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وصف تفصيلي دقيق 
(كمي ونوعي )  

 اختبار الفرضيات 
(إبثباهتا ونفيها )   



 أمهية البحث 
 التعليم جودة تحقيق في المعرفة إلدارة الحاسم الدور ابراز في الدراسة هذه أهمية تأتي 

 .الجزائر في العالي

 مؤسسات إدارة في منها واالستفادة المعرفة إدارة عمليات توظيف كيفية على التعرف

 .واألساتذة الموظفين خبرة على باالعتماد العالي التعليم

 استحداثها خالل من الجزائرية، العالي التعليم وزارة طرف من بالجودة الكبير االهتمام

 .العالي التعليم مؤسسات كل في الجودة ضمان لخاليا

 واقع من مستمدة موثقة ومقترحات بتوصيات العالي التعليم بمؤسسات المسؤولين إمداد

 في العالي التعليم جودة لتحقيق كأسلوب المعرفة إدارة تبني فكرة لدعم ميدانية دراسة

    .الجزائر



 أهداف البحث 
 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق  األهداف التالية

 .الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في وتطبيقاتها المعرفة إدارة استخدام مدى على التعرف -2

 .الجزائر في العالي التعليم وجودة المعرفة إدارة  بين العالقة معرفة -3

 .الجزائر في العالي التعليم جودة تحقيق في المعرفة إدارة تلعبه الذي الدور تحديد -4

 .وشاملة مستدامة تنمية تحقيق في العالي التعليم جودة مساهمة معرفة -5

  والتعاريفية المفاهيمية جوانبه في المعرفة إدارة موضوع شهدها التي األكاديمية التطورات أحدث مناقشة -1

 .وتطبيقاتها المعرفية النماذج تطوير مجاالت وفي



األولمبحث ال األولمبحث ال  األولمبحث ال   
 إدارة المعرفة وجودة التعليم العالي 

 في الجزائر

الثاني لمبحثا الثاني لمبحثا   
 إدارة المعرفة وجودة التعليم العالي 

 في الجزائر

الثاني لمبحثا  
 واقع إدارة  المعرفة وتحقيق جودة التعليم العالي 

 والمساهمة في خلق تنمية مستدامة في الجزائر

 المبحث الثالث المبحث الثالث
 واقع إدارة  المعرفة وتحقيق جودة التعليم العالي 

 والمساهمة في خلق تنمية مستدامة في الجزائر

 المبحث الثالث

 أوال أوال أوال

 ثانيا ثانيا ثانيا

 مساهمة إدارة المعرفة في 

 تحقيق جودة التعليم العالي

 ثانيا ثانيا

 مساهمة إدارة المعرفة في 

 تحقيق جودة التعليم العالي

 ثانيا

 ماهية جودة التعليم العالي 

 في الجزائر

 أوال أوال
 ماهية جودة التعليم العالي 

 في الجزائر

 أوال

 االطار المنهجي للدراسة الميدانية

 ثالثا ثالثا

 االطار المنهجي للدراسة الميدانية

 ثالثا

 تحقيق التنمية المستدامة من خالل

 الجودة في التعليم العالي

 ثانيا ثانيا
 تحقيق التنمية المستدامة من خالل

 الجودة في التعليم العالي

 ثانيا

 أوال أوال

 واقع تطبيق الجودة في الجامعات الجزائرية

 أوال

 واقع تطبيق الجودة في الجامعات الجزائرية

 االختبارات المستخدمة في الدراسة

 رابعا رابعا

 االختبارات المستخدمة في الدراسة

 رابعا



 بثالث جامعات من مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وهي  تمت الدراسة الميدانية     

خنشلةجامعة  1باتنةجامعة    جامعة أم البواقي 

 أستمارة300من  196شملت في الدراسة فأما عينة الدراسة المعتمد عليها      

 موزعة بالتساوي على الموظفين واألساتذة في الجامعات الثالثة المذكورة سابقا  

 وفيما يخص أدوات الدراسة فقد تم االعتماد على االستبيان ألنه أحد وسائل     

 سؤال مقسمة بين محاور 16البحث العلمي المستعملة، حيث يظم هذا االستبيان  

 (=.أسئلة 4)العالي وجودة التعليم ( سؤال 12) ادارة المعرفة 



أدوات البحث 
 وجمع البيانات

 اإلستبيان

 المالحظة

 المقابلة

الوثائق 
 والسجالت



 التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية  . 

  كرونباخاختبار معامل الثبات ألفا ( .) 

  لبرسوناختبار معامل االرتباط   





 :من خالل ما سبق يمكن اإلشارة إلى النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحث

مؤسسات التعليم العالي الجزائرية تساهم ولو بنسببة فبي تحقيبق جبودة في  إدارة المعرفةإن تبني  -1

 .التعليم العالي

تعتبببر إدارة المعرفببة مببن المفبباهيم الحديثببة، التببي تببؤدي الببى تحقيببق العديببد مببن المزايببا والفوائببد  -2

 .كتوفير المعرفة والمعلومات في أقل وقت وأقل جهد

والبدورات الببرامج  مبن خباللتوزيع المعرفبة  مؤسسات التعليم العالي الجزائرية علىتركز إدارة  -3

 .  التدريبية والنشرات بشكل أكثر مع وجود تشجيع لتبادل المعرفة

 .خدمات ذات جودة عاليةتشخيص واكتساب المعرفة يسمح للمجمع باالستفادة من تقديم  -4

يسباهم فبي تحقيبق تنميبة مسبتدامة ممبا  العالبيعلى جودة التعليم إن تبني إدارة المعرفة له تأثير  -5

 .وشاملة



 .هناك بعض النقائص والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تطبيق إدارة المعرفة -7

وتوليبد المعرفبة، تشبارك وتطبيبق  إكتسباب) المعرفبة  هناك عالقة ذات داللبة إحابائية ببين إدارة -6

 .من جهة، وجودة التعليم العالي من جهة أخرى( المعرفة الدارةالمعرفة، البنية التحتية 

تحسببين جببودة الخدمببة التعليميببة يتوقببف علببى  مجموعببة مببن العناصببر أهمهببا التببزام الجامعببة  -8

 بموضوع الجودة، دعم الخدمات، التحسين والتحسين المستمر للخدمات

لتسهيل تطبيق إدارة المعرفة، وتحقيق جبودة التعلبيم  واإلتااالتاستخدام تكنولوجيا المعلومات  -9

   .العالي





السعي الدائم إلى كسب المعرفة التي تلبي االحتياجات اإلستراتيجية والتنافسبية والوظيفيبة، القبادرة  -1

 .على تحقيق عمليات التعلم، والعمل على نشر المعرفة

ضببرورة االهتمببام بالبحببث والتطببوير وعببدم اعتبارهببا كماليببات وذلببخ مببن خببالل إنشببا  مخببابر بحببث  -2

 .تساهم في ترقية البحث العلمي في الجزائر

دعم ومساندة العمل الجماعي كأسلوب فعبال لنقبل المعرفبة والمشباركة فيهبا مبن أجبل تحقيبق جبودة  -3

 .التعليم العالي و تخلق تنمية مستدامة شاملة

 .  ضرورة االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في نقل المعرفة -4

تحسين الجودة والتنمية المستدامة في رسالة الجامعبة مبن خبالل شبعارات وعببارات  ترجمة أهداف -5

  .وممارسات واضحة ومحددة

 .نظام رقابي من خارج الجامعة لتقييم األدا  الجامعي والسعي للرفع منه إعتماد -6

العمل على إنشا  قاعدة بيانات دقيقة وحديثة وشاملة بالتعليم العبالي، حيبث تتنبمن معلومبات عبن  -7

   .جميع الجوانب في العمل



السعي على تطبيبق إدارة المعرفبة  فبي كبل مؤسسبات التعلبيم العبالي الجزائريبة، والعمبل علبى نشبر  -8

 .الجامعة واقسامالمعرفة في كل مكتبات وكليات  وادارةثقافة الجودة 

 .من تجارب الجامعات األخرى والتي نجحت في تطبيق الجودة في كل هياكلها اإلستفادةمحاولة  -9




