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حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء جتسيد إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات    
 )دراسة سوسيولوجية(. 

 *لغرس سوهيلة
   عسكر )اجلزائر(. مبجامعة مصطفى اسطمبويل -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

souhila.laghresse@univ-mascara.dz 
 

 2021/ 09/ 17ل: اتريخ القبو          2021/ 08/ 31: االرسال اتريخ 
 

  ملخص: 
أفكار لنموذج العصر احلديث حول إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها يف    تقدي إن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو        

التعليم، حبيث نسعى يف هذه الدراسة للتعرف على  املعتمدة يف حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء    جمال  األساليب 

 إدارة اجلودة الشاملة جبامعة معسكر. جتسيد مشروع

اليت أجريت بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة معسكر أنه ميكن حتسني األداء  ولقد أظهرت نتائج الدراسة        

التكوين   أسلوب  والتوجيه،  التخطيط  أسلوب  املناسبة كإتباع  األساليب  من  جمموعة  تطبيق  من خالل  لألساتذة  الوظيفي 

 والتدريب التكنولوجي وأسلوب التقييم.

 األستاذ. -األداء  -التعليم -اجلودة  -املةإدارة اجلودة الش: املفتاحيةالكلمات 
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 مقدمة: 
التقدم الفكري       التعليمي مظهرا من مظاهر  انتقال مفهوم اجلودة من اجملال الصناعي إىل اجملال  يعد 

الباحث   جند  املبحوثني  هؤالء  أوائل  بني  ومن  العلمية،  وحبوثهم  دراساهتم  خالل  من  واملفكرين  للباحثني 
يفClarence beeby النيوزلندي   واجلودة  النوع  مسائل  إىل  االنتباه  لفت  وإىل   "الذي  التعليم، 

 بعنوان  1966إمكانية التخطيط بل ضرورته لرفع اجلودة يف التعليم من خالل كتابه الصادر عام 
the quality of education in developing countries"   ،حلبيب بلية(

 (. 05)ب.ت(، ص. 
مسألة   التعليمي  ابلقطاع  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أن  لنا  يتضح  هنا  التطورات ومن  تفرضها  ضرورية 

والتحوالت اليت تشهدها اجملتمعات كافة يف خمتلف القطاعات عامة والقطاع التعليمي خاصة للتكيف مع  
هذه املستجدات حىت ال حتدث األزمات واملشاكل داخل القطاع التعليمي فتتأثر القطاعات األخرى هذا 

الش اجلودة  إدارة  تطبيق  أن  أخرى جند  جهة  ومن  جهة،  العايل من  والتعليم  عامة  التعليمي  ابلقطاع  املة 
خاصة له فوائد عديدة ومتنوعة حسب ما أشار إىل ذلك دمينغ "أن إدارة اجلودة الشاملة تستطيع آبلياهتا  
حتقيق إسرتاتيجية متكاملة لتطوير التعليم، ألهنا تركز على أداء العمل بطريقة صحيحة وأبسلوب منوذجي  

لضياع املوارد، وتبديدها أو سوء استغالهلا. ويؤكد أيضا أن إدارة اجلودة الشاملة   ومثايل من أول مرة جتنبا
 تستطيع أن حتقق ابملؤسسات التعليمية عددا من االجنازات تتمثل يف توفري قاعدة للجوانب التالية:

 خفض التكاليف يف مؤسسات التعليم العايل.-
 يل. تشجيع االبتكار والتجديد يف مؤسسات التعليم العا-
كما ميكن حصر فوائد اليت ميكن أن جتنيها املؤسسات التعليمية جراء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كما  -

 يلي: تطوير النظام اإلداري يف مؤسسات التعليم العايل مبسايرة روح العصر ومتطلباته.
 االرتقاء مبستوى الطلبة يف اجلوانب العلمية واإلنسانية والسلوكية. 

 كفاءة األساتذة من النواحي العملية واإلنسانية. تطوير  
 زايدة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات التعليمية. 

 .تنشيط احلركة العلمية والثقافية من خالل تبين وتشجيع ومكافأة اإلنتاج املتميز
 (. 10توفري مناخ تنظيمي يرضى عنه مجيع العاملني")حلبيب بلية، )ب.ت(، ص. 
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اجلو  إدارة  تطبيق  واجملتمع ككل،  إذن:  اجلامعة  اإلداريني،  األستاذ،  الطالب،  يشمل  ابجلامعة  الشاملة  دة 
ب" املعنونة  دراسيت  جاءت  اجلودة   وعليه  إدارة  جتسيد  ضوء  يف  لألساتذة  الوظيفي  األداء  حتسني 

ابجلامعات معسكر"،  -الشاملة  جبامعة  سوسيولوجية  على    حبيث دراسة  بناءا  املوضوع  ملعاجلة  سنتطرق 
اإل التالية:طرح  الوظيفي لألساتذة يف ضوء    شكالية  األداء  املعتمدة يف حتسني  واألساليب  الطرق  ما هي 

 تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة؟  
 ومن هذه اإلشكالية تتفرع األسئلة التالية: 

 فيما تتلخص أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل؟-
 املعايري اليت جيب توفرها لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل؟ وما هي -

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية: 
حتسني األداء الوظيفي لألساتذة يف ضوء تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة من خالل جتديد  -أ

 ذة يف إجنازها. الربامج الدراسية وإشراك األسات
التقييم الذايت لألساتذة من طرف القادة اإلداريني 'املدير' من حيث انتاجاهتم العلمية وأثرها يف حتسني -ب

 أدائهم الوظيفي.
 وعليه، هتدف هذه الدراسة ملعرفة النقاط التالية: 

الوظيفي لألس- األداء  لتحسني  معسكر  عليها جامعة  تعتمد  اليت  والطرق  األساليب  اتذة يف ضوء  معرفة 
 تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة. 

 حماولة التعرف على األهداف اليت تسعى لتحقيقها اجلامعة يف ضل تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة. -
 معرفة املعايري اليت جيب توفرها ابجلامعة من أجل تطبيق مشروع إدارة اجلودة الشاملة. -

 ية العلمية التالية:  وملعاجلة املوضوع سنعتمد على املنهج
 اإلطار النظري واملنهجي للدراسة:  أوال: 

املفاهيم  1 السوسيولوجية   : حتديد  املفاهيم  من  جمموعة  الدراسة  القيادة،   تتضمن  الوظيفي،  األداء  وهي 
 اجلودة يف التعليم، إدارة اجلودة الشاملة، اجلامعة. 
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: يشري هذا املفهوم إىل "درجة حتقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس  األداء الوظيفي1-1
تداخل بني األداء  الكيفية اليت يتحقق هبا، أو يشبع الفرد هبا متطلبات الوظيفة، وغالبا ما حيدث لبس و 

،  2010أبو شرخ،    واجلهد، فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج")اندر
 (. 17ص: 

اجلامعي: 1-2 ابلكفاءة   األستاذ  يتميز  الذي  الشخص  ذلك  أبنه  الدراسة  هذه  خالل  من  تعريفه  يتم 
يس والقيام ابلبحث العلمي من أجل حتقيق اجلودة والتميز  العلمية واملهنية اليت تساعده يف أدائه ملهنة التدر 

 ابجلامعة اليت ينتمي إليها.
يتعاونوا القيادة 1-3 الناس، حىت  التأثري يف مجاعة من  النشاط الذي يؤدي إىل  : يعرفها تيد أبهنا:"ذلك 

 (. 74، ص. 2007طلعت إبراهيم، مجيعا من أجل حتقيق هدف مرغوب")لطفي 
الشاملة  إدارة اجلودة  لتجسيد  العليا ابعتبارها "أمر أساسي  القيادة اإلدارية  ويف دراستنا هذه سنركز على 

 (gobal kanji and mike acher, 1996, p . 06)داخل املنظمة" 
املؤسسة هذه القيادة اإلدارية اليت تعمل على مساعدة مرؤوسيها يف أداء أعماهلم بفاعلية، لتحقيق أهداف  

التعليمية )اجلامعة( اليت ينتمون إليها، لذا فإن هناك خصائص متيزه عن غريه من األعضاء، وميكن تلخيص 
هذه اخلصائص واملميزات يف اخلصائص املهنية اليت متيز مدير املؤسسة التعليمية كقائد إداري انجح "املعرفة  

اإلمي  هبا،  يعمل  اليت  املرحلة  يف  التعليم  أبهداف  مواكبة  التامة  هبا،  واالعتزاز  والتعليم  الرتبية  مبهنة  ان 
 املستجدات والتطورات الرتبوية والتعليمية، مساعدة املرؤوسني على النمو املستمر. 

وحب   الدائم  النشاط  املبادرة،  وروح  والطموح  الذكاء  يف  مثال  فتتمحور  الشخصية  اخلصائص  عن  أما 
و  اقرتاحاته   إخضاع  حوله،  يدور  ملا  الثقة  االستطالع  اآلخرين،  يقوله  ملا  التفهم  واالختبار،  للنقد  آرائه 

ابألفراد وابملؤسسة اليت يعمل هبا، القدرة على التكيف واملهارة وحسن األداء، القدرة على حتليل املواقف 
-117، ص. 2007بشكل سريع ومستمر، يتميز ابلعدل واإلنصاف واالستقامة" )رافدة عمر احلريري، 

118    .) 
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 : قبل أن نتطرق لتعريف اجلودة يف التعليم يتطلب األمر تعريف اجلودة ودة يف التعليماجل1-4
اجلودة أبهنا: "عملية ختطيطية، تستلزم  تتبع اخلطوات    (joseph. Juran)ونعين هبا: " يعرف جوران  

ا احتياجات  تلبية  املنتج،  مميزات  حتسني  احتياجاهتم،  هي  وما  العمالء  هم  من  حتديد  جملتمع  التالية: 
 . edward sallis, 2002, P.42-43)والعمالء")

من خالل هذا التعريف نستخلص أن اجلودة عملية إرادية ختطيطية هتدف إىل حتسني املنتج وحتقيق الرضا 
 الوظيفي للعمال وكذلك تلبية احتياجاهتم )العمال( واحتياجات أفراد اجملتمع ككل.

احتياجات توقعات الطالب إىل خصائص حمددة تكون أساسا يف فنعين هبا "ترمجة    اجلودة يف التعليمأما  
تعليمهم وتدريبهم لتعميم اخلدمة التعليمية وصياغتها أبهداف مبا يوافق تطلعات الطلبة املتوقعة")مسعودة  

 (. 96، ص. 2016شريفي، 
خمتلف   تعكس  فهي  وهبذا  الرتبوي،  النظام  عناصر  مجيع  تشمل  التعليم  يف  تشمل  فاجلودة  اليت  األبعاد 

 الكفاءة وفعالية األفراد لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية عامة واملؤسسة اجلامعية خاصة. 
الشاملة1-5 اجلودة  هاتشن  إدارة  يعرف   :(Hatchen.A)    مدخل" أبهنا:  الشاملة  اجلودة  إدارة 

النجا  لتحقيق  العاملني  يرتكز على اجلودة مبشاركة مجيع  الذي  املنظمة  املدى من خالل لإلدارة  ح طويل 
 (. 27، ص.2007إرضاء املستفدين")سهيلة الفتالوي حمسن كاظم ، 

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن  مفهوم  إدارة اجلودة الشاملة يتمحور  يف متغريين اثنني ومها: "املتغري  
، القيادة، التحسني املستقل ويشمل مبادئ  إدارة اجلودة الشاملة واليت تتلخص يف: )الرتكيز على العمالء

التنظيمي يف ظل تطبيق مشروع  ويشمل األداء  التابع  العمليات( واملتغري  إدارة  العمال،  املستمر، مشاركة 
اإلنتاج(" جودة   للعمال،  الوظيفي  الرضا  العمل،  )كفاءة  عنه:  ينجم  والذي  الشاملة  اجلودة   إدارة 

.(Rula Ali -al Damen, 2017, P . 193) 
جند كوال حني  التعليميةيعرف    t.j.kowalskiشي  يف  املؤسسات  يف  الشاملة  اجلودة  أبهنا:    إدارة 

إدارية حتقق   التعليمي، فهي عملية  "أسلوب تطوير شامل ومستمر يف األداء يشمل كافة جماالت العمل 
أهداف كل من سوق العمل والطلبة، أي أهنا تشمل مجيع وظائف ونشاطات املؤسسة التعليمية ليس فقط 
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إنت  ثقتهم، يف  وزايدة  الطلبة  رضا  حتقيق  على  حتما  ينطوي  الذي  األمر  توصيلها،  يف  ولكن  اخلدمة  اج 
 (. 07وحتسني مركز املؤسسة التعليمية حمليا وعامليا")حلبيب بلية، )ب.ت(، ص.

وهذه  اجلامعة1-6 الكليات  من  جمموعة  تتضمن  حبيث  العايل  التعليم  مؤسسات  من  اجلامعة  تعترب   :
بد تتضمن  العلمية األخرية  التخصصات  خمتلف  يف  العلمي  البحث  وخمابر  األقسام  من  جمموعة  ورها 

 واألدبية. 
يف:   )وتتمثل  املدخالت  يف  تتمثل  اجلامعات  توفرها  اليت  التعليمية  اخلدمة  عليها  تعتمد  عناصر  وهناك 

( وذلك لتلبية  الطلبة، هيئة التدريس، الوسائل املادية( واملخرجات )وتتمثل يف أعداد املتخرجني من الطلبة 
 (. 336-335احتياجات األطراف املستفدين") عبد الرمحان عبد الواحد أمال، )ب. ت(، ص.  

 منهجية البحث:  2
من أجل كشف العالقة املنهج التفسريي  لقد اعتمدان يف دراستنا هذه على  منهج الدراسة:  2-1     

يقول إميل دوركاي "فكل ما يطالب به هذا العلم  السببية واالرتباطية  بني الظواهر االجتماعية، ويف هذا  
محداوي، )ب.ت(،    هو أن يعرتف الناس أبن قانون السببية يصدق أيضا على الظواهر االجتماعية")مجيل

 (. 15-14ص. 
وتتمحور العالقة السببية يف دراستنا هذه من خالل حتسني األداء الوظيفي لألساتذة وعالقته إبدارة اجلودة 

 الشاملة يف اجلامعة اجلزائرية عامة وجامعة معسكر خاصة. 
النظرية:  ا2-2 أهنا توجه وتنظم مسار البحث، وعليه  ملقاربة  العلمية  النظرية يف البحوث  تتلخص أمهية 

القرن   هناية  اليت ظهرت يف  الوظيفية  البنائية  النظرية  املعتمدة هي  القرن    19النظرية  وكانت  20وبداية   ،
على االنتقادات اليت وجهت لكل من النظرية البنائية والنظرية الوظيفية هذا من جهة ومن    مبثابة رد فعل

جهة أخرى لتكملة أعمال اليت بدأت هبا كل من النظريتني البنائية والوظيفية. ومن أهم رواد هذه النظرية 
من املبادئ العامة  نذكر روبرت مريتون، هربرت سبنسر، اتلكوت ابرسونز، رايت ميلز، راد كليف براون، و 

 املتفق عليها من قبل هؤالء الرواد نذكر املبادئ التالية:  
يتكون اجملتمع أو املؤسسة أو اجلماعة مهما يكن غرضها وحجمها من أجزاء خمتلفة بعضها عن بعض، -"

 وعلى الرغم من اختالفها إال أهنا مرتابطة ومتساندة واحدهتا مع األخرى. 
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 جلماعة ميكن حتليلها حتليال بنيواي ووظيفيا إىل أجزاء أولية.اجملتمع أو املؤسسة أو ا-
األفراد - أو حاجات  إليها  املنتمني  تشبع حاجات  اجلماعة  أو  املؤسسة  أو  اجملتمع  يؤديها  اليت  الوظائف 

أو   وظائف كامنة  اجتماعية،  أو  نفسية  مادية،  أو  روحية  حاجات  تكون  قد  احلاجات  وهذه  اآلخرين، 
 وظائف ظاهرة. 

إحسان    كل جزء من أجزاء اجملتمع أو املؤسسة أو اجلماعة له وظائف بنيوية انبعة من طبيعة اجلزء" )  أن-
 (. 50-48، ص.  2005حممد احلسن، 

ما ميكن التنويه إليه، أن النظرية البنائية الوظيفية قد سامهت يف تفسريها للتغري االجتماعي معتمدة يف ذلك 
يؤثر   ما  اجتماعي  نظام  يطرأ على  تغري  أي  بينها، مبعىن  فيما  االجتماعية  األنظمة  وأتثري  مبدأ أتثر  على 

االجتماعي هو تغري ديناميكي، ألنه ظاهرة    ابلضرورة على ابقي األنظمة اليت يتضمنها اجملتمع، وأن التغري
 طبيعية. 

أما النظرية الثانية املعتمدة يف الدراسة هي نظرية اإلدارة العلمية وهي النظري املعاصر للنظرية الكالسيكية 
فريدريك   املثال  سبيل  على  نذكر  النظرية  هذه  رواد  أهم  ومن  فايول،  هنري  األساسي  رائدها  اليت كان 

 ماتكاف، هنري اتون، فرانك جلربت، جارلس اببيج. اتيلور، هانري 
"ومن أهم املبادئ اليت قدمتها نظرية اإلدارة العلمية أو التايلورية نسبة إىل فريدريك وليام اتيلور هي ما   

الزمن واحلركة هبدف -يلي: التوصل إىل أعلى درجة من تقسيم العمل، وميكن استخدام دراسات  ضرورة 
إنتاج  التوصل إىل الطريقة امل ثلى والوحيدة ألداء العمل، وهي الطريقة اليت تسمح بتحقيق أعلى متوسط 

 يومي. 
التأكد من سالمة أداء العمل على حنو مناسب عن طريق اإلشراف الدقيق على العمال مع استخدام  -

 أنواع خمتلفة من اإلشراف للتأكد من صالحية وسائل العمل وسرعة العمل ونوعيته وطريقة األداء.
ب وضع نظام احلوافز على أساس األجر ابلقطعة، فكلما زاد عدد الوحدات اليت ينتجها العامل ارتفع  جي-

 أجره،
الرئيسي الذي حيفز اإلنسان على العمل")لطفي   أن األجر هو احلافز  إبراهيم،  إذ  ، ص.  2007طلعت 

96-97 .) 
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التنظيمية عن طريق تقسيم العمل    ففي نظر اتيلور أن التنظيم اآليل ميكن أن حيقق احلد األعلى للكفاءة
 واإلشراف الدقيق وتطبيق نظام احلوافز املادية. 

العقالنية،   التالية: تقسيم العمل،  النقاط  العلمية ترتكز على  أن نظرية اإلدارة  لنا  ومما سبق ذكره، يتضح 
شبه   املنظمة كنظام  جعل  العمل،  على  اإلشراف  العمل،  تنظيم  احلوافز،  نظام  على  مغلق،  االعتماد 

 االهتمام بدراسة الزمن واحلركة، االعتماد على التكنولوجيا.
ما هو جدير ابلذكر، أن اعتمادان على هذه النظرايت له أهداف علمية من جهة حناول معرفة أمهية النسق  
واألساتذة  للعاملني عامة  الوظيفي  األداء  وأثره على  الشاملة ابجلامعات  اجلودة  تبنيه ملشروع  عند  العلمي 

اصة الذين يقومون بتلقني وتعليم الطلبة يف ختصص ما لتحقيق متطلبات سوق العمل، ومن هنا سيتم خ
أو   اجملتمع  يؤديها  اليت  الوظائف  أن  إىل  يشري  الذي  الوظيفية  البنائية  النظرية  مبادئ  إحدى  على  الرتكيز 

وهذه احلاجات قد تكون  املؤسسة أو اجلماعة تشبع حاجات املنتمني إليها أو حاجات األفراد اآلخرين،  
 حاجات روحية أو مادية، نفسية أو اجتماعية، وظائف كامنة أو وظائف ظاهرة.  

أما االعتماد على نظرية اإلدارة العلمية بناءا على افرتاضاهتا أن العلم يستطيع أن حيدد دائما أسرع وأفضل 
 لتايل الوصول إىل أهدافها النبيلة. الطرق إلجناز العمل وابلتايل حتقيق الكفاءة التنظيمية للجامعات واب

التقنية املعتمدة يف هذه الدراسة جلمع املعطيات حول املوضوع هي تقنية املالحظة   قنيات الدراسة: ت2-3
، ص.  2004)موريس أجنرس،    وهي "من التقنيات املباشرة واليت تنتج معلومات مل تكن موجودة من قبل"

الدرا( 184 يف  املعتمدة  املالحظة  ونوع  فيما ،  التقنية  هذه  حماور  وتتلخص  ابملشاركة،  املالحظة  هي  سة 
 املعطيات السوسيومهنية: اجلنس، الرتبة، الكلية، القسم.-أ   يلي:
 األداء الوظيفي لألساتذة وعالقته إبدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة. -ب
 ابلكلية خاصة واجلامعة عامة. أساليب وطرق معتمدة يف تطبيق وجتسيد إبدارة اجلودة الشاملة -ج
 جتليات ومظاهر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ابلكلية جبامعة معسكر. -د
 حدود الدراسة: 2-4
 اجلزائر. -متت الدراسة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة معسكر احلدود املكانية: -
 .  2019إىل أواخر شهر نوفمرب 2018متتد الفرتة من بداية شهر نوفمرب  حلدود الزمانية: -
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 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل )األهداف واملعايري(: اثنيا: 
 سنسعى يف هذا العنصر أهداف ومعايري إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وهي كاآليت:    
تتعدد وتتنوع أهداف تطبيق إدارة أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل:    1

 اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل وهي كالتايل: 
 وضوح الربامج األكادميية وحمتوايهتا. -"      

ابلعملية  - املعنيني  من  وغريهم  العمل  وأرابب  للطالب  واضحة  معلومات  أهداف  توفري  حول  التعليمية 
 الربامج األكادميية وأبهنا توفر الشروط الالزمة لنجاحها.

التخصصات - ومتطلبات  العاملية  املعايري  مع  تتفق  املعتمدة  للربامج  التعليمية  األنشطة  أن  من  التأكد 
 وكذلك حاجات املؤسسة والطلبة واجملتمع. 

 ذ واإلشراف على الربامج األكادميية. توفري آلية ملساءلة مجيع املعنيني ابإلعداد والتنفي-
 االرتقاء بنوعية اخلدمات املهنية اليت تقدمها املؤسسة للمجتمع.-
 وضع املعايري واخلصائص اليت ينبغي أن تتوفر يف مجيع عناصر العملية التعليمية. -
 ضبط وتطوير النظام اإلداري يف املؤسسة التعليمية. -
 مجيع اجملاالت. االرتقاء مبستوى الطلبة يف -
 ضبط شكاوي الطلبة واألولياء وحماولة التقليل منها وإجياد حلول.-
 زايدة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء العاملني-
 (. 11-10)حلبيب بلية، )ب.ت(، ص.  منح املؤسسة التعليمية االحرتام والتقدير واالعرتاف احمللي"-

أن   لنا  يتضح  ذكره،  سبق  فوائد  مما  هلا  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أهداف 
كتحسني -متنوعة  سواء على مستوى العمالء )الطلبة، األساتذة،...( أو على مستوى اجلامعة ككل "

 ة وكلياهتا املختلفة. رضا الطالب وزايدة ثقتهم مبستوى جودة خدمة التعليم املقدمة هلم من قبل اجلامع
إقامة ورش عمل وبشكل  - أدائهم من خالل  واالداريني وتطوير كفاءة  التدريس  هيئة  أعضاء  زايدة رضا 

 منتظم يف اجلامعة. 
 ختفيض نسبة الرسوب لدى الطلبة اجلامعيني.-
 حتسني املركز التنافسي للجامعة بني اجلامعات احمللية والعاملية. -
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 سامهة يف التنمية االقتصادية وتطوير اجملتمع احمليط ابجلامعة. تعظيم دور اجلامعة يف امل-
التحسني - هدفها  التعليم،  يف  الشاملة  اجلودة  بثقافة  تسميتها  ميكن  اجلامعة،  يف  جديدة  ثقافة  تكوين 

 (. 520، ص. 2008املستمر يف مجيع أقسام وكليات اجلامعة")سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزايدات،
تطبيق    2 اجلامعات: معايري  الشاملة يف  اجلودة  يف   إدارة  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أهداف  لتحقيق 

 اجلامعات يتطلب األمر توفر جمموعة من املعايري وهي كالتايل:
 توفر املصادر املادية لدعم التعليم والتعلم. -"      

 توفر املوظفني املؤهلني لدعم التعليم والتعلم. -
 املفهومة من اهليئة التدريسية والطلبة. توفر األهداف -
 ارتباط حمتوى املوضوعات الدراسية أبهداف الربانمج وغاايته. -
 تشجيع الطلبة على املشاركة الفاعلة وحتملهم املسؤولية يف التعليم.-
 التقييم الصادق واملوضوعي والعادل.-
 التقييم الذي يغطي أهداف املسار وغاايته بشكل واسع. -
 لبة للتغذية الراجعة املفيدة من التقييم. تلقي الط-
قابلة لالنتقال إىل اجلامعة") عاصم شحادة علي،  - الطلبة على مهارات ومعرفة  ، ص.  2009حصول 

196-197 .) 
ولكي تقوم اجلامعات بتطبيق هذا النظام البد أن تقوم خبطوات معينة من أجل حتقيق ما ترجو إليه من  

العامل لدى  األداء  املستوى  التدريس  رفع  طرائق  وحتسني  التكاليف  وختفيض  اخلدمات  نوعية  وحتسني  ني 
جينيها   اليت  الفوائد  من  وغريها  املناقشة  على  اجلامعات  واستمرارية  للمؤسسة  العاملني  لدى  الوالء  وزايدة 

 األفراد العاملون يف اجلامعة، ومن أهم هذه اخلطوات نذكر: 
 تشكيل اللجان املتعددة ذات الكفاية. -"
 ب العاملني واملديرين يف اجلامعة. تدري-
 إعداد دليل اجلودة. -
 (. 197، ص. 2009حتديد عناصر إدارة اجلودة") عاصم شحادة علي،  -
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مع حتديد أهداف ومعايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات، نطرح سؤاال ما هي األساليب والطرق 
 الشاملة يف اجلامعة؟اليت نعتمد عليها يف تطبيق إدارة اجلودة 

النتائج: اثلثا:   معسكر    حتليل  جامعة  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  وطرق  أساليب  لطرح  التطرق  قبل 
 جيب اإلشارة إىل مبادئ التعليم اجلامعي يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وهي كالتايل: 

الشاملة  1 اجلودة  إدارة  تطبيق  ظل  يف  اجلامعي  التعليم  تقدي مبادئ  على  العنصر  هذا  يف  سنعمل   :
 جمموعة من املبادئ للتعليم اجلامعي يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وهي كالتايل:

 الرتكيز على العمالء واملستفدين. -"
 حتديد التغريات املتوقعة قبل أداء العمل. -
 عمل من خالل نظم حمددة وموضوعة إبحكام. تعاون فريق ال-
 العمل على حتقيق أهداف اجملموعة اليت تعكس رؤية املنظمة. -
 التحسني املستمر. -
 مجع واستخدام البياانت الكمية وحتليلها بشكل منظم. -
 البحث عن املعلومات اخلارجية املتعلقة ابلبيئة. -
 التحسني. اإلفادة من االنتقادات يف عملية -
 (. 35تفويض السلطة للعاملني")أمحد عبد هللا الرشدي، )ب.ت(، ص. -

أمهية  تعكس  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  ظل  يف  اجلامعي  التعليم  مبادئ  أن  لنا  يتضح  ذكره،  سبق  مما 
)األساتذة(   مسامهتهم    العمال  متطلبات  ومدى  وفق  العايل  التعليم  مؤسسات  داخل  التعليم  جتويد  يف 

 ملواجهة خمتلف التحدايت الداخلية منها واخلارجية.  العصر
معسكر كنموذج(:    2 )جامعة  اجلامعات  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  من خالل أساليب وطرق 

الدراسة امليدانية اليت اعتمدان فيها على تقنية املالحظة ابملشاركة جلمع املعطيات توصلنا إىل جمموعة من 
مد عليها جامعة معسكر يف ضوء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم، وتتمثل  األساليب والطرق اليت تعت

 هذه األساليب والطرق فيما يلي: 
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نقصد ابلتخطيط هنا حسب ما أشار إليه نبيل السمالوطي أبنه "املواءمة بني   التخطيط والتوجيه: 2-1
امل وتوجيه  وتنسيق  تعبئة  يعين  فهو  عمليا،  متاح  هو  وما  مطلوب  هو  البشرية  ما  والقوى  والطاقات  وارد، 

وتعمل كل خطة  معينة حتددها اخلطة،  زمنية  فرتة  األهداف يف  ويتم حتقيق هذه  أهداف معينة،  لتحقيق 
 (. 55، ص.2013أمحد انفع املدادحة،  على حتقيق األهداف أبقل تكلفة ممكنة عمليا")

ترتك اليت  التخطيط  عملية  فكرة  توضيح  جيب  العنصر  هذا  يف  الذي وعليه،  التدريب  أسلوب  على  ز 
قبل   من  واملنظم  املخطط  "اجلهد  به  نعين  والذي  الدراسة  من  الالحقة  املرحلة  يف  أمهيته  عن  سنتحدث 
املنظمة لتزويد العاملني مبعارف معينة وحتسني وتطوير مهاراهتم وقدراهتم وتغيري سلوكهم واجتاهاهتم بشكل 

 (. 36، ص:  2015أبو شندي، اجيايب وبناء")سعد 
املهنية   الكفاءة  رفع  شأنه  من  التعليمية  العملية  يف  التكنولوجية  التقنيات  استعمال  على  التدريب  هذا 
العلم  ميدان  يف  العاملية  عامل  للدخول  العلمية  انتاجاهتم  يف  عليها  لالعتماد  تشجيعهم  وكذلك  لألساتذة 

 واملعرفة الكل يف ختصصه. 
معتنا هو من أجل حتقيق التنمية املهنية لألساتذة اليت ينجم  أما اهلدف من هذا التوجيه اليت تعتمد عليه جا

العلمي  التقدم  املهارات هبدف حتقيق  وتطوير  أستاذ يف ختصصه  املعارف كل  وزايدة  األداء  عنها حتسني 
 واملعريف هلم )األساتذة(. 

والتوجيه اليت تعتمد عليهما جامعتنا يف إعداد رزمانة سنو  التخطيط  فيها وتتجسد معامل ومظاهر  ية حتدد 
العادية والدورة االستدراكية( وهبذا يستطيع األستاذ معرفة  فرتات إجراء االمتحاانت )االمتحاانت الدورة 
بداية وهناية أدائه الوظيفي لكل سداسي وابلتايل يستطيع التحكم يف طريقة وكيفية اجناز مهامه التعليمي  

لعلمية وفقط أما طريقة تنظيم وتسيري االمتحاانت هو دون تقصري وابلتايل حصر وظيفته يف مترير الرسالة ا
انعقاد  اتريخ  الرزمانة  هذه  تتضمن  الكلية(.كذلك  وإدارة  العامة  )املديرية  أخرى  جهات  مسؤولية  من 

 اللجان العلمية واجملالس العلمية للكلية وللجامعة عامة. 
قيات العلمية والدورات التكوينة زد عن ذلك جند أن هذه الرزمانة حتتوي على برانمج للمحاضرات وامللت

 الكل يف ختصصه.
ما ميكن التنويه إليه، أنه توجد عدة قواعد حتكم العالقة بني القائد وبني املخططني وهي كالتايل:"ينبغي أن  

 يكون القائد على اتصال مباشر ابملخططني وإن جيتمع هبم بصورة منتظمة. 
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 أكثر خطط املؤسسة أمهية. ينبغي على القائد أن يقرأ ويعرف ويفهم -
عمليا  - تطبق  للمؤسسة ألن  الفرصة  وذلك إلاتحة  ملمارسة هذه اخلطط  يكون مستعدا  أن  القائد  على 

 (.  165، ص. 1989مسيث بريي، العناصر املهمة من هذه اخلطط")
وهذه القواعد اليت تربط بني القائد واملخططني هي متوفرة يف جامعة معسكر وابألساس القائد والذي هو  
وتطبيق   يف جتسيد  األساسي  واملوجه  املخطط   نفسه  هو  مسري  طاطة  بن  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير 

 مشروع اجلودة جبامعتنا.  
ودة ابجلامعة تتطلب وجود العمل اجلماعي داخل  : إن فلسفة تطبيق اجلاملشاركة يف اختاذ القرارات2-2

أي منظمة وابلتايل ضرورة  إعطاء أمهية لألساتذة وذلك ابشرتاكهم يف وضع الربامج التعليمية للطلبة، وهذا  
" ، حبيث طلب منا حنن األساتذة  2019-2018ما ملسناه يف جامعتنا السنة املاضية "السنة اجلامعية  

د ويف كل املستوايت والعمل على مقارنة الربامج السابقة مع الربامج املقرتحة من  اقرتاح مواضيع لكل املوا
طرفنا ومدى توافقها مع مستوايت وحاجيات الطلبة من جهة وحتسني املستوى العلمي للجامعة من جهة 

 اثنية ومدى مالئمتها ملتطلبات سوق العمل من جهة اثلثة.
أداء العمل    فالتعاون بني األساتذة يف إجناز الربامج تنمية مهاراهتم يف  واملناهج الدراسية "يساعدهم على 

وكذلك حتقيق الرضا الوظيفي الذي يؤدي إىل شعورهم )العمال(  ابلسعادة أثناء أدائهم للعمل مما حيقق  
 (. Edwards Deming, 2000, p. 10النجاح  الطويل املدى ملؤسساهتم" )

اجلماعي العمل  أن  إليه،  التنويه  ميكن  التعليم    ما  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  مبادئ  من  يعترب  ابملؤسسة 
تفرقة، كل  بدون  القمة  إىل  القاعدة  من  التعليمية   ابملؤسسة  العاملني  جلميع  واملنصفة  الفعالة  فاملشاركة 
حسب موقعه وبنفس األمهية مما سيؤدي إىل اندماجهم الكامل يف العمل وابلتايل يسمح ابستخدام كل  

 اهتم الكامنة ملصلحة املؤسسة التعليمية اليت ينتمون إليها. قدراهتم وطاق
ويف هذا العنصر نشري إىل ضرورة مراقبة انتاجات األساتذة ومدى فعاليتها التقييم الذايت لألساتذة:  2-3

اجلامعية " السنة  من  ابتداء  بوادرها  أخذت  العملية  وهذه  الوظيفي،  أدائهم  "  2018-2017يف حتسني 
ث حيضر املدير ونوابه وعميد الكلية يف اجتماع مرتني يف السنة )بداية السنة شهر سبتمرب أو ليومنا هذا حبي

أكتوبر ويف منتصف السنة )شهر جانفي أو شهر أفريل( فتعرض انتاجات كل أستاذ ابلقسم والرتبة اليت  
( من أجل  حيتلها من خالل عرض  اإلنتاجات العلمية لكل أستاذ )كتب، مقاالت، ملتقيات، اخرتاعات 
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العادية أو يف الدورة   الطلبة يف االمتحاانت  نتائج  يتم عرض  العلمي لكل أستاذ، وكذلك  معرفة املستوى 
علم   واالجتماعية )قسم  اإلنسانية  العلوم  أقسام كلية  لكل  املستوايت  مقاييس ويف كل  لكل  االستدراكية 

   االجتماع، قسم الفلسفة، قسم علم النفس وقسم العلوم اإلنسانية(.
وبناءا على هذا العرض املفصل للمسار املهين والعلمي لألستاذ يفتح ابب النقاش بني املدير وكل أساتذة  
الطلبة  مشاكل  معاجلة  وكذلك  مهامه  أداء  أثناء  األستاذ  هلا  يتعرض  اليت  املشاكل  معاجلة  وحماولة  الكلية 

 والسعي لتحسني املستوى العلمي للطلبة كما وكيفا. 
رحلة من التقييم العلمي واملهين لألستاذ ما هي إال أسلوب ينتهجه مدير اجلامعة  ملعرفة  ابختصار، هذه امل

لتحقيق اجلودة   له، من أجل وضع معايري  انتاجات األستاذ وعالقتها ابألداء الوظيفي  نوعية العالقة بني 
 دارة العمال ابجلامعة وكذلك ال جيب أن نتجاهل أن تقوي األداء يعترب أحد الوظائف األساسية إل

واألساتذة   عامة  اجلامعة  )عمال  مرؤوسيهم  ومسؤوليات  واجبات  متابعة  اجلامعة  الرؤساء  واجب  فمن 
 خاصة( بشكل دوري ومستمر لضمان جناح اجلامعة داخل اجملتمع الذي تنتمي إليه وخارجه.  

من الضروري أن يكتسب األساتذة التكنولوجيا اجلديدة التكوين والتدريب التكنولوجي لألساتذة:  2-4
ابعتبارها عنصرا أساسيا يف تفكري اإلدارة املعاصرة، وأن حيسنوا استخدامها وذلك عن طريق إتباع أسلوب  

والتدريب   املستمر التكوين  التطوير  املؤسسة هبدف حتقيق  الالزمة يف  التغيريات  وإحداث  التطور   ملواكبة 
ا األداء  عبارة عن وحتسني  فالتدريب حقيقة هو  اجلديدة،  واخلربات  املهارات  وإكساهبم  للعاملني  لوظيفي 

النمو يف مهنتهم والتمكن من مهاراهتم حيث حيصلون على   العاملني من  "برامج خمططة ومنظمة  متكن 
أدائهم الوظيفي وسلو  كهم  خربات معرفية ومسلكية جديدة من شأهنا تزيد من طاقاهتم اإلنتاجية وحتسني 

   (.70، ص. 2007التنظيمي")رافدة عمر احلريري، 
التعليم، حبيث يساهم   إدارة اجلودة الشاملة يف  التدريب من بني الوسائل املعتمدة يف تطبيق  إذن:  يعترب 

 "التدريب   يف تنمية مهارات العمال وزايدة الرضا الوظيفي لضمان التحسني املستمر" 
Vijayan gurumurthy lyer, 2018, p :546) .) 

العلوم   بكلية  األساتذة  هلا  تعرض  اليت  التكوينات  خمتلف  طرح  على  سنعمل  هذه  دراستنا  خالل  ومن 
اإلنسانية واالجتماعية مبختلف أقسامها وتتمثل يف أايم تكوينية حول استخدام املنصات التفاعلية العلمية،  

التالية  التعريف أبمهية وطريقة استعمال  من أجل تدريب األساتذة على استعماهلا واليت تضمنت احملاور   :
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google scholar- researchgate- scopus  لالعتماد ضروري  األمر  أصبح  ألنه   ،
إطار  يف  واالندماج  للدخول  لتهيئته  اجلامعي  األستاذ  لدى  املعارف  وتطوير  لتنمية  املنصات  هذه  على 

 العاملية. 
حتسني   "على  املستمر  التدريب  يتطلب  التكوين  هذا  مع  ولكن  التكيف  قصد  وأدائه  العامل  مهارات 

منصب عمله والقيام به دون أية صعوابت، كما أن التطور املستمر يف التكنولوجيا وطغيان العوملة يفرض 
الوسائل  أهم  من  اليوم  تعد  املستمر  التدريب  فعملية  العمال،  ومعارف  مهارات  ودقيقة يف  واضحة  زايدة 

البشري املورد  وتكييف  لتأهيل  وآخر    الفعالة  أحدث  مع  دائما  الصورة  يف  وضعه  عن  فضال  العمل،  يف 
للمؤسسة") واخلارجي  الداخلي  املستويني  على  والعملية  العلمية  واألساليب  بن التطورات  أمحد  بن  منري 

 (. 117، ص. 2016دريدي، 
أداء ا التكنولوجي تتلخص أمهيتهما يف ضمان  والتكوين  التدريب  إليه، أن عملييت  التنويه  لعمل  ما ميكن 

بفعالية من جهة ورفع معنوايت األساتذة كالثقة ابلنفس وحتقيق االستقرار النفسي وصوال هبم إىل حتقيق  
لتطورات العصر من جهة   الرضا الوظيفي هلم من جهة اثنية واستقرار واستمرار وجناح اجلامعة ومواكبتها 

 اثلثة. 
  خامتة: 
فلسفة        أن  إعطاء أمهية  حقيقة ال ميكننا جتاهلها  منا  إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعات تتطلب  تطبيق 

من   الوظيفي  أدائه  أجل ضمان حتسني  من  الفكرية  قدراته  لتنمية  بتطوير كفاءته  وذلك  البشري  للعنصر 
جهة ومواكبة التطورات والتحوالت اليت يشهدها اجملال العلمي واملعريف من جهة اثنية واالهتمام مبتطلبات  

  ياته ابعتباره األساس يف جناح العملية من جهة أخرى.السوق وآل
ولتجويد التعليم وخنص ابلذكر حتسني األداء الوظيفي لألساتذة ابجلامعة يتطلب األمر منا إتباع العديد من  

 واليت تتلخص أهم نتائجها فيما يلي: حسب حتليل معطيات الدراسة(األساليب والطرق)
 عملية التخطيط والتوجيه لتجويد التعليم من جهة وحتسني األداء الوظيفي أمهية القائد )مدير اجلامعة( يف-

 لألساتذة من جهة أخرى.
الربامج - إعداد  يف  الوظيفي كمشاركتهم  أبدائهم  تتعلق  اليت  القرارات  اختاذ  يف  األساتذة  مشاركة  ضرورة 

 الدراسية. 
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 الوظيفي. ضرورة مراقبة انتاجات األساتذة وأثرها يف حتسني أدائهم  -
ضرورة اعتماد األساتذة على التكنولوجيا اجلديدة يف التعليم وحسن استخدامها من خالل إتباع أسلوب -

 ألهنا)التكنولوجيا( تتطلب املهارة والكفاءة املهنية.  التكوين والتدريب التكنولوجي،
 اليت نقدمها يف هذه الدراسة هي ما يلي:  واملقرتحات ومن بني التوصيات

 إعطاء أمهية للمورد البشري ابعتباره عنصرا فعاال يف تطبيق مشروع اجلودة ابجلامعات. -
 االعتماد على القيادة الدميقراطية املتشبعة ابلروح العلمية والكفاءة املهنية.-
 ومراعاة متطلبات السوق. رسم خطط لتحقيق اجلودة بناءا على احتياجات املخرجات )الطلبة( -
أن تكون معامل فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ذات خصوصية اجتماعية حمضة وذلك من خالل -

 مراعاة ظروف ومتطلبات سوق العمل ابجملتمع اجلزائري عامة واجملتمع املعسكري خاصة. 
CONCLUSION: 

      In fact ,The philosophy of applying total quality management in 

universities requires us to give importance to the human element By 

developing the competence to develop intellectual abilities in order to 

ensure better performance and  interest to market requirements. 

This study, which was conducted at the faculty of humanities and social 

sciences 

 at the University of mascara , It can improve the functionality of teachers 

Through an Implementation many methods fitness for use for 

exemple planning and orientation, technological formation and training and 

self-evaluation for the teacher. 

-The importance of the leader (Rector) in the planning and directing 

process. 

- The need for adoption of teachers on new technology in education. 

The recommendations we present in this study are: 

- The importance of human resource in the application of quality 

universities project. 
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Abstract:   

       The main purpose of this study is to present the thoughts of the modern 

paradigm on Total quality management and its application in the field of 

education. 

This study aims to identify the methods for use Improving functionality for 

the teachers  in view of  Implementation Total quality management in 

Mascara University. 

       This study, which was conducted at the faculty of humanities and social 

sciences   at the University of mascara , It can improve the functionality of 

teachers Through an Implementation many methods fitness for use for 

exemple planning and orientation, technological formation and training and 

self-evaluation for the teacher. 

   

Key words: total quality management- Quality- education- performance- 

Teacher . 


