions in Algiers and some concepts
and ideas that may help in detecting the

تتناول ىذه الورقة البحثية دور إدارة الجودة الشاممة
 وذلك،في تجويد وتحسين التعميم العالي في الجزائر

من خالل التطرق ليذا المفيوم واألىمية التي يمكن

،أن تحققيا الجامعة من خالل تطبيق ىذا األسموب
والذي يتطمب األمر وجود متطمبات ودوافع تدعو

 كما تناولنا أيضا التجربة الجزائرية وواقع،إلى ذلك
 والمعيقات التي تقف أمام جودة،تطبيق ىذا االتجاه

 واظيار أىمية وضرورة تبني مؤسسات،المخرجات
الجزائر ليذا األسموب كشرط

التعميم العالي في

 وقد جاءت إشكالية ىذه.أساسي لمواكبة التغيرات

 ما ىي أىمية تطبيق إدارة:الورقة البحثية كالتالي
الجودة الشاممة في التعميم العالي؟ وكيف تسيم في
 وييدف،تحسين جودة التعميم العالي في الجزائر؟
ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى أىمية تطبيق

 وواقع،إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي

،التعميم العالي في الجزائر ودواعي اإلصالح

االستراتيجية الالزمة

إضافة إلى معرفة العوامل

 كما تم،لتحسين جودة التعميم بالجامعة الجزائرية

االعتماد عمى المنيج الوصفي في ىذه الدراسة ألنو

يالئم تقرير الحقائق وسرد المعمومات حول

 وجاءت نتائج ىذا البحث تؤكد عمى،الموضوع
ضرورة تطبيق الجودة في المؤسسات الجامعية في
80
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قد تساعد في كشف آليات التطوير والتحسين في

 بيدف تحقيق الجودة،المؤسسات الجامعية الجزائرية
.والتميز واالرتقاء

Keywords: Total Quality Management,
Higher Education, University, Algeria.

 التعميم، إدارة الجودة الشاممة: الكممات المفتاحية
. الجزائر، الجامعة،العالي

81

AJHSS-N°04-2018

ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES
المجلة الجزائرية للعلوماإلنسانية واالجتماعية

مقدمة
إن إدارة الجودة الشاممة بما تتضمنو من عمميات وأدوات وأنظمة دفع العديد من الدول إلى تطبيق مفاىيم الجودة
وتميز األداء وبشكل خاص في مؤسسات التعميم العالي ،حيث استفادت العديد من الجامعات في العالم من
تطبيق ىذا األسموب واحداث تغيرات جذرية لكل ما ىو متعمق بالنظام التعميمي ،حيث شمل الفكر والسموك والقيم
والمعتقدات التنظيمية والمفاىيم اإلدارية السائدة واألنماط المعمول بيا ،وىذا بيدف إشباع احتياجات سوق العمل
من الكوادر البشرية المؤىمة ،وىو ما يضمن بقاء تمك المؤسسات واستمرارىا في العممية التنافسية ،وزيادة قدرتيا
عمى مواجية تحديات العصر والتماشي مع التقدم التكنولوجي في جميع المجاالت.
ونظ ار لمعديد من االنتقادات التي وجيت لمجامعة الجزائرية ،كعدم استجابتيا لمتطورات السريعة التي يعرفيا العالم
في كل المجاالت ،وىو ما أدى الحقا إلى عجز تمبية احتياجات المحيط االجتماعي االقتصادي ،باشرت الجزائر
بإصالحات عميقة في منظومة التعميم العالي ،والتي استيدفت من خالليا إلى ضمان الجودة في التكوين وانتياج
األسموب العممي الواعي في معالجة المشاكل ،وىذا من خالل انتياج أسموب إدارة الجودة الشاممة .ومنو يمكن
تمخيص إشكالية البحث في السؤال التالي :ما ىي أىمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي؟ وكيف
تسيم في تحسين جودة التعميم العالي في الجزائر؟
ولإلحاطة بمختمف جوانب اإلشكالية تم استخراج التساؤالت الفرعية التالية:
 ماذا يقصد بإدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي؟ وما ىي متطمبات ومبررات تطبيقيا؟ ما ىو واقع التعميم العالي في الجزائر؟ وما ىي دواعي اإلصالح؟ ما ىي عوامل تحسين جودة التعميم العالي من منظور الجودة الشاممة بالجامعة الجزائرية؟فرضيات البحث :لإلجابة عمى التساؤالت السابقة انطمقنا من الفرضيات التالية:
تحسين جودة التعميم الجامعي في الجزائر مرتبط بتطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي.تطبق الجامعة الجزائرية معايير إدارة الجودة الشاممة بما يحقق الجودة في مؤسسات التعميم العالي.تواجو مؤسسات التعميم العالي في الجزائرية مشاكل عند تطبيق فمسفة إدارة الجودة الشاممة.أىداف البحث :إن التحديات الممقاة عمى عاتق مؤسسات التعميم العالي لتطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجزائر
يمثل اليدف العام لمبحث ،وىذا من خالل تحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاممة في
الجامعة الجزائرية.
ويمكن أن نمخص أىداف ىذا البحث بما يمي:
تحديد مفيوم وطبيعة إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي.82
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الوقوف عمى واقع التعميم العالي في الجزائر واإلصالح فيو.إظيار أىمية وضرورة تبني إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي في الجزائر كشرط أساسي لمواكبةالتغيرات التي يعرفيا العالم في مجال التنافسية واقتصاد المعرفة.
التعريف بالتجربة الجزائرية في مجال ضمان الجودة في التعميم العالي.الخروج بنتائج وتوصيات من شأنيا أن تساعد متخذي القرار وصانعي السياسات الخاصة بإدارة الجودةالشاممة في المؤسسات الجامعية من االسترشاد بيا في ىذا المجال.
منيجية البحث :يعتمد إعداد ىذا البحث عمى المنيج الوصفي القائم عمى دراسة الظاىرة وتحميميا ،وكذا
االطالع عمى ما كتب حول موضوع البحث وما أجري من دراسات ،ومنو وضع رؤية متكاممة لموضوع البحث،
ثم محاولة وضع تصور لرؤية مستقبمية لمنيوض بالجامعة الجزائرية من منظور إدارة الجودة الشاممة.
مراجعة األدبيات:
 .Iدراسة بوعمامة خامرة  ،أطروحة دكتوراه من كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير من
جامعة الجزائر  ،3بعنوان :جودة مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق الشغل في الجزائر  ،لمسنة الجامعية
 ،2018-2017ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى جودة مخرجات التعميم العالي ومدى تمبيتيا إلى
متطمبات سوق الشغل في الجزائر .كما توصمت الباحثة إلى أن جودة مخرجات التعميم العالي لم ترق إلى تمبية
متطمبات الوظيفة في سوق الشغل ،إال أن ىناك الكثير من مجاالت التعاون مع المؤسسات االقتصادية التي
يمكنيا أن تساىم في تحسين مخرجات التعميم العالي لموفاء بمتطمبات سوق الشغل في الجزائر.
 .IIدراسة ميداوي زينب  ،بودي عبد القادر  ،واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي
في الجزائر  ،مجمة البشائر االقتصادية ،العدد  ،7ديسمبر ،2016تناولت ىذه الدراسة إدارة الجودة الشاممة في
مؤسسات التعميم العالي ،أىميتيا ومبررات تطبيقيا ،باإلضافة إلى تقديم تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة
الشاممة في مؤسسات التعميم الجامعي في الجزائر .وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن
مؤسسات التعميم العالي في الجزائر تسعى إلى تطبيق إدارة الجودة الشاممة بيدف تحسين الجودة.
 .IIIدراسة حواس عبد الرزاق  ،أطروحة دكتوراه ،من كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير من
جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،بعنوان :مساىمة في تحسين جودة خدمات التعميم العالي بانتياج إدارة الجودة
الشاممة في الجامعات الجزائرية  ،لمسنة الجامعية  ،2016-2015اىتمت الدراسة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة
في الجامعات الجزائرية لتحسين جودة التعميم العالي .وخمصت الدراسة إلى أن إمكانية تطبيق إدارة الجودة
الشاممة متاحة في الجامعات الجزائرية إذا ما أريد ذلك عمى أن يتم دعم توفير المتطمبات لدرجة أكبر.
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 .IVدراسة بمبية محمد ،أطروحة دكتوراه ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير من جامعة أبي بكر
بمقايد تممسان ،والموسومة بـ :تحديد معايير ضمان الجودة وتأثيرىا عمى االعتماد األكاديمي بمؤسسات التعميم
العالي ،دراسة حالة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة أبو بكر بمقايد – تممسان  ،لمسنة
الجامعية  .2016-2015تناولت فييا مفيوم ضمان الجودة في التعميم العالي ،توصمت من خالليا إلى
إمكانية تطبيق معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي ،وذلك لمحصول عمى مخرجات منافسة في
سوق العمل والتعميم العالي في الداخل والخارج.
أوال :مفيوم إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي:
 - 1تعريف إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي :يعد مفيوم إدارة الجودة الشاممة (  )TQMفمسفة إدارية
عصرية ترتكز عمى عدد من المفاىيم اإلدارية الحديثة الموجية التي تستند إلييا في المزج بين الوسائل اإلدارية
األساسية والجيود االبتكارية ،وبين الميارات الفنية المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى األداء والتحسين
والتطوير المستمرين ،كما ىي عبارة عن مجموعة عمميات (التنبؤ ،التنسيق ،التنفيذ) الموجية لتحسين الجودة،
وانتاج المنتجات بالمستوى األكثر اقتصاديا (أقل تكاليف) ،ويحقق إشباع المستيمك(Siddiki, 2008) .
وعمى الرغم من تباين مفاىيم إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي ،فإن كثي ار من الدراسات واألبحاث تشير أنو
مفيوم ديناميكي متعدد األبعاد ويرتبط بالنظام التعميمي وأىداف المؤسسات ومقاييسيا الخاصة بيا.

(Inga,

)Roma, & Juozas, 23-26 august 2009
تعرف إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي عمى أنيا ":أسموب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات
المنطقة التعميمية ليوفر لمعاممين وفرق العمل الفرصة إلشباع حاجات الطالب"( .مجيد و الزيادات.)2008 ،
كما عرفت بأنيا "استراتيجية متكاممة لمتطوير المستمر ،فيي مسؤولية جميع عناصر منظومة الجامعة من كتب
وطالب وأساتذة ومباني ومعامل وحواسب الكترونية وغيرىا ،ويجب مشاركة الجميع من قيادات إدارية وأساتذة
في النجاح التنظيمي وتحقيق أىداف الجامعة ،فأي خمل سوف يؤثر عمى فرص التطوير والقدرة التنافسية ".
(الترتوري و جويحان ،)2006 ،وتعرف أيضا عمى أنيا فمسفة إدارية لقيادة الجامعات ،ترتكز عمى إشباع
حاجات الطالب والمجتمع والمحيط ،وتحقق لمجامعة النمو والتطور المستمرين وتوصميا إلى تحقيق أىدافيا،
وىي تضمن الفعالية العظمى والكفاءة المرتفعة في الحقل العممي والبحثي ،وتؤدي في النياية إلى التفوق والتميز
والمنافسة.
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من خالل التعاريف السابقة ،يمكن تحديد أىم المفاىيم في إدارة الجودة الشاممة في الجامعات بما يمي:
النظام :وىو مجموعة من العالقات المتبادلة لمخطط والسياسات والعمميات واألساليب واألفراد واألجيزةالالزمة لتحقيق أىداف الجامعة.
العممية التعميمية :وتشمل السياسات والمناىج والمراحل والحاجات الذاتية التي تستخدم في تحقيق العممياتالعالمية ،والبحث بصورة متميزة داخل الجامعة وخارجيا.
 الييكل الجامعي :ويشمل البناء اإلداري والتنظيمي لمجامعة الذي يخدم أىداف الجامعة ووظائفيا.األساليب :وىي مجموعة المناىج النظمية واألساليب المعرفية والتكنولوجيا المتعمقة بيا والضرورية لموظيفةالتعميمية.
 - 2أىمية إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي :إلدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي أىمية
كبيرة يمكن إيجازىا فيما يمي( :الطائي و آخرون)2008 ،
دراسة متطمبات المجتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتمك االحتياجات.أداء األعمال بالشكل الصحيح ،وفي أقل وقت وبأقل جيد وأقل تكمفة.إشباع حاجات المتعممين وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاممين بالمؤسسة التعميمية.تحسين سمعة المؤسسة التعميمية في نظر المعممين والطمبة وأفراد المجتمع المحمي ،وتنمية روح التنافس بينالمؤسسات التعميمية المختمفة.
تحقيق جودة المتعمم سواء من الجوانب المعرفية أو الميارية أو األخالقية.بناء الثقة بين العاممين بالمؤسسة التعميمية ككل وتقوية انتمائيم ليا.تحقيق الترابط الجيد واالتصال الفعال بين األقسام واإلدارات والوحدات المختمفة في المؤسسات التعميمية،توفير المعمومات ووضوحيا لدى جميع العاممين.
اإلسيام في حل كثير من المشكالت التي تعيق العممية التحميمية في المؤسسة.تنمية العديد من الميارات لدى أفراد المؤسسة التعميمية مثل :ميارة حل المشكمة وتفويض الصالحياتوتفعيل النشاطات وغيرىا ،وكذا تنمية العديد من القيم التي تتعمق بالعمل الجماعي وعمل الفريق.
تحقيق الرقابة الفعالة والمستمرة لعممية التعمم والتعميم.تحقيق مكاسب مادية وخبرات نوعية لمعاممين في المؤسسة التعميمية وأفراد المجتمع المحمي ،واالستفادة منىذه المكاسب والخبرات وتوظيفيا في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المجتمعية الشاممة.
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 - 3مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات :تتمثل خطوات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات في
المراحل التالية( :القريوتي و المطيري)2007 ،
-مرحمة اقتناع وتبني إدارة المؤسسة التعميمية لفمسفة إدارة الجودة الشاممة:

وينعكس ذلك ببدء برامج

تدريبية لكبار المسؤولين تتناول مفيوم النظام وأىميتو ومتطمباتو ،والمبادئ التي يستند إلييا.
مرحمة التخطيط :وتشمل وضع الخطط التفضيمية لمتنفيذ وتحديد متطمبات تطبيق ذلك النظام.مرحمة التقويم :وتبدأ ببعض التساؤالت اليامة ،والتي في ضوء اإلجابة عمييا تييئ األرضية المناسبة لمبدءفي تطبيق إدارة الجودة الشاممة.
مرحمة التنفيذ :وتتضمن اختيار فرق العمل التي سيعيد إلييا بعممية التنفيذ ،ليتم تدريبيم عمى احدث وسائلالتدريب المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة.
مرحمة تبادل ونشر الخبرات :حيث يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي يتم تحقيقيا من تطبيق نظام إدارةالجودة الشاممة.
ثانيا :مبررات ومتطمبات إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي:
 - 1مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي :ىناك العديد من المبررات التي تدعو إلى تطبيق
نظام إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي ،من أىميا ما يمي( :بوعمامة)2018-2017 ،
ظيور الحاجة في مجتمع مؤسسات التعميم العالي إلى التكامل واالنسجام بين مستوياتيا المختمفة (اإلدارةالجامعية ،أعضاء ىيئة التدريس ،الطمبة ،أولياء األمور).
تزايد القناعة لدى المسؤولين في الحكومات بأن النجاح االقتصادي يتطمب قوى عاممة جيدة اإلعداد ،وىذا اليتأتى إال من خالل برامج تعميمية وتدريبية جيدة النوعية في مؤسسات التعميم العالي.
غموض األىداف لدى العاممين في مؤسسات التعميم العالي.تدني مستوى خريجي التعميم العالي وضعف أدائيم في المراحل التعميمية نتيجة ضعف المحتوى العمميالمقدم ليم ،وكذا تدني مستوى التعاون والتنسيق بين المجتمع المحمي ومؤسسات التعميم العالي.
حاجة الجامعات إلى مصداقية المستفيدين من خدماتيا ،وتقييم إنتاجيتيا وقدرتيا عمى العطاء.تعاظم وتنوع الميارات والقدرات المطموب توفرىا لدى خرجي التعميم العالي من قبل المؤسسات والقطاعاتالتي تبحث عن مؤىالت تعجز مؤىالت مؤسسات التعميم العالي الحالية عن تمبيتيا.
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التقدم المعرفي والثورة التقنية التي رافقت مؤسسات التعميم العالي بموارد ومصادر وتقنيات تعميمية لم يعدباإلمكان تجاىميا أو عدم استيعابيا ،ومنيا عمى سبيل المثال التعميم عن بعد والتعميم الذاتي والمبرمج.
المسؤولية االجتماعية لمؤسسات التعميم العالي إزاء برامج التنمية الشاممة والمستدامة ،التي تفرض عمييامسؤوليات إضافية في إعداد وتأىيل الخريجين القادرين عمى مواجية الخدمات والتيديدات.
إيجاد نظام لتقويم األداء لمعرفة االنحرافات والعمل عمى إزالة جميع الجوانب غير المنتجة في نظام التعميمالعالي ،وتطوير مقاييس األداء.
تقميل األخطاء من منطمق أداء العمل الصحيح المتقن ،وبالتالي تقميل التكمفة مع رضا من ىم داخل العمميةالتعميمية ومن المستفيدين منيا.
اشتداد الضغوط التنافسية وحدة الصراع بين مؤسسات التعميم العالي الستقطاب الطالب المتميزين وأعضاءىيئات التدريس المتفوقين ،يجعل االىتمام بالجودة الشاممة من عوامل الجذب في مؤسسات التعميم العالي ذات
التأثير الواضح.
ارتباط عممية االعتماد لممؤسسات والبرامج التعميمية عمى مدى التزام تمك المؤسسات بنظم ومفاىيم الجودةالشاممة ،وتطبيقيا في جميع مجاالت العامل التعميمي واإلداري.
 - 2متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي:

لكي تتحقق الجودة الشاممة في

المؤسسة

الجامعية ،فيي بحاجة إلى إحداث متطمبات أساسية حتى تستطع تقبل مفاىيم الجودة بصورة سميمة قابمة
لمتطبيق العممي،ومن ىذه المتطمبات (الصرايرة و العساف )2008 ،نجد:
 دعم اإلدارة العميا :إن تطبيق إدارة الجودة الشاممة يحتاج إلى دعم ومؤازرة من اإلدارة العميا لتحقيقاألىداف المرجوة.
التمييد قبل التطبيق :زرع التوعية والقناعة لدى جميع العاممين في مؤسسات التعميم العالي لتعزيز الثقةبإدارة الجودة الشاممة ،مما يسيل عممية تطبيقيا وااللتزام بيا من قبل العاممين بمؤسسات التعميم العالي.
توحيد العمميات :إن توحيد العمميات يرفع من مستوى جودة األداء ويجعمو يتم بطريقة أسيل ،ويعمل عمىتقميل التكاليف من خالل جعل العمل يتم بأسموب واحد ،مما يرفع من درجة الميارة عموما داخل مؤسسات
التعميم العالي.
شمولية واستمرارية المتابعة :من خالل لجنة وضبط النوعية ،وأقسام مؤسسات التعميم العالي المختمفةلمتابعة وجميع المعمومات من أجل التقييم ،لتتم معالجة االنحرافات عن معايير التطور.
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سياسة إشراك العاممين :إشراك جميع العاممين جل مجاالت العمل ،وخاصة في اتخاذ الق اررات وحلالمشاكل وعمميات التحسين.
تغيير اتجاىات جميع العاممين بما يتالءم مع تطبيق إدارة الجودة الشاممة لموصول إلى ترابط وتكامل عالبين جميع العاممين بروح الفريق.
المسؤولية األخالقية واالجتماعية :المحافظة عمى قضايا البيئة والمجتمع جزء أساسي من فمسفة إدارةالجودة الشاممة ،من خالل إنتاج سمع أو تقديم خدمات ال تضر بالبيئة وبالصحة العامة.
ثالثا :واقع التعميم العالي في الجزائر:
مر نظام التعميم العالي في الجزائر بسمسمة من التطورات والتحوالت تبعا لمختمف البرامج التنموية االقتصادية
واالجتماعية المسطرة منذ الحصول عمى االستقالل .ويمكن تقسيم المراحل التي عرفيا تطور نظام التعميم العالي
في الجزائر منذ االستقالل إلى أربعة مراحل ،وىي( :رقاد)2014-2013 ،
إرساء قواعد الجامعة الوطنية.-تنفيذ إصالح منظومة التعميم العالي سنة

 ،1971والذي تم تدعيمو وتصحيح مساره من خالل وضع

الخريطة الجامعية سنة  ،1982والتي تم تحديثيا سنة .1984
دعم المنظومة وعقمنتيا تماشيا مع التحوالت التي يشيدىا كل من المجتمع واالقتصاد الجزائري .وقد تمالشروع في ذلك من خالل القانون رقم  05/99المؤرخ في  04افريل  1999والمتعمق بالتعميم العالي.
تطبيق النظام العالمي ،نظام ليسانس ،ماستر ودكتوراه ،والشروع في تطبيق نظام ضمان الجودة.وبحسب التصنيف الصادر عن الموقع المتخصص

" "RANKING WEB OF UNIVERSITIESلسنة

 ،2018فإن الجامعات الجزائرية غابت عن تصنيف أرقى الجامعات العالمية ،سواء الغربية أو العربية ،وتذيمت
مؤخرة الترتيب ،وكانت أفضل جامعة جزائرية في المرتبة

 2250عالميا ،وفي المرتبة  13في منطقة شمال

إفريقيا.
 - 1دوافع اإلصالح :عند حدوث أي خمل في التوازن بين مكونات النظام والعالقات التي تحكم واقع قطاع
التعميم العالي ومصالح أفراده وفئاتو وفاعميتو ووظائفو واجراءاتو ،تظير الحاجة إلى إصالحو وتطويره .ونتيجة
لجممة من االختالالت التي شيدىا النظام الكالسيكي ،ظيرت الحاجة الممحة في التفكير في اإلصالح الجامعي
في الجزائر ،والتي يمكن إجماليا في النقاط التالية( :ميداوي و بودي)2016 ،
ارتفاع معدالت الرسوب في التعميم العالي.88

AJHSS-N°04-2018

ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES
المجلة الجزائرية للعلوماإلنسانية واالجتماعية

نسبة تأطير غير كافية أدت إلى ضعف مردودية التكوين في ما بعد التدرج.ىيكمية أحادية النمط واعتماد االلتحاق بالجامعة عمى نظام توجيو مركزي.يضاف إلى ىذه األسباب التي أدت إلى تدىور جودة التعميم أسباب أخرى منيا:
ضعف الصمة بين مخرجات التعميم العالي وحاجة سوق العمل ،والذي يؤدي إلى نتائج سمبية عديدة منضمنيا ارتفاع معدالت بطالة الجامعيين.
تنامي ظاىرة ىجرة األدمغة بسبب تدىور الجامعة وظروف األستاذ االجتماعية.مقتضيات التحوالت الخارجية متمثمة في عولمة التعميم العالي. - 2مضمون اإلصالح :إن تصحيح االختالالت المسجمة ،إما عمى صعيد التسيير أو عمى صعيد أداء الجامعة
الجزائرية ومردودىا ،يمر حتما عبر إصالح شامل وعميق لمتعميم العالي .وعميو فقد أبرزت المجنة الوطنية
إلصالح المنظومة التربوية معظم العوائق التي تعاني منيا الجامعة ،والحمول والواجبات التي يجب إدخاليا
لتمكين الجامعة من القيام بالدور المنوط بيا ،وعمى ضوء توصيات ىذه المجنة وتوجييات المخطط التنفيذي
الذي صادق عميو مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة في  30أفريل  ،2002حددت و ازرة العميم العالي والبحث
العممي استراتيجية عشرية لتطوير القطاع لمفترة  ،2013-2004وتتضمن ىذه االستراتيجية ،في أحد محاورىا
األساسية ،إعداد وتطبيق إصالح شامل وعميق لمتعميم العالي ذات ثالث أدوار تكوينية ليسانس ،ماستر،
دكتوراه ،مع ىيكمة تستجيب لممعايير الدولية وتكون مصحوبة بتأىيل البرامج التعميمية ،مع تنظيم جديد لمتسيير
البيداغوجي.
إن سياسة إصالح التعميم العالي في الجزائر من خالل تطبيق نظام  LMDتيدف أساسا إلى:
 تكوين نوعي مع األخذ بعين االعتبار الطمب االجتماعي في الدخول لمجامعة. إقامة ارتباط وثيق بين الجامعة والمحيط االجتماعي-االقتصادي عن طريق تطوير كل التفاعالت الممكنةبينيما وتطوير آليات التكيف مع النمو المطرد لممين.
 التوجو أكثر نحو التفتح عمى التطور العالمي بالخصوص ما يتعمق بالعموم والتكنولوجيا. إقامة التعاون الدولي مع تنويعو تبعا لألشكال األكثر مالئمة.لقد تطور تطبيق اإلصالح حسب مسار عرف أربع مراحل كبرى متميزة :مرحمة التحضير من

 2000إلى

 ،2004مرحمة االنطالق من  2004إلى  ،2008ثم مرحمة التعزيز من  2008إلى  ،2013وأخي ار مرحمة
التعميق من  2013إلى يومنا ىذا.
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وعميو كان النظام الجديد  LMDيندرج ضمن المسعى الذي يستجيب ألىداف اإلصالح ،ويحقق تناغم التعميم
الوطني لمتعميم العالي مع أنظمة التعميم العالي العالمي .ومن أجل تعزيز المكتسبات ومعالجة النقائص بشكل
موضوعي حتى يمكن رسم السياسات الكفيمة بتقويميا بما يضمن تحقيق األىداف التي وضع من أجميا ىذا
النظام ،أدركت الجية الوصية أىمية ىذا التقييم ،حيث شرعت في عقد ندوة دولية في شير ماي
المسار في سنواتو الثالث األولى ،وعقدت جمسات وطنية سنة

 2007لتقييم

 ،2008خصصت إلجراء مرحمي لتقييم ىذا

النظام ،وفي جانفي 2016عقدت الندوة الوطنية لمجامعات الموسعة لمقطاع االقتصادي واالجتماعي والمخصصة
لتقييم تطبيق نظام  .LMDحيث تمثمت أىداف ىذه الندوة ،عمى وجو الخصوص:
 ضمان مشاركة واسعة لألسرة الجامعية والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين في تشخيص الوضعية الحاليةوفي النقاش الذي التأم حول مقترحات تحسين نوعية التكوين العالي.
 اعتماد تدابير تصحيحية لمعالجة النقائص المسجمة في تطبيق نظام .LMD اعتماد مسعى لمحوكمة يرتكز عمى أىداف اإلصالح والتقييم المستمر وارساء ممارسة التقييم المؤسسيالدائم.
 - 3معيقات اإلصالح :حطي التعميم العمي في الجزائر بالكثير من الجيود ألجل تطويره وتحسينو وزيادة كفاءتو
لتحقيق األىداف المرجوة ،ومع ذلك فإن الحاجة إلى التطوير والتحسين ال تزال مستمرة بغية الوصول إلى
الجودة الالزمة لإلسيام في تحقيق األىداف التنموية ،إال أن ىناك بعض العوائق والصعوبات والتي ترتبط
بالطمبة واألساتذة واإلدارة ،باإلضافة إلى البيئة التي تعمل فييا الجامعة ،ويمكن تمخيصيا فيما يمي:

(بمبية،

)2016-2015
الطمب المتزايد عمى التعميم العالي وتزايد أعداد الطمبة.قمة التأطير وطريقة التعميم المعتمدة عمى التمقين ،بحيث ال تفتح المجال لإلبداع واالبتكار الفردي ،وان وجدىذا فإنو محاوالت فردية وليست سياسة تعميمية.
-التكوين الكمي عمى حساب التكوين النوعي ،وذلك لمتكمفة التي أصبح يتطمبيا التعميم ،باإلضافة

إلى تغيير

منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يعد لمتعميم الجامعي نفس المكانة التي كان يحظى بيا في السابق.
انعدام االستقالل الذاتي واالعتماد عمى تعميمات غالبا ما تتميز بالغموض والتناقض.ا-رتكاز معظم الجيود عمى األمور الروتينية عمى حساب اإلشراف والتوجيو في المجاالت األكثر أىمية ،مما
يحول دون ترقية مستوى األداء فييا.
ضعف نظام المعمومات وعدم توفر البيانات الالزمة لتحقيق متطمبات العممية التعميمية.90
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نقص الخبرة في التدريس لدى بعض أعضاء الييئة التدريسية ،وعدم قبوليم لألساليب الحديثة في التدريس.ىجرة الكفاءات وعدم بقائيا في الداخل لممساىمة في التأطير.تنامي معدالت البطالة بين خريجي الجامعات نتيجة زيادة العرض من الخريجين عمى الطمب عمييم.رابعا :تحسين جودة التعميم العالي من منظور الجودة الشاممة بالجامعة الجزائرية:
إن من أىم التحديات التي تواجو الجامعات الجزائرية في وقتنا الحاضر ىي كسر الفجوة بين الجامعة والمجتمع
التي تنمي إليو ،ومن ىنا فإن تطوير التعميم العالي والسعي إلى زيادة جودة العممية التعميمية أصبح من أىم
أىداف الجامعات ،وذلك الرتباطو الوثيق بمتطمبات سوق العامل وبتزايد االىتمام بالجودة من قبل منظمات
األعمال والجامعات الرائدة .وفي سعييا لتقميص ىذه الفجوة تحاول الجامعات الجزائرية االلتزام بتطبيق معايير
إدارة الجودة الشاممة في تقديم خدماتيا التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع( .كحيط)2015 ،
 - 1محاور تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعة بالجزائر :يمثل فيم محاور الجودة الشاممة في الجامعات
أولى الخطوات الرئيسية ،ورغم تعدد المحاور إال أنو يمكن تحديدىا فيما يمي( :مرادسي)2010 ،
 جودة عضو ىيئة التدريس  :سواء من ناحية الكفاءة العممية والتربوية ،أو الرغبة في التعميم والخبرة المينية،واستيعاب التوجيات المعاصرة من أجل التطوير والتحسين المستمرين.
 جودة الطالب :تمثل االنتقائية في سياسة قبول طالب المرحمة الجامعية األولى إحدى الممارسات الشائعةوالشييرة في الجامعات والكميات ،ألنيا تعد مؤش ار لمجودة في الجامعات ذات إجراءات القبول االنتقائي التي
تتميز بمعايير أكاديمية عالية.
 جودة المناىج والبرامج التعميمية وطرق التدريس :سواء من ناحية شموليا وعمقيا ومرونتيا ،وعدم االزدواجأو التكرار أو الحشو ،أو مدى تناسبيا مع المتغيرات المستجدات العممية والمعرفية في العالم.
 جودة الوسائل والتجييزات التعميمية :وذلك من ناحية الكتاب التعميمي والمباني التعميمية ،والتي تؤثر عمىجودة التعميم ومخرجاتو بشكل غير مباشر ،وكذلك جودة التقنيات واألجيزة الحديثة في المخابر والتي تسيل
عممية الحصول عمى المعمومات والمعارف ونشرىا.
 جودة اإلدارة الجامعية :يقصد بذلك جودة العممية اإلدارية التي يمارسيا كل مدير أو قائد في النظامالجامعي .وتتألف ىذه العممية من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة وتقويم األداء ،حيث كمما زادت
جودة العممية اإلدارية كمما حسن استخدام الموارد المادية.
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 جودة التمويل واإلنفاق التعميمي  :يمثل تمويل التعميم مدخال بالغ األىمية من مدخالت أي نظام تعميمي،وبدون التمويل الالزم يقف نظام التعميم عاج از عن أداء ميامو األساسية ،األمر الذي يؤثر حتما عمى جودة
التعميم ،والتي تحتاج غالبا إلى تمويل دائم ،مصادره من التمويل الحكومي والخاص ،وعوائد مراكز البحث
والتدريب.
 جودة تقييم األداء التعميمي :تحتاج المنظومة التعميمية إلى معايير لمتقييم ،عمى أن تكون تمك المعاييرواضحة ومحددة ويمكن استخداميا وقياسيا ،إضافة إلى تكوين القائمين عمى عممية التقييم ،مع إعادة ىيكمة
الوظائف واألنشطة بموجب تمك المعايير ومستويات األداء.
جودة البيئة المحيطة :تعتبر دراسة المجتمع الخطوة األولى التي تسبق أي مشروع إصالحي في أي مجتمع،لمتعرف عمى حقائق البيئة وتاريخيا وجغرافيتيا من ناحية مدى تقبل التغيير والتجديد.
 - 2مشروع تطبيق ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية بالجزائر  :تعتبر تجربة الجزائر في مجال جودة
التعميم العالي تجربة فتية برزت مع تطبيق النظام الحالي  LMDالذي ييدف إلى جودة العممية التعميمية وترقية
التعميم العالي ،فتم العمل عمى تييئة أرضية لتفعيل منيج ضمان الجودة من خالل طرح قانون توجيو التعميم
العالي في  13فيفري  ،2008الذي كرس إمكانية فتح مؤسسات خاصة لمتعميم العالي وضرورة مراقبتيا وتقييميا
بإنشاء ما يسمى المجنة الوطنية لمتقييم ) ،(CNEوالذي انشأ بمرسوم تنفيذي مؤرخ في

 21جانفي ،2010

وأسند لمجنة ميمة تقييم جميع وظائف مؤسسات التعميم العالي مقارنة باألىداف المسطرة من قبميا لتحسين
الجودة.
 -1-2األجيزة الوطنية لضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي:
في الواقع شيد قطاع التعميم العالي توالي لجنتين في مجال ضمان الجودة وىما عمى التوالي:
المجنة الوطنية لتنفيذ نظام لضمان الجودة في مجال التعميم العالي والبحث العممي ) :(CAIQESأوصىالمؤتمر الوطني لمتعميم العالي والبحث العممي المنعقد يوم

19و20ماي  2008بالجزائر ،تحت عنوان

"الحوصمة المرحمية بعد أربع سنوات من تطبيق نظام ل م د" ،والندوة الدولية حول "ضمان الجودة في التعميم
العالي بين الواقع والمتطمبات" المنعقدة في  02جوان 2008بالجزائر بضرورة تطبيق نظام الجودة في مؤسسات
التعميم العالي بالجزائر (بمية ،)2017 ،وذلك بموجب القرار رقم  167المؤرخ في 31ماي ،2010ومن الميام
التي أسندت لمجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعميم العالي والبحث العممي

) (CAIQESما يمي:

(حواس)2016-2015 ،
 إعداد منظومة وطنية لممعايير والمؤشرات لضمان الجودة مع األخذ في االعتبار المعايير الدولية.
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 تحديد معايير اختيار الجامعات النموذجية ومعايير اختيار المسؤولين في ضمان الجودة في الجامعة.
 إعداد برنامج إعالمي موجو لمجامعة وبرنامج تدريبي لممسؤولين عن ضمان الجودة في كل مؤسسة.
 تحديد برنامج تطبيق ضمان الجودة في المؤسسات المختارة والسير عمى متابعة تنفيذه.
لجنة وضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي والبحث العممي :بعد انتياء عيدة المجنة الوطنيةلتنفيذ نظام ضمان الجودة في مجال التعميم والعالي والبحث العممي ،المحدثة بموجب القرار رقم

 167المؤرخ

في  31ماي  ،2010المذكور سابقا ،والمحددة بثالث سنوات ،استبدلت بمجنة جديدة بموجب القرار رقم 2004
المؤرخ في  29ديسمبر  ،2014وسميت المجنة وضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي ،عيدت
إلييا مسؤولية وضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي ،وكمفت في ىذا اإلطار حسب المادة  02من
القرار بإدخال وتطوير إجراءات ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي من خالل االضطالع بالميام التالية:
 تأطير عمميات التقييم الذاتي لممؤسسات الرادة بما يتناسب مع اإلطار المرجعي الوطني لضمان الجودة
في التعميم العالي والبحث العممي.
 مرافقة خاليا ضمان الجودة المحدثة في مؤسسات التعميم العالي ،ومساعدتيا حتى تصبح عممية.
 تكوين مؤطري وأعضاء خاليا ضمان الجودة ،ووضع شروط إنشاء وكالة ضمان الجودة وتكوين خبراء.
 تنسيق ومتابعة كل النشاطات المرتبطة بضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي
العمل عمى انسجاميا( .بمية ،مرجع سابق)2017 ،
-2-2خاليا ضمان الجودة عمى مستوى مؤسسات التعميم العالي:

من بين المتطمبات التي يجب عمى

مؤسسات التعميم العالي القيام بيا ألجل ضمان الجودة ىو التكفل بعمميات التقويم الداخمي أو الذاتي عمى
مستواىا عن طريق استحداث خمية الجودة ،وتنصيب مسؤول ضمان الجودة الذي يحدد ويقترح ويقود الجودة
داخل المؤسسة.
وعمى ىذا األساس وبموجب المراسمة رقم  138المؤرخة في  1فيفري  2011الصادرة عن األمانة العامة لمو ازرة
المتعمقة بإنشاء خمية ضمان الجودة عمى مستوى كافة مؤسسات التعميم العالي وتعيين مسؤول ليذه الخمية،
أنشت لدى كل مؤسسة جامعية خمية ضمان الجودة ،ألحقت بمديرية الجامعة ،وقد أنيطت بمسؤولي ضمان
الجودة تحديد وتنسيق تفعيل سياسة ضمان الجودة في المؤسسة الجامعية( .بداري ،بوباكور ،و حرزاهلل)2013 ،
وما يجب التنويو بو ،ىو أن تقرير البنك الدولي حول الحكامة في الجامعات الجزائرية ،المعد في جوان ،2012
كان قد شار إلى وجود مؤشرات واضحة ومشجعة عمى إحراز تقدم كبير في ممارسة ضمان الجودة ،وىو ما
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يعتبر إنجا از ىاما من حيث زيادة المسؤولية ،وىو ما من شأنو أن يشجع الحكومة عمى انتياج مسعى ييدف إلى
منح استقاللية أكبر لمجامعات(Mondiale, 2012).
 - 3صعوبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي في الجزائر:

ىناك بعض المعوقات

التي تواجو الجامعات الجزائرية بشكل خاص في تطبيق إدارة الجودة الشاممة ،والتي تتمثل في اآلتي:
 غياب ثقافة الجودة في التعميم العالي :إن المتتبع لمسار التعميم العالي في الجزائر يدرك أن عنصر الجودةلم يكن ىدفا معمنا في سياسة الجامعة ،وبالتالي لم يكن مؤشر قياس نجاعة المؤسسة الجامعية .فكل المؤشرات
الدالة عمى كفاءة المؤسسة موجية نحو الكم أي عدد الطمبة( .بمبية ،مرجع سابق)2016-2015 ،
 نوعية المناىج وحجميا :والتي تمثل الفجوة الرئيسية بين التعميم العام والتعميم الجامعي الجزائري ،فأول مايواجيو الطالب عند انتقالو إلى المرحمة الجامعية ىو التحول المفاجئ في أساليب التعميم والتعمم .فاألسموب
التعميمي/التعممي في مرحمة التعميم العام يكاد يعتمد عمى اإللقاء والمناقشة المباشرة والشرح المبسط ،أما أسموب
التعمم الجامعي الذي يعتمد عمى نظام

"التحاضر" فإنو يختمف في استراتيجياتو بالنسبة لمعالقة بين الطالب

واألستاذ الجامعي ،وبين التعميم والتعمم وبين المحتوى والخبرة( .بودالل و مسعودي)2017 ،
التبعية العممية لمجامعات األجنبية ،فالجامعات الجزائرية تعتبر امتدادا لمتقاليد الجامعية األوروبية واألمريكية،وتنقطع صمتيا بالمجتمع الجزائري وتقاليده وثقافتو ،وتتفاعل مع الجامعات األجنبية ثقافيا وعمميا أكثر مما
تتفاعل مع الجامعات العربية.
 عدم قدرة الجامعة عمى استيعاب األعداد المتزايدة من الطمبة. تبني طرق وأساليب إلدارة الجودة الشاممة ال تتوافق مع خصوصية المؤسسة ،ومقاومة التغيير والتطويرالتنظيمي من قبل بعض المدراء والعاممين في الجامعات.
 انعدام التناسق أو الترابط بين سياسات التعميم الجامعي وبين سياسات التوظيف. كثرة القوانين والموائح وعدم وضوحيا في بعض األحيان. االعتماد عمى المركزية ،وضعف دور فرق العمل في انجاز الميام واتخاذ الق اررات. توجيو البحث العممي ألغراض الترقية والكسب المادي ،وكذلك زيادة العبء التدريسي عمى حساب البحثالعممي.
 ضعف كفاءة اإلداريين وبعض القيادات األكاديمية.خاتمة:
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استنتاجات وتوصيات
إن تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعة الجزائرية ضرورة حتمية،كما أن تطبيق ىذا األسموب أصبح الخيار
االستراتيجي الوحيد في ظل التحديات المعاصرة التي يواجييا ىذا القطاع ،والذي ييدف إلى تغيير النمط
التقميدي في إدارتو ،واعتماد أسموب تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسساتو وكمياتو وفق متطمبات وخصائص
ىذا األسموب ،باعتماد عدد من األسس التي يمكن من خالليا تطويع مبادئ الجودة الشاممة بما يتناسب وواقع
التعميم العالي .ومنو فقد تم التوصل إلى عدة نتائج أىميا:
 يساعد تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي عمى زيادة اإلنتاجية ،وتقميل التكاليفوتحسين جودة مخرجات العممية التعميمية ،وتمكينيا من تحقيق التميز.
استمرار إنشاء الجامعات دون توفير الشروط الضرورية في مجال البنية التحتية وكذلك التأطير.رغم أن الو ازرة وضعت برامج وطنية لمتعميم العالي إال أنيا تفتقد إلى سياسات واستراتيجيات عممية.مازالت الجيود المبذولة في ىذا القطاع قطاع دون المستوى من منظور الجودة وتحتاج إلى تدعيم.ضعف الدعم المالي من قبل الدوائر الرسمية والقطاعات االقتصادية لألبحاث العممية ،وتباين تطبيقالمعايير العممية لتقييم جودة التعميم.
ضعف االتصال بين الجامعات ومؤسسات التوظيف لمعرفة احتياجاتيا وعدم انفتاح الجامعات عمى أسواقالعمل ،وعدم وجود قنوات اتصال لمعرفة مدى كفاءة خريجي الجامعات في سوق العمل.
وفي ضوء نتائج الدراسة نوصي بما يأتي:
أن تقوم الجامعات الجزائرية بخمق مناخ تنظيمي يشجع عمى تبني فمسفة إدارة الجودة الشاممة كمنيج فيإدارتيا ،من خالل نشر ثقافة الجودة الشاممة ،وذلك عن طريق عقد المؤتمرات والدورات وورش العمل.
تدريب العاممين بالمؤسسات الجامعية لتطبيق إدارة الجودة الشاممة مع إجراء التقويم المستمر لجميع أعضاءالمنظومة الجامعية.
 االستعانة بالتجارب العالمية الناجحة في مجال تطبيق إدارة الجودة الشاممة. االقتناع بأن انطالق الجامعات الجزائرية نحو العالمية يبدأ من حصول جامعاتنا عمى شيادات دولية فيمجال الجودة.
 زيادة اىتمام القيادات التعميمية العميا (الو ازرة ،رؤساء الجامعات) بقضية التحسين والتطوير المستمر لعمميةالتعميم بطريقة تواكب التغيرات والتطورات الحديثة.
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 تييئة الجو العام في الجامعات وخارجيا لفيم ثقافة الجودة الشاممة وتقبل المجتمع ومؤسساتو لذلك التغييرواستيعابو ،ومعالجة المعوقات التي تقف أمام نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الجزائرية.
 مراجعة برامج الجامعات والكميات ومناىجيا وتحسينيا وتطويرىا ،واعادة ىيكمتيا لتصبح أكثر التصاقالحاجات الطالب واحتياجات المجتمع.
 توطيد العالقة والشراكة بين مؤسسات التعميم العالي والقطاع الخاص في العديد من المجاالت المشتركة،وايجاد آليات أكثر مرونة لمتنسيق في ضمان الجودة لمخرجات التعميم العالي.
قائمة المراجع:
بالمغة العربية:
 - 1إيمان كحيط ،تعزيز ثقافة تدقيق الجودة بالجامعة الجزائرية –بالتطبيق عمى جامعة باجي مختار عنابة  ،المؤتمر السنوي السابع أثر
الجودة واالعتماد في التعميم 8-7 ،ديسمبر  ،2015الدار البيضاء ،المممكة المغربية .ص .164-163
 - 2حمزة مرادسي ،دورة جودة التعميم العالي في تعزيز النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر  ،رسالة ماجستير في العموم االقتصادية وعموم
التسيير ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،2010 ،ص.30
 - 3خامرة بوعمامة ،جودة مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق الشغل في الجزائر  ،أطروحة دكتوراه في عموم التسيير ،كمية العموم
االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير ،جامعة الجزائر ،2018-2017 ،3ص .73-72
 - 4خالد أحمد الصرايرة ،ليمى العساف ،إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي بين النظرية والتطبيق ،المجمة العربية لضمان جودة
التعميم العالي ،المجمد ،1العدد ،2008 ،1ص.21-20
 - 5زينب ميداوي ،عبد القادر بودي ،واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم الجامعي في الجزائر ،مجمة البشائر االقتصادية،
العدد  ،7ديسمبر  ،2016ص.159-158
 - 6سوسن شاكر مجيد ،محمد عواد الزيادات ،الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميم العام والجامعي  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
(األردن :دار صفاء لمنشر والتوزيع ،)2008 ،ص.23
 - 7صميحة رقاد ،تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي الجزائرية :آفاقو ومعوقاتو ،دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم
العالي لمشرق الجزائري  ،أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة سطيف -2013 ،1
 ،2014ص .173
 - 8عبد الرزاق حواس ،مساىمة في تحسين جودة خدمات التعميم العالي بانتياج إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الجزائرية  ،أطروحة
دكتوراه في عموم التسيير ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،2016-2015 ،ص.138
 - 9عميبودالل ،عبد الكريم مسعودي ،الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي بين الواقع والمأمول،

المجمة الجزائرية لممالية العامة ،

العدد ،4ديسمبر ،2014ص.69-68
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