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 دور ادارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر والمساهمة في خلق

 -دراسة ميدانية–تنمية مستدامة شاملة 

 

 -أ-اجلزائر( استاذ حماضر -د. بوكثري جبار) جامعة ام البواقي 
 -ب-اجلزائر( استاذ حماضر  -د. عسول حممد األمني ) املركز اجلامعي بريكة 

 الملخص:

الدول يف عاملنا اليوم اىل خلق تنمية مستدامة يف كل اجملاالت، لكن تبقى كل دولة  تسعى اغلب

تعاني من حتديات متنعها من حتقيق ذلك، واجلزائر من بني هذه الدول هلا عدة حتديات 

تواجهها اليوم  يف حتقيق التنمية املستدامة من بينها العوملة، إقتصاد املعرفة، تكنولوجيا 

تصاالت، فلسفة ادارة اجلودة الشاملة، الرتتيب العاملي للجامعات اجلزائرية بني املعلومات واال

 مثيالتها العربية والدولية...اخل، 

حيث قامت الدولة اجلزائرية باستحداث خاليا لضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي 

رد االساسي للموارد لتطوير هذا القطاع باعتباره احد اهم القطاعات يف الدولة، اذ يعترب املو

البشرية واالطارات والكفاءات العالية اليت تستطيع توظيفها يف القطاعات األخرى، ولتحقيق 

اجلودة يف التعليم العالي هناك عدة مداخل اساسية من بينها التكنولوجيا احلديثة يف 

 ثحثنا هذا كمدخل املعلومات واالتصاالت، ادارة اجلودة الشاملة، ادارة املعرفة اليت اعتمدناها يف

اساسي يساهم يف حتقيق جودة التعليم العالي يف اجلزائر، من خالل اسهاماتها يف حتسني 

العمليات  التعليمية واإلدارية املختلفة يف اجلامعات، والرفع من جودة اخلدمات التعليمية  والعمل 

من االساتذة واإلداريني  على التحسني املستمر إلطارات هذا القطاع، وقد كانت الدراسة على عينة

يف احدى اجلامعات اجلزائرية البراز الدور الذي تلعبه ادارة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم العالي 

 واملساهمة يف خلق تنمية مستدامة شاملة.

يف االخري ميكن القول ان ثحثنا هذا متخضت عنه عدة استنتاجات من بينها ان السعي لتحقيق 

لي يف اجلزائر هدف اساسي ورئيسي يؤدي اىل حتقيق تنمية مستدامة شاملة، جودة التعليم العا

 ويؤدي اىل تطور ورقي  وتنمية اقتصاديات الدولة اجلزائرية.

 الكلمات المفتاحية:

 ادارة املعرفة، جودة التعليم العالي يف اجلزائر، اكتساب وتوليد املعرفة، اجلودة، التنمية املستدامة. 
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 مقدمة:

طورات اليت يشهدها العامل يف يومنا هذا، و مواجهة الدول للعديد من التحديات يف ظل الت

والتغريات السريعة كتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اقتصاد املعرفة، العوملة...اخل، بغية حتقيق 

ميزة تنافسية وتنمية مستدامة شاملة، اذ يعترب قطاع التعليم العالي يف اجلزائر احدى الركائز 

ساسية ومصدر للكوادر واالطارات واملوارد البشرية اليت تستقطبها باقي مؤسسات الدولة اال

وتعتمد عليها يف تطوير قطاعاتها، واملساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة، وهلذا وجب على 

كل مؤسسات التعليم العالي يف اجلزائر بتبين مفهوم إدارة املعرفة كفلسفة أو كمدخل لتحقيق 

 لتعليم العالي من خالل التحسني والتحسني املستمر يف خدماتها.  جودة ا

 إشكـاليــة البحث: 

إن تبين ادارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي يف اجلزائر يلعب دور كبري يف حتقيق جودة 

 التعليم العالي، واليت بدورها تساهم يف تنمية مستدامة وشاملة، وملعرفة ذلك نطرح التساؤل
 :يالتال

كيف ميكن أن تساهم إدارة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم العالي يف اجلزائر، واليت تؤدي اىل 

 حتقيق تنمية مستدامة وشاملة ؟

 ولتوضيح هذه اإلشكالية ميكن طرح جمموعة من األسئلة الفرعية أهمها:

 ما هي إدارة املعرفة، وما هي متطلبات تطبيقها يف اجلزائر؟ -1

 ة التعليم العالي يف اجلزائر؟ما هي جود  -2

 هل تعترب إدارة املعرفة كأسلوب لتحقيق جودة التعليم العالي يف اجلزائر؟ -3

 كيف ساهمت ادارة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم العالي وحتقيق تنمية مستدامة شاملة؟-4  

 أهميـــة البحث: 

أصبحت عوامل مؤثرة يف حتقيق جودة تكمن أهمية هذا البحث يف أن اجلودة وإدارة املعرفة  كما

التعليم العالي، وقد غدت وسيلة هامـة يف حتقيق ميزة تنافسية، واملساهمة يف حتقيق تنمية 

مستدامة وشاملة، كذلك تبيني أهمية تطيبق إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي باجلزائر، 

اجلودة يف كل مؤسسات التعليم وإهتمام اجلامعات باجلودة من خالل استحداث خاليا ضمان 

 العالي، و باعتبار ان اإلدارة اجليدة هلذه املؤسسات تؤدي لتحقيق التفوق والتقدم .    

 أهــــداف البحث:

يهدف البحث إىل تقديم اطار نظري للجودة يف التعليم العالي من جهة، وإدارة املعرفة من جهة  

ة وجودة التعليم العالي باجلزائر، تقديم بعض أخرى، كذلك تبيني العالقة بني ادارة املعرف
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االقرتاحات اليت تساهم بشكل او بأخر يف حتسني الوضع احلالي ملؤسسات التعليم العالي 

 اجلزائرية.

 املبحث األول: اإلطار العام إلدارة املعرفة.  

 املبحث الثاني: جودة التعليم العالي يف اجلزائر.  
ة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم العالي وخلق تنمية مستدامة املبحث الثالث: مساهمة إدار  

 وشاملة.

 المبحث األول: اإلطار العام إلدارة المعرفة

اكتسب مصطلح ادارة املعرفة اهتمام كبريا ومتزايدا يف السنـوات األخيـرة، إىل درجـة أن أصبحت   

، حيث تعد إدارة املعرفة من امليادين املؤسسات تهتم بدور املعلومات يف مستوى العمل ومستوى االداء

احلديثة اليت تساهم بشكل أو بأخر يف زيادة فعالية املنظمات وحتقيق اجلودة يف خدماتها، 

 وكسب ميزة تنافسية.

 أوال: ماهية ادارة المعرفة: 

 تعـريف ادارة املعرفة -1   

ارة، وقد استطاع الباحث أن يرصد يعترب مفهوم إدارة املعرفة من املفاهيم احلديثة يف علم اإلد

 :، كان أهمهاملفهوم إدارة املعرفةعدة تعريفات 

   تعرف إدارة املعرفة على انها ادارة املعلومات والبيانات، اضافة اىل اكتشاف وإشراك مساهمات

وممارسات وخربات األفراد يف األفراد وحماولة تعظيمها لديهم، األمر الذي يؤدي يف النهاية اىل 

.دة اإلنتاجية يف املنظمةزيا

(1) 
  كما تعرف ايضا على انها نظام حيوي املبادرات واملناهج واألدوات املوجهة خللق تدفق أمثل

للمعارف بغية حتقيق جناح املؤسسة وشركائها.

 (2) 
  كما عرفهاDuffy  على انها العملية النظامية املتكاملة لتنسيق نشاطات املنظمة يف ظل

قها وخزنها واملشاركة فيها، وتطويرها وتكرارها من قبل األفراد واجلماعات اكتساب املعرفة وخل

اليت تسعى لتحقيق األهداف التنظيمية الرئيسية.

 (3)

 

وميكن تقديم تعريف جامع إلدارة املعرفة وذلك بإعتبارها إدارة نظامية وصرحية وواضحة، تهدف 

باملعرفة، وهي تلك العملية املنظمة لتحقيق السياسات والربامج داخل املنظمة، واليت تتعلق 

لألثحاث واإلختيار للمعلومات، وعرضها بطريقة تساهم يف اإلستخدام األمثل ملوجودات منظمات 

 األعمال.
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 أهداف ادارة املعرفة -2

تكمن أهداف إدارة املعرفة داخل املنظمة يف:

 (4)

  

 أسر املعرفة من مصادرها وخزنها وإعادة استعماهلا؛ 
  مال فكري أكرب لوضع احللول للمشكالت اليت تواجه املنظمة؛جذب رأس  
  خلق البيئية التنظيمية اليت تشجع كل فرد يف املؤسسة على املشاركة باملعرفة لرفع مستوى

 معرفة اآلخرين. حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول عليها ومحايتها؛
 إعادة استخدام املعرفة وتعظيمها؛ 
 ت التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء بناء إمكانا

 البشري؛
  التأكد من فاعلية املؤسسة ومن حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ظاهرة وتعظيم العوائد من

 امللكية الفكرية عرب استخدام االخرتاعات واملعرفة اليت ثحوزتها واملتاجرة باالبتكارات؛
 اقتصاد املعرفة( وتعمل )ل املؤسسات من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد العاملي اجلديد حتو

كشبكة لألنشطة، حيث تسهم يف التحول حنو الشبكات االقتصادية الواسعة والتجارة 

 اإللكرتونية؛
 تعمل على مجع األفكار الذكية من امليدان، وتسهم يف نشر أفضل املمارسات يف الداخل؛ 
 ف إىل اإلبداع والوعي والتصميم اهلادف والتكيف لالضطراب والتعقيد البيئي والتنظيم تهد

  الذاتي والذكاء والتعلم؛
  خلق القيمة لألعمال من خالل التخطيط هلا واجلودة العملياتية وإدارة وتطوير العاملني وإدارة

 الزبائن وتقييم اإلنتاج.

  لمعرفةأساسيات  تطبيق إدارة اعمليات و ثانيا: 

أساسيات تطبيق إدارة املعرفة: -1
 

تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات اخلدمية واإلنتاجية حسب منوذج  هناك اساسيات يف 

Leonard-Batron:من بينها

(5) 

 إعتبار أن املعرفة يف املنظمة هي مقدرة جوهرية؛ 
 أن نراها  ميكن للمعرفة ان تتواجد يف شكل مادي مثل براءة اإلخرتاع وهي معرفة ميكن

 ونلمسها؛
  ميكن للمعرفة أن تكون جمسدة يف أيضا يف األنظمة اإلدارية، حيث ميكن أن تكون جمسدة يف

 طرق التعلم لعمل األشياء  األكثر فعالية؛
  املعرفة قد تكون جمسدة يف املهارات الصرحية الكامنة للعاملني، أي القدرات الفردية اليت جتلب

 من خالل التجربة أو اخلربة؛إىل املنظمة أو تطور ضمنها 
  املعرفة قد توجد أيضا فيما يسميهleonard-patron  القيم الصغرية للعمل مع معايري

 السلوك يف موقع العمل، أو ما يسمى بالثقافة التنظيمية.
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 عمليات إدارة املعرفة: -2

ميكن حتديد أربع عمليات جوهرية إلدارة املعرفة وهي:

 (6)

 

 تساب املعرفة من مصادر متنوعة، قد تكون مصادر داخلية مثل إكتساب املعرفة: ويتم إك

مستودعات املعرفة، أو من خالل املشاركة اخلربات واملمارسات، واإلتصال بني مجاعات العمل 

والزبائن، واليت تنتج ما يسمى بإبداع املعرفة التنظيمية، كما يوجد مصادر خارجية مثل 

 خالل خربات املختصني واستقطاب العاملني اجلدد.اإلستخبارات التسويقية وحتليلها، ومن 
  توليد املعرفة: ونقصد بها إبداع املعرفة من خالل مشاركة فرق العمل الداعمة لتوليد الرأس

املال املعريف والذي خيتص يف قضايا جديدة تساهم يف تعريف املشكالت وإجياد احللول هلا 

 نافسية.بصورة إبتكارية ومستمرة تساهم يف حتقيق ميزة ت
  تشارك املعرفة: ونقصد به عملية نشر املعرفة يف كل زاوية من زوايا املنظمة مع تسهيل عملية

توصيلها اىل مجيع أعضاء املنظمة، فمشاركة املعرفة كقيمة مباشرة تأخذ املعرفة ملنحها عرب 

 حمورين هما املسؤولية والفرصة.
 عرفة وهي تفرت  إستخدام املعرفة تطبيق املعرفة: وهي اخر عملية من عمليات إدارة امل

وتطبيقها، كما أنه ال ميكن اعتبار املنظمات اليت متتلك أفضل معرفة هي من تضمن اداء متميز، 

 بل هي تلك املنظمات اليت تستخدم وتطبق املعرفة على أحسن وجه.    

 املبحث الثاني: إدارة املعرفة وجودة التعليم العالي يف اجلزائر.
تعليم العالي أهم القطاعات احليوية يف اجلزائر، واليت تعترب مصدر للموارد ميثل قطاع ال

البشرية والكفاءات والكوادر اليت تساهم يف تطوير وبناء إقتصاد الدولة اجلزائرية، ولذلك قامت 

اجلزائر وكغريها من الدول اىل تبين فلسفة ادارة اجلودة يف كل مؤسسات التعليم العالي، من أجل 

ذا القطاع الذي يعترب الدعامة األساسية لكل الدول، ومن أجل خلق تنمية مستدامة تطوير ه

 وشاملة.

 أوال:ماهية جودة التعليم العالي في الجزائر

 مفهوم جودة التعليم العالي  -1

ميكن تعريف جودة التعليم العالي على انها عبارة عن عملية توثيق الربامج واإلجراءات، 

ائح والتوجيهات، وتهدف اىل حتيقيق نقلة نوعية يف عملية التعليم وتطبيق لألنظمة واللو

واإلرتقاء مبستوى الطلبة يف مجيع اجلوانب العقلية، اجلسمية، النفسية واالجتماعية والثقافية، 

حيث يتحقق ذلك إال بإتقان االعمال وحسن إدارتها.

 (7) 

الفكرية واخليالية لدى الطالب كما ميكن تعريفها على أنها كل ما يؤدي اىل تطوير القدرات 

وحماولة حتسني مستوى الفهم واإلستيعاب لديهم.

 (8) 
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أهمية كبرية يف مؤسسات التعليم العالي، من من خالل ما سبق ميكن القول أن اجلودة تكتسب 

خالل حماولة حتقيق ابعاد اجلودة اخلمسة واليت تتمثل يف: امللموسية، االعتمادية، التعاطف، 

 واألمان.االستجابة 

 مزايا تحقيق جودة التعليم العالي في الجزائر-2

ان حتقيق جودة التعليم العالي يف اجلزائر يساهم بشكل كبري يف وضوح الربامج واملناهج 

االكادميية وشفافيتها، مع توفري معلومات دقيقة لكل منتسيب اجلامعة سواء كانوا طلبة او اساتذة 

التعليم العالي ما يلي:او اداريني، ومن أهم مزايا جودة 

 (9)

 

 إعادة النظر يف الربامج األكادميية للجامعة، و حماولة حتسينها يف ضوء متطلبات العصر؛ 
  تسيري العمل األكادميي وفق منظومة فعالة حتقق الرضا جلميع العاملني يف مؤسسات التعليم

 العالي؛
 عليم العالي؛توفري الية ومعايري املساءلة جلميع العاملني يف مؤسسات الت 
 حماولة حتقيق االنضباط لدى كل منتسيب مؤسسات التعليم العالي؛ 
 زيادة التعاون والتفاعل اإلجتماعي بني أعضاء هيئة التدريس؛ 
 حماولة توثيق العالقة بني خرجيي مؤسسات التعليم العالي و أساتذتهم؛ 
 ديهم.زيادة دافعية الطالب حنو التعليم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي ل 

 عناصر جودة التعليم العالي -3

يعد ضمان جودة التعليم العالي الركيزة األساسية إلدارة مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية بغية 

حتقيق ميزة تنافسية، واحتالل مراتب متقدمة يف الرتتيب العاملي للجامعات، وحتقيق اجلودة يف 

، ومن أهم عناصر جودة التعليم العالي نذكر ما خدماتها التعليمية واملكتبية وااللكرتونية..اخل

يلي:

 (10) 

 التزام اجلامعة بشكل دائم جبودة املوارد البشرية؛ 
 السياسات واملمارسات من خالل تطوير خطوات اإلرشاد التعليمي؛ 
  التوثيق والذي يعترب مهم يف اخلدمة التعليمية واليت تقدمها مؤسسات التعليم العالي

 رب جزء من برنامج ضبط اجلودة التعليمية؛للطلبة، والذي يعت
 تغيري ثقافة الطلبة من خالل معرفتهم إلجتاهات جودة التعليم العالي؛ 
  ،دعم خدمات الطلبة واجملتمع حيث تعترب اخلدمة التعليمية أساس القيادة واملسؤولية

 والتخطيط، واملهارات التدريبية؛
 مصدر للتحسني التعليمي؛حماولة معاجلة شكاوي مجيع الطلبة، واليت تعترب  
  إعتماد برامج لتقييم اجلودة من خالل االمتحانت والفرو  والواجبات داخل مؤسسات التعليم

 العالي، و تقييم خرجيي مؤسسات التعليم العالي يف مؤسسات عملهم.
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 ثانيا: مساهمة إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي

 ات التعليم العاليمفهوم إدارة المعرفة في مؤسس -1

ال يوجد تعريف موحد إلدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي لكن سنقدم هذا التعريف الذي 

يعترب إدارة املعرفة على أنها ذلك اإلطار أو الطريقة اليت متكن األفراد العاملني يف مؤسسات 

ملعلومات اليت يعرفونها، التعليم العالي من تطوير جمموعة من املمارسات قصد مجع ومشاركة كل ا

مما يؤدي اىل سلوكيات وتصرفات تؤدي اىل حتسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها تلك املؤسسة.

 (11)

 

 أهم فوائد تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي -2

 هناك عدة فوائد لتطبيق إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي من أهمها:  

  البحث العلمي: من بينها املنافسة واالستجابة للمنح البحثية ، كذلك ختفيض فوائد يف جمال

تكاليف مصاريف البحث، وتسهيل عمليات البحث املشرتكة، حتسني مستوى وفعالية اخلدمات 

 الداخلية واخلارجية ذات الصلة بالبحث العلمي؛
 ليمية املقدمة، تنمية فوائد يف جمال تطوير املناهج: من خالل جودة املناهج والربامج التع

 وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، والتحسني املستمر من خالل تداريب حتسني املستوى باخلارج؛
  ،فوائد على مستوى اخلدمات اجلامعية: من خالل حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للطالب

 وخدمات اخلرجيني من خالل االشراف على مشاريع ومذكرات التخرج؛
 ال اخلدمات اإلدارية: من خالل حتسني مستوى كفاءة وفعالية اخلدمات االدارية فوائد يف جم

املقدمة يف مؤسسات التعليم العالي،  ناهيك عن قدرة املؤسسة التعليمية يف االتصال جبميع 

 منتسبيها من خالل إستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 ل حتسني تبادل املعلومات داخليا وخارجيا، فوائد على مستوى التخطيط االسرتاتيجي:  من خال

 وضع خطط واسرتاتيجيات ملبية الحتياجات سوق العمل، وحتسني القدرة على صنع القرار.

 إدارة المعرفة كأسلوب لتحقيق جودة التعليم العالي -3

لألفراد  تعترب إدارة املعرفة السمة األساسية للتطور االداري يف الوقت احلالي كونها احملفز الرئيسي

يف مؤسسات التعليم العالي من خالل طرح معارفهم ومعاجلة مشاكل املؤسسة وتعزيز مكانتها 

وتشخيص وتوليد املعرفة، ومن ثم مجعها وختزينها  وتطبيقها ومشاركتها، والبد من توفري 

 مجلة من العناصر لتحقيق جودة التعليم العالي باستخدام اسلوب ادارة املعرفة، ولذلك مزايا

عديدة  على مؤسسات التعليم العالي اهمها: 

(12) 

 أخطاء أقل يف إجراءات العمل؛ 
 تقليل تكاليف الدراسات والتطوير؛ 



 شاملةتنمية مستدامة  دور ادارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر والمساهمة في خلق
 

 

890 

 اختاذ قرارات أكثر فاعلية؛ 
 اعتبارها قاعدة بيانات تشمل معلومات دقيقة ومتكاملة لواقعها واخلدمات اليت تقدمها؛ 
 لوائح والتوجيهات، بهدف حتقيق قفزة توثيق الربامج واالجراءات وتطبيقات االنظمة وال

 نوعية يف عملية التعليم واالرتقاء بها اىل االفضل؛
 االستفادة من سنوات اخلربة لكل املوظفني؛ 
  .حل كل مشاكل مؤسسات التعليم العالي يف وقت قصري 

واقع إدارة المعرفة وتحقيق جودة التعليم العالي والمساهمة في خلق المبحث الثالث 
 تدامة في الجزائرتنمية مس

قامت وزارة التعليم العالي اجلزائرية بإستحداث خلية ضمان اجلودة على مستوى كل مؤسسات 

مؤسسة موزعة بني اجلامعات، املاركز اجلامعية،  100التعليم العالي اجلزائرية، واليت تتجاوز 

حيث بفضل هده اخللية  امللحقات اجلامعية، املدارس العليا، املدارس التحضريية واملدارس الوطنية،

اليت تسعى اىل اجياد اليات  تساهم يف حتقيق جودة التعليم العالي باجلزائر، وتقديم خدمات 

تعليمية ذات جودة تواكب تطورات العصر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث قامت 

لومة من خالل كل مؤسسة بوضع سياسة تساهم يف تقليص الوقت والتكلفة للحصول على املع

االتصال االلكرتوني بني كل منتسيب اجلامعة) أساتذة، اداريني، طلبة(، رقمنة املكتبات وفهارسها، 

، جامعة 2، جامعة البليدة3وضع تكوين عن بعد  يف اربعة جامعات وهي ) جامعة اجلزائر

مها على حيث سيتم تعمي 2016/2017(، وهذا خالل املوسم اجلامعي 1، وجامعة وهران2قسنطينة

 باقي املؤسسات يف املستقبل.

 واقع تطبيق الجودة في الجامعات الجزائريةأوال: 

حيث أدى اهتمام وزارة التعليم العالي باجلزائر باجلودة، ألنه يعترب أحد الركائز االساسية يف 

تنمية اجملتمعات والدول، اجتماعيا ثقافيا واقتصاديا، باالضافة اىل تلك الضروف والتحديات 

ليت البد من مواجهتها، إضافة اىل تبين توجهات جديدة واسرتاتيجيات تساهم يف حتقيق ا

اجلودة يف خدمات مؤسسات التعليم العالي، نذكر منها إدارة اجلودة الشاملة، تكنولوجيا املعلومات 

فها واالتصاالت، إدارة املعرفة، العوملة..اخل، وسنتناول يف هذا العنصر خلية ضمان اجلودة ، أهدا

 وأهم املهام اليت تقوم بها هذه اخللية.

 خلية ضمان الجودة في التعليم العالي  .1

تعترب خلية ضمان اجلودة الطريقة أو االلية اليت تقوم بها بالتقييم واملراجعة الداخلية من أجل 

من ضمان اجلودة يف االنشطة واخلدمات اليت تقوم بها كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، 
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خالل معرفة الفرص والتحديات، نقاط القوة ونقاط الضعف بهدف حتسني األداء وحماولة إجياد 

 حلول للقضاء على نقاط الضعف.

كما ميكن القول ان ضمان اجلودة يف التعليم العالي يعرب عن تلك اإلسرتاتيجيات، التوجهات، 

سينها.االجراءات والنشاطات الضرورية لضمان احملافضة على اجلودة وحت

 (13)

 

ميكن تعريف ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية على أنه مفهوم متعدد كما       

األبعاد، يشمل خمتلف أنشطة املؤسسة اجلامعية من تعليم، تكوين وثحث، باإلضافة اىل خمتلف 

عن تلك االجراءات جوانب التسيري املالي، البيداغوجي، تسيري املوارد البشرية...اخل، فهو يعرب 

والنشاطات اليت تعتمد الية التقويم املستمر للمؤسسات والربامج اجلامعية من خالل ) الرقابة، 

.التقييم، التحسني، التحسني املستمر، ضمان اجلودة، احملافضة عليها( 

 

 

 أهداف خلية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية .2

 ة يف اجلزائر يف :تكمن أهداف خلية ضمان اجلود

  إرساء مباديء وتعاليم اجلودة يف مجيع مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية، ويف مجيع الكليات

 واملعاهد؛
 القيام بالتقييم الداخلي وضمان اجلودة الذاتي على مستوى كل كلية من كليات اجلامعة؛ 
 ليم العالي؛العمل على تشخيص واقع التعليم العالي يف كل مؤسسة من مؤسسات التع 
 االشراف على تطبيق سياسات الدولة يف جمال جودة التعليم العالي؛ 
  التحسني والتحسني املستمر للبيئة اجلامعية من خالل وضع نظام مبين على أسس بناءة

 لضمان اجلودة؛ 

 مهام خلية ضمان الجودة .3

لى حتقيق تعمل خاليا ضمان اجلودة على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية ع

 جمموعة من املهام أهمها:

 وظيفة التقييم الداخلي جملاالت عمل املؤسسة من خالل التكوين، التعليم والبحث؛ 
 حماولة حتقيق احلوكمة والرشادة يف كل ما تقوم بها؛ 
  وظيفة االعالم حول مهامها واألهداف املراد حتقيقها من خالل اعداد تقارير دورية عن كل

 عملها؛
  ملستمر ألعضائها يف جمال ضمان اجلودة؛التكوين ا 
  ،الرتبصات القصرية املدى وتداريب حتسني املستوى باخلارج اليت يقوم بها االساتذة واإلداريني

 واليت من شأنها ان تساهم يف تنمية القدرات واملهارات لدى االستاذ واإلداري؛
 ؤسسة الواحدة؛التنسيق بني خمتلف خاليا ضمان اجلودة بني كل معاهد وكليات امل 
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  نشر ثقافة اجلودة داخل كل مؤسسات التعليم العالي؛ 
 حماولة تشجيع العمل بني اخللية وبعض اجلهات اليت هلا عالقة بذلك؛ 
 .تقديم مقرتحات لتحقيق االداء املتميز 

 ثانيا: تحقيق التنمية المستدامة من خالل الجودة في التعليم العالي

 تعريف التنمية المستدامة (1

 عدة تعاريف للتنمية املستدامة من بينها: هناك

االقتصادية،  التنمية منافع من احلد األقصىتشري إىل  تعرف التنمية املستدامة على أنها

 التقدم والتطوروهي أيضا تعرف على أنها   الطبيعية؛ املوارد جودة خدمات على احملافظة بشرط
 على االستمرارية احلفاظ مع املختلفة نواحي احلياة مجيع ويف والصناعي واالجتماعي العلمي
والدمار واهلالك. التلوث ملخاطر هذه املعمورة يف احلية ومظاهرها البيئة تعريض ودون

 (14)

 

 واالقتصادية، البيئية التوازن بني األنظمة حتقق اليت التنمية املستدامة هي تلك التنمية
 يؤثر أن دون هذه األنظمة، من ليف ك النمو احلد األعلى من حتقيق يف وتسهم واالجتماعية

 سلبيا. تأثريا األنظمة األخرى على نظام أي يف التطور

 العوامل التي تؤدي الى التنمية المستدامة (2

   القدرة على حتسني جودة أساسيات العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية؛ 
     ا على أساس حجم التنمية اليت حتققها؛تنويع أساليب الربامج التعليمية واملفاضلة بينه 
     زيادة مستوى الوعي والفهم لفلسفة التنمية املستدامة بصورتها العامة؛ 
    معرفة املباديء االساسية للتنمية املستدامة وهي ) اإلنصاف، التمكني، التضامن، واخريا حسن

 االدارة واملساءلة (؛
  مية املستدامة.زيادة مستوى التدريب على آليات حتقيق التن    

 أهداف وأهمية  التنمية المستدامة:    (3

 ميكن  تلخيص أهمية التنمية املستدامة فيما يلي:

 إجياد التوازن بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للدولة؛ 
 ء حتقيق التعليم العالي الشامل، والعادل ذو اجلودة والنوعية العالية جلميع فئات اجملتمع لبنا

 رأس املال البشري الالزم لتحقيق التنمية املستدامة؛
 األولويات من التصدي للعديد على اجملتمعات يساعد املستدامة التنمية أجل من إن التعليم 

 واملشكالت؛
    تعزيز مبادئ املشاركة اجملتمعية اإللكرتونية 
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   إلنتاج الفكري حتقيق االستدامة االقتصادية من خالل تشجيع البحث العلمي وتعزيز ا

 والعلمي وبناء رأس املال البشري الالزم لتحقيق التنمية املستدامة
  تسمح التنمية املستدامة بالعيش الكريم للجيل احلالي ولألجيال القادمة فهي تعتمد على

املنهج الشامل وطويل املدى يف تطوير وحتقيق جمتمعات سليمة تتعامل مع النواحي االقتصادية 

 البيئية دون استنزاف للموارد الطبيعية واألساسية؛واالجتماعية و
  حتقيق بنية حتتية متمكنة يف قطاع التعليم العالي للمساعدة يف حتقيق أهداف التنمية

 املستدامة؛
  محاية وتعزيز ما متتلكه مؤسسات التعليم العالي من مصادر عرب التغيري احلاصل يف جمال

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 واالستدامة؛ التكيف على قادرة جمتمعات سوية اجياديف  يساهم 
 واالكتفاء واإلنصاف والتسامح العدالة قيم إىل املستدامة التنمية أجل من التعليم يستند 

 اجلنسني؛ بني املساواة يعزز واملسؤولية مما
  قيام مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية بتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر واالطارات

اليت تساهم يف تنمية باقي القطاعات؛ وإذا كنا نفكر بذلك بطريقة مستدمية ال بد من حتديد 

مستويات من النمو السكاني هذا املنهج يكفل احملافظة على منو اقتصادي وحيقق للدول النامية 

 و وتطور يتماشى مع ذلك النمو احلاصل يف  الدول املتقدمة؛من

 ثالثا:   االطار المنهجي للدراسة الميدانية

 عينة الدراسة -1

جمموعة من االداريني واألساتذة و املنتسبني اىل ثالثة مؤسسات للتعليم متت هذه الدراسة على 

معة باتنة، ونظرا لكون عينة الدراسة كبرية و العالي وهي جامعة خنشلة، جامعة أم البواقي وجا

 استمارة . 196استمارة موزعة بالتساوي على كل مؤسسة، واسرتجاع  300لضيق الوقت، مت توزيع 

 أدوات الدراسة -2
مت االعتماد يف دراستنا هذه على االستبيان، ألنه احد وسائل البحث العلمي املستعملة وهذا 

املوضوع واالستبيان عبارة عن جمموعة من األسئلة املوجهة  للتقصي العلمي والكشف عن جوانب

يف طرح مباشر لألفراد بصيغ واضحة حمددة مسبقا تسمح مبعاجلة كمية بهدف اكتشاف 

 عالقات رياضية وإقامة مقارنات كمية. وهي األداة األساسية يف مجع البيانات امليدانية، 

حيث  ،عه على اساتذة وموظفي اجلامعاتمن بني ما مت توزياستبيان  196مت اسرتجاع حيث 

 ملعرفةيتكون كل استبيان على جزئني يتضمن اجلزء األول على بيانات شخصية واجلزء الثاني 

 ودور ادارة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم العاليواقع 
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  : االختبارات المستخدمة في الدراسةرابعا

 صدق احملتوى والصدق الظاهري: -1
، من خالل اساتذة وموظفي اجلامعات الثالثةدق احملتوى لالستبيان املقدم اىل قمنا بالتأكد من ص

اختبار صدق بعرضه على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص، كذلك قمنا 

من خالل حساب معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات االستبيان  ''االتساق الداخلي ''احملتوى

، والدرجة الكلية للمجال، وذلك عند حساب عناصر إدارة املعرفةليه من الذي تنتمي ا والعنصر

 . SPSS 23، حيث باالعتماد على α=0.05معامالت االرتباط املبنية عند مستوى داللة 

 صدق الثبات: -2
حيث يقصد بثبات االستبانة االستقرار يف النتائج وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت اعادة 

، لعناصر ادارة املعرفةالعينة عدة مرات، ومت حساب اختبار الفا كرونباخ  توزيعها على افراد

 واجلدول التالي يوضح ذلك: 

 (: اختبار الفا كرونباخ البعاد اجلودة01اجلدول رقم)
 

 SPSS 23بالعتماد على برنامج نياملصدر: من اعداد الباحث                      
كرونباخ لكل عبارات االستبيان مساوية اجلدول نالحظ ان معامل الفا  النتائج املبينة يفمن خالل 

 باملئة وهذا ما يدل على صدق وثبات الدراسة. 86.9 أي بنسبة  0.869اىل 

 : دراسة وحتليل خصائص العينةخامسا

 سنقوم بتلخيص خصائص العينة يف اجلدول التالي:

 (: خصائص عينة الدراسة02اجلدول رقم )

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغري

 %77.04 151 رذك 

 %22.96 45 انثى اجلنس

 100% 196 اجملموع 

 %17.85 35 سنة30اقل من  

 %38.77 76 سنة 45سنة اىل  30من  

 %33.67 66 سنة 60سنة اىل  46من  الفئة العمرية

 الفا كرونباخ عدد الفقرات عناصر إدارة املعرفة و اجلودة يف التعليم العالي

 0.763 04 اكتساب وتوليد املعرفة

 0.877 04 شارك وتطبيق املعرفةت

 0.901 04 البنية التحتية إلدارة املعرفة

 0.852 04 جودة التعليم العالي

 0.869 16 امجالي العبارات
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 %09.69 19 سنة 60اكرب من  

 100% 196 اجملموع 

 %06.63 13 اقل من ثانوي 

 %23.46 46 جامعي 

 %69.89 137 دراسات عليا التعليمياملستوى 

 100% 196 اجملموع 

 %35.71 70 موظف 

 %64.28 126 أستاذ الوظيفة

 100% 196 اجملموع 

 SPSS 23باالعتماد على برنامج نياملصدر: من اعداد الباحث

  ا: دراسة وتحليل خصائص العينةخامس

ات عينة الدراسة جتاه عناصر ادارة سنقوم يف هذا العنصر بتوضيح املقاييس الوصفية الستجاب   

املعرفة من جهة، وجودة التعليم العالي يف اجلزائر من جهة أخرى، وحماولة تبيني العالقة بني 

 هذين العنصرين، واليت تنقسم بدورها اىل :

 اكتساب وتوليد املعرفة؛ -
 تشارك وتطبيق املعرفة؛ -
 البنية التحتية الدارة املعرفة؛ -
 .وجودة التعليم العالي -
  : إكتساب وتوليد املعرفة عنصر -1
عنصر اكتساب وتوليد املقاييس الوصفية الستجابات عينة البحث جتاه  (:03اجلدول رقم)     

 املعرفة

    املئوية والنسب التكرارات 

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

تقييم 

 العبارة

 املقاييس العبارات

موافق 

 بشدة

 حمايد موافق

غري 

 موافق

 غري

موافق 

 بشدة

   

توفر ادارة 

اجلامعة 

قاعدة 

 معلومات

 جيد 0.98 3.88 21 27 17 76 55 التكرارات

    10.71 13.77 08.67 38.77 28.06النسبة الكتساب 
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اخلربات 

 واملعارف

 املئوية

تقوم ادارة 

اجلامعة 

لديكم 

بتحديد 

 نوعية

 متوسط 1.11 2.79 35 46 32 54 29 التكرارات

املعارف 

لة وحماو

حتقيق 

االهداف 

الالزمة 

 لذلك

النسبة 

 املئوية

14.79 27.55 16.32 23.46 17.85    

تقوم ادارة 

اجلامعة 

بدورات 

تدريبية  

لالساتذة 

واالداريني 

 قصد توليد

 جيد 1.29 3.84 04 05 08 87 104 التكرارات

معارف 

 جديدة

النسبة 

 املئوية

53.06 44.38 04.08 02.55 02.04    

يهتم 

ي مسؤول

اجلامعة 

بتنمية 

فرص البحث 

 املشرتك

 متوسط 1.30 2.86 26 32 35 46 57 التكرارات

 

النسبة 

 املئوية

29.08 23.46 17.85 16.32 13.26    

امجالي 

عبارات 

عنصر 

اكتساب 

وتوليد  

 املعرفة

 جيد 1.09 3.67      

 SPSS 23باالعتماد على برنامج نياملصدر: من اعداد الباحث
وان  أساتذة وموظفي اجلامعات الثالثة نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أنا أغلبية  من خالل     

كانت ضمن التقييم جيد، حيث امجالي املتوسط  العبارات اخلاصة بعنصر اكتساب وتوليد املعرفة

تم بإدارة تهاجلامعة اجلزائرية ، و يقولون أن  1.09واحنراف معياري مقداره   3.67احلسابي هو 

ة من خالل الرتبصات اليت يقومون بها خارج الوطن يف اطار تداريب حتسني املستوى من املعرف

مسئولي اجلامعات يهتمون وان  اجل حتسني املستوى وتنمية املهارات واكتساب معارف جديدة،
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االساتذة واإلداريني، وحماولة توفري  بشكل ال باس به بتنمية فرص البحث املشرتك لدى 

 اب املعارف وتوليدها.خمتلف مصادر اكتس

  : تشارك وتطبيق املعرفة عنصر -2
عنصر تشارك وتطبيق املقاييس الوصفية الستجابات عينة البحث جتاه  (:04اجلدول رقم)     

 املعرفة

    املئوية والنسب التكرارات 

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

تقييم 

 العبارة

 املقاييس العبارات

موافق 

 بشدة

 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

   

توفر ادارة 

اجلامعة قاعدة 

 بيانات حديثة

 جيد 0.98 3.58 15 21 11 67 82 التكرارات

تساعد على 

 تشارك املعراف

النسبة 

 املئوية

41.38 3.18 05.61 10.71 07.65    

تهتم ادارة 

اجلامعة على 

 تشجيع ثقافة

 جيد 1.11 3.69 43 33 19 48 53 التكرارات

مشاركة املعارف 

 مع االخرين

النسبة 

 املئوية

27.04 24.48 09.69 16.83 22.27    

تقوم ادارة 

اجلامعة 

بتوفري برامج 

 تدريبية

 التكرارات

 

 متوسط 1.29 2.64 15 16 12 64 86

لكوادرها  من 

اساتذة واداريني 

ويف مجيع 

 اجملاالت

النسب 

 املئوية

43.87 32.65 06.12 08.16 07.65    

يساهم تطبيق 

أدارة املعرفة 

 على حل

 متوسط 1.30 2.89 20 14 36 66 60 التكرارات

بعض املشاكل 

القائمة يف 

 اجلامعة

النسبة 

 املئوية

30.61 33.67 18.36 07.14 17.34    

امجالي عبارات 

عنصر تشارك 

وتطبيق 

 متوسط 1.32 3.28      
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 املعرفة

 SPSS 23تماد على برنامجباالع نياملصدر: من اعداد الباحث
أساتذة وموظفي اجلامعات الثالثة يقولون ان من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أنا أغلبية 

، حيث امجالي متوسطكانت ضمن التقييم  العبارات اخلاصة بعنصر تشارك وتطبيق املعرفة

تم تهجلامعة اجلزائرية ا، ويقولون أن  1.32واحنراف معياري مقداره   3.28املتوسط احلسابي هو 

بادارة املعرفة من خالل تشجيع ثقافة تشارك املعرفة بني مجيع منتسيبها، وان تطبيق ادارة 

املعرفة يساهم يف حل بعض مشاكل اجلامعة وهو جمسد يف أر  الواقع، لكن تبقى هناك بعض 

داريني ملشاركة النقائص كعدم توفري احلوافز الكافية، وإرساء مبدأ الثقة بني االساتذة واال

 معارفهم.

  : البنية التحتية الدارة املعرفة عنصر -3
عنصر البنية التحتية الدارة املقاييس الوصفية الستجابات عينة البحث جتاه  (:05اجلدول رقم)     

 املعرفة

    املئوية والنسب التكرارات 

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

تقييم 

 العبارة

 يساملقاي العبارات

موافق 

 بشدة

 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

   

تساهم 

االنرتنت 

باجلامعة 

 على متكني

 جيد 1.10 4.31 13 07 12 74 90 التكرارات

االساتذة 

واملوظفني 

وحتى 

الطلبة على 

معرفة كل 

جديد 

باجلامعة 

مع توفري 

فرص 

التعليم 

 املستمر

النسبة 

 املئوية

 جدا   06.63 03.57 06.12 37.75 45.91

تواكب ادارة 

اجلامعة 

التطورات 

 احلاصلة

 جيد 1.01 3.55 20 27 29 62 58 التكرارات

والتغيريات 

يف مناهج 

النسبة 

 املئوية

29.59 31.63 14.79 13.77 10.20    
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 التدريس

تقوم ادارة 

اجلامعة 

باالعتماد 

على مدخل 

ادارة املعرفة 

كاسلوب 

لتوفري 

 خدمات

 التكرارات

 

 متوسط 0.99 2.99 22 17 23 63 71

سريعة 

للطلبة و 

ذات جودة 

 عالية

النسب 

 املئوية

36.22 32.14 11.73 08.67 11.22    

متتلك 

اجلامعة 

عدد كايف 

 من املكتبات

 جيد 1.22 3.77 13 19 19 71 74 التكرارات

من اجل 

توفري 

احتياجات 

الباحثني من 

الكتب 

واملراجع 

..اخل، وهل 

املكتبات 

 رقمية.

نسبة ال

 املئوية

37.75 36.22 09.69 09.69 09.63    

امجالي 

عبارات 

عنصر 

البنية 

التحتية 

 إلدارة املعرفة

 جيد 1.17 3.89      

 SPSS 23باالعتماد على برنامج نياملصدر: من اعداد الباحث
أساتذة وموظفي اجلامعات الثالثة من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أنا أغلبية      

، حيث جيدكانت ضمن التقييم  قولون ان العبارات اخلاصة بعنصر البنية التحتية الدارة املعرفةي

اجلامعة اجلزائرية ، ويقولون أن  1.17واحنراف معياري مقداره   3.89امجالي املتوسط احلسابي هو 

امعة تم بإدارة املعرفة من خالل توفري البنية التحتية مبا يكفي للمحافظة على معارف اجلته
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وتوظيفها مبا يتماشى وأهدافها، كل هذا من نتائج املتحصل عليها بعد حتليل اراء املستجوبني، 

لكن هذا ال يعين ان اجلامعة ال تقوم بالتحسني املستمر هلذا املدخل وحماولة تطويره بالشكل 

 الذي جيب ان يكون عليه.

  : جودة التعليم العالي عنصر -4
 عنصر جودة التعليم العالياييس الوصفية الستجابات عينة البحث جتاه املق (:06اجلدول رقم)     

    املئوية والنسب التكرارات 

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

تقييم 

 العبارة

 املقاييس العبارات

موافق 

 بشدة

 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

   

متتلك اجلامعة 

الكوادر املؤهلة 

 واالنظمة

 جيد 1.17 4.66 22 25 13 74 62 راراتالتك

املتكاملة 

لتحقيق اجلودة 

، ومتتلك ايضا 

املعدات 

والتجهيزات  

 الالزمة لذلك

النسبة 

 املئوية

 جدا   11.22 12.75 09.63 37.75 31.63

تقوم اجلامعة 

بنشر ثقافة 

اجلودة الشاملة 

يف كل معاهد 

 وكليات اجلامعة

 جيد 9.89 4.01 16 20 19 67 74 التكرارات

من خالل 

استحداث خاليا 

ضمان اجلودة 

عل مستوى هذه 

 االخرية

النسبة 

 املئوية

37.75 34.18 09.69 10.20 08.16    

تواكب ادارة 

اجلامعة 

التطورات 

احلاصلة يف 

جمال 

تكنولوجيا 

املعلومات 

 واالتصاالت

 التكرارات

 

 جيد 1.13 4.22 23 19 17 55 82

وتكوين 

االساتذة 

النسب 

 املئوية

36.22 32.14 08.67 09.69 11.73    
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على  واإلداريني

استعمال هذه 

التكنولوجيات 

 احلديثة

تهتم ادارة 

اجلامعة باملوارد 

البشرية 

املوجودة لديها 

من اساتذة 

 وإداريني

 جيد 1.03 3.73 20 22 19 67 68 التكرارات

وحتاول حتسني 

اداءهم من 

خالل الدورات 

التكوينية 

 والرتبصات

بة النس

 املئوية

34.69 34.18 09.69 11.22 10.20    

امجالي عبارات 

عنصر جودة 

 التعليم العالي

 جيد 1.09 4.11      

 SPSS 23باالعتماد على برنامج نياملصدر: من اعداد الباحث
أساتذة وموظفي اجلامعات الثالثة من خالل نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أنا أغلبية      

، حيث جيدكانت ضمن التقييم بارات اخلاصة بعنصر اجلودة يف التعليم العالي ويقولون ان الع

اجلامعة اجلزائرية ، ويقولون أن 1.09واحنراف معياري مقداره   4.11امجالي املتوسط احلسابي هو 

تم جودة التعليم العالي من خالل نتائج املتحصل عليها بعد حتليل اراء املستجوبني، لكن هذا ته

ان اجلامعة قامت باستحداث خاليا لضمان اجلودة يف التعليم العالي مع حماولة تطوير ال يعين 

 هذا القطاع بالشكل الذي جيب ان يكون عليه.

 حتليل عالقة االرتباط -5

مت اختبار معامل االرتباط لبريسون لتوضيح العالقة بني متغري ادارة املعرفة ومتغري جودة 

 دول التالي:التعليم العالي كما هو موضح يف اجل

 مصفوفة اإلرتباط (:07اجلدول رقم)   

 

 1العنصر

اكتساب 

وتوليد 

 املعرفة

 2العنصر

تشارك 

وتطبيق 

 املعرفة

 3العنصر

البنية 

التحتية 

الدارة 

 املعرفة

جودة 

التعليم 

 العالي

 **Corrélation  de 1 .786** .366* .254 1العنصر
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اكتساب 

 وتوليد املعرفة

Pearson 

SIG bilateral  .000 .0223 0.005 

N 196 196 196 196 
 2العنصر

تشارك 

وتطبيق 

 املعرفة

Corrélation  de 
Pearson 

.788** 1 .093 .132* 

SIG bilateral .000  .342 .176 

N 196 196 196 196 
 3العنصر

البنية 

التحتية الدارة 

 املعرفة

Corrélation  de 
Pearson 

.233** .951 1 .511** 

SIG bilateral .021 .355  .000 

N 196 196 196 196 

جودة التعليم 

 العالي

Corrélation  de 
Pearson 

.288** .135 .511** 1 

SIG bilateral .005 .188 .000  

N 196 196 196 196 
 SPSS 23باالعتماد على برنامج نياملصدر: من اعداد الباحث

قة ذات داللة إحصائية بني عناصر إدارة املعرفة من خالل اجلدول يتضح لنا أنه توجد عال 

كمتغري مستقل من جهة، حتقيق جودة التعليم العالي كمتغري تابع من جهة أخرى، وذلك عند 

 باملئة، 5درجة معنوية 

 الخاتمة:

دور الذي تلعبه ادارة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم العالي على ضوء الدراسـة اليت تناولت 

، وما تضمنتها من استعرا  وحتليل االخرية يف حتقيق تنمية مستدامة وشاملة ومساهمة هذه

ادارة املعرفة ممثلة يف العناصر الثالثة) اكتساب وتوليد ادارة املعرفة، مشاركة وتطبيق ادارة لدوره 

، ميكـن من جهة وجودة التعليم العالي من جهة اخرى املعرفة، والبنية التحتية الدارة املعرفة(

 روج ببعض النتائـج اهلامة وكذلك أهـم التوصيات املقرتحـة، وهي كاآلتي: اخل

 أوال: نتائـــج الدراســـــة :

    إدارة املعرفة من املفاهيم احلديثة، اليت تؤدي اىل حتقيق العديد من املزايا والفوائد تعترب

 مثل توفري املعرفة واملعلومات يف أقل وقت وواقل جهد؛
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  لوسائل والتجهيزات الالزمة لتطبيق إدارة املعرفة، ومن اهمها البنية ال بد من توفر ا

 التحتية...اخل؛
  حتقيق اجلودة يتوقف على جمموعة من املتطلبات اليت ميكن القول انها اساسية وضرورية

 للوصول اىل املستوى املطلوب؛
  اجلامعة حتسني جودة اخلدمة التعليمية يتوقف على جمموعة من العناصر اهمها التزام

مبوضوع اجلودة، دعم اخلدمات، التحسني والتحسني املستمر للخدمات، واستخدام احدث 

 التكنولوجيات؛
  ،اجلامعات حمل الدراسة تقوم باستخدام ادارة املعرفة، كونها مؤسسات قائمة على املعارف

 لكن هناك بعض النقائص والتحديات اليت تواجهها يف تطبيقها على أر  الواقع؛
  مجلة من التحديات على مستوى تشارك وتطبيق إدارة املعرفة، واليت تفر  على هناك

 مسئولي اجلامعات حمل الدراسة ان يأخذوها بعني االعتبار؛
  يساهم التعليم العالي بشكل فعال يف حتقيق التنمبة املستدامة يف اجملاالت االقتصادية

 ة؛واالجتماعية من خالل اخراج موارد بشرية ذات جودة عالي
 .هناك عالقة بني إدارة املعرفة وجودة التعليم العالي يف اجلزائر 

 ثانيا: التوصيــات: 

التعليم العالي وإعتماد املداخل اليت تساهم يف حتقيق جودة التعليم إعطاء األولوية لقطـاع 

هذا املنطلق  العالي كإدارة اجلودة الشاملة، إدارة املعرفة، تكنوجليا املعلومات واالتصاالت...اخل، ومن

 ندرج التوصيات التالية:

  عبارات شعارات ويف شكل اجلامعة وترمجة اهداف حتسني اجلودة والتنمية املستدامة يف رسالة

 ؛وممارسات واضحة وحمددة
 من وللتأكد وحتقيقه، اجلامعي األداء لتقويم اجلامعة خارج من رقابي نظام اعتماد 

 اجلامعة والتعليمية والبحثية يف اإلدارية ياتوالعمل اإلجراءات كافة يف تطبيق اجلودة
 ؛بغية حتقيق التنمية املستدامة بصورة مستمرة وكلياتها ومراكزها املختلفة

  العمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة وشاملة بالتعليم اجلامعي تتضمن

مات عن ناهيك عن معلو ،معلومات عن مجيع جوانب العمل بالكليات واملعاهد واملكتبات

 احتياجات قطاعات العمل املختلفة باجملتمع؛
    ،البد من تطبيق إدارة املعرفة يف كل مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية يف وقتنا هذا

 والعمل على نشر ثقافة إدارة املعرفة يف مجيع هياكل اجلامعة؛
 لف كليات االستفادة من جتارب اجلامعات االخرى واليت جنحت يف تطبيق اجلودة يف خمت

 ومعاهد واقسام اجلامعة؛
  إستخدام إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي يؤدي اىل عمل األعمال الصحيحة



 شاملةتنمية مستدامة  دور ادارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي بالجزائر والمساهمة في خلق
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