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Abstract: 

It was thought until recently that the competitive advantage created 
by all institutions consist of physical and financial assets, but to enter the 
era of technology and knowledge back of growing interest in the impact of 
strategic thinking and employ his removal to achieve results. 
The labor market today, like the rest of the markets of goods and services 
is governed by quality and competitive standards of the world lost note 
today that any product value is determined by the knowledge component 
of the value in this product, the latter is influenced by the quality of 
education, which contributes to the achievement of human capital with an 
economic value in advancing development. 
Key words: strategy, standards Baldirij, Algerian universities, the overall 
quality. 
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  .يكون التقدم االقتصادي مبعزل عن تطوير التعليم اجلامعي 
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بإسرتاتيجية فعالة و قادرة على بناء قّوة  ت مرهونةفالقدرة التنافسية للجامعات أصبح
  . كاء اليت هي قّوة حمركة القتصادياتناعمل مؤهلة و خالقة تستطيع املشاركة يف ثورة الذ 

: و عليه فاإلشكالية اليت سوف حناول اإلجابة عليها من خالل هذه الورقة تتحدد يف
ما هي اخليارات اإلسرتاتيجية اليت يفرتض أن تركز عليها اجلامعات لتطوير أدائها لتوافق (

  )والعاملي؟ اجتاهات سوق العمل احمللي
  :أسئلة الدراسة

 فهوم التعليم اجلامعي ؟هو م ما .1
إذا أصبحت اجلودة ميزة تنافسية وهدفا اسرتاتيجيا، كيف ميكن للنظم اجلامعية استغالل  .2

 إمكانا�ا لتحقيق هذه امليزة؟
 ؟أدائهاقدرات التحول اليت يفرتض أن تركز عليها النظم اجلامعية لتطوير  هي ما .3

  :فرضيات البحث
 يؤدي إىل االهتمام بتطوير نظم التعليم اجلامعية؟إدراك أمهية مكون املعرفة يف أي منتج  .1
صياغة إطار اسرتاتيجي لتطوير نظام التعليم اجلامعي يضمن مسامهة مجيع أفراد ا�تمع  .2

  اجلامعي يؤدي إىل حتسني جودة املخرجات اجلامعية قادرة على املنافسة يف سوق العمل؟
  :عايليف مؤسسات التعليم ال) العميل(الزبون : احملور األول

كان االعتقاد السائد حىت وقت قريب أن الطالب هو الزبون متلقي اخلدمة يف 
املنظرين بني  غري أن تطور اجلامعات وتغري أهدافها وأبعادها احملورية جعل االختالف ،اجلامعات

  .يف من هو متلقي اخلدمة اجلامعية أو من هو عميل اجلامعة
للتعليم ذو  بالضرورةت الطالب كزبائن لن يقود تعتقد املؤسسات اجلامعية بان تلبية رغبا

الراضي هو ذلك الذي جيتاز  )الزبون(الطالب  أنهذا االعتقاد يستند على فرضية  ،جودة مرتفعة
 األجلوبالتايل فان الطالب يهتمون بالرضا قصري  ،االمتحانات بنجاح ويتخرج فحسب

 ،اليت تسعى اجلامعات لتحقيقها جلاألوالذي قد يتعارض مع متطلبات النمو طويلة  ،)النجاح(
  أن معظم املؤسسات اجلامعية ختوفت من اعتبار الطالب لوحده كزبون لديهامن هنا جند 
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  :تعريف عميل اجلامعة:  أوال
 Harvord "1تعريف جامعة : من التعاريف اليت أسندت إىل الزبون يف اجلامعات جند

  اذهبت لتقسيم زبائنن فقدOregon 2معة أما جا" تزويده مبعلومات أو خدماتيتم  أي شخص
إىل جمموعات داخلية وخارجية وذلك لتطويق كل زبون ممكن بينما جند أن اجلامعة 

Missouni3 يف قاعات الدرس فان الطالب " أنشدت يف تعريفها للزبون على املقولة التالية
الزبائن "يتم تقوميه بواسطة والذي ) املعرفة(سوية مع األساتذة هم املوردون الذين ينتجون املنتج 

الطالب "تعرف الزبائن بأ�م  Fox valleytechincal4يف حني جند أن جامعة ."املستقبلني
  .املستهلكون النهائيون خلرجيينا مالذين يستفيدون من خدماتنا وأرباب األعمال باعتباره

   :بنية املنتج الصناعي واخلدمة اجلامعية: ثانيا
األهداف : لف عن القطاع الصناعي يف أربعة جوانب أساسية هيأن القطاع اجلامعي خيت

  .العمليات املدخالت واملخرجات
  :األهداف -1

ففي القطاع الصناعي جند أن الربح يعترب مؤشرا شائع االستخدام لقياس الفاعلية واحلكم 
بقا وط, على مدى حتقيق األهداف، بينما جند أن أهداف القطاع التعليمي ليست �ذه البساطة

فان هدف اجلامعة جيب أن يزود كل طالب بفرص للتطور يف أربعة جماالت  1Tribusملا يراه
املعرفة اليت متكنه من الفهم واملهارة اليت متكنه من العمل، واحلكمة اليت متكنه من وضع : وهي

 وعلى ذلك, به داخل ا�تمع اموثوق ااألولويات واملؤهل العلمي الذي يساعده بان يصبح فرد
والذي  جند أن رسالة القطاع اجلامعي طويلة النسب، وانه ليس هناك مؤشرا وحيدا كالربح

   .دافمدى فاعلية اجلامعة يف حتقيق األه نستطيع من خالله احلكم على
  :العمليات  .1

التعليم ختتلف متاما عن تلك العمليات اليت ات فيما يتعلق بالعمليات، فنجد أن عملي
هي عملية تفاعلية بني األساتذة والطلبة، وعلى ذلك فان اإلجراءات ف, عيتتم يف خطوط التجم

كما احلال يف خطوط   ةاليت تتم داخل هذه العمليات ال ميكن ضبطها خطوة خبطوة مسبق
ا مكائنان يشريان خبضع سلوكه) األستاذ والطالب(التجميع، يضاف إىل ذلك أن كال الطرفان 

ر ولعل ما يزيد االم, ارات التفاعليةوأمناط فردية من امله وتقلبات عاطفية, حلوافز وأهداف خمتلفة
تعقيدا أن سلوك احد األطراف هو عادة ما يكون استجابة لفعل الطرف األخر، األمر الذي 
جيعل من الصعب أن مل يكن من املستحيل وضع تعليمات وإجراءات متسلسلة للعملية 

  5.التعليمية يف قاعات الدرس
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 : املدخالت  .2

فعلى خالف املصانع، جند أن , دخالت اخلاصة بالقطاع اجلامعي بالتغيري اهلائلتتميز امل
فعلى الرغم من أن بعض متطلبات ) الطالب(اجلامعات ال ميكنها التحكم جبودة املدخالت 

املؤسسات اجلامعية يف من إال يف عدد , الدخول للجامعات ميكن أن يتم فرضها على املتقدمني
  .السنوات األخرية

معايري اجلودة اخلاصة باختيار الطلبة هي ليست بنفس دقة تلك املعايري اخلاصة إن 
باختيار املواد، حيث أن األداء األكادميي السابق و اخلصائص الدميغرافية هي املعلومات الوحيدة 
املتاحة أمام املؤسسات التعليمية اجلامعية إلختاذ القرار اخلاص بقبول الطالب، يف حني أن هناك 

ديد من اجلوانب اهلامة اليت ميكن أن تؤثر يف جودة املدخالت، و اليت ميكن تقييمها بسهولة الع
مثل اجتاهات الطلبة حنو التعليم، مهارا�م يف التفاعل مع اآلخرين و غريها، مما يعين أن السلوك 

لطلبة  اإلنساين ال ميكن إخضاعه ملقياس دقيق، األمر الذي يعقد و يزيد من صعوبة قياس جودة ا
  6.كمدخالت للنظام التعليمي

 : ملخرجاتا .3
فيما يتعلق باملخرجات جند، أنه من الصعوبة مبكان أن يتم وضع مقاييس دقيقة لقياس جودة 

بالنسبة للشركات الصناعية جند أن املخرجات اليت تتسم باجلودة . املخرجات يف القطاع التعليمي
 .هي تلك اليت ميكنها إرضاء متطلبات الزبائن

الطلبة واآلباء و أرباب األعمال : ما يف ا�ال التعليمي فهناك العديد من الزبائنأ
، وبالتايل من منهم ستكون مصلحته هلا األولوية األوىل عند حدوث صراع بني وا�تمع ككلّ 

هل ميكن : املصاحل وبالتايل يف ضوء املعطيات السابقة جند أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
حول العيوب الصفرية على القطاع اجلامعي، و هل ميكن ألي مؤسسة  demingوم تطبيق مفه

  7.جامعية أن تّدعي بأن طلبتها ميكنهم حتقيق املعايري املثالية للجودة
تنفرد اخلدمات التعليمية اجلامعية خبصائص مميزة جتعل تطبيق اجلودة فيها حيتاج إىل عناية 

   8:خاصة وهذه اخلصائص هي
 تعليم غري ملموسة، فال ميكن للمتلقي املباشر هلذه اخلدمة املتمثل يف الطالب، إن خدمات ال -

أن يعيد اخلدمة يف حال عدم حتقيقها للجودة ) الشركات و ا�تمع(أو املتلقي غري املباشر هلا 
 .املطلوبة لصعوبة معاينتها و معرفة متيزها قبل احلصول عليها

 .اعدم انفصال اخلدمة عن شخصية من يقدمه -
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  :التعليم اجلامعي بني االستهالك واالستثمار: احملور الثاني
كانت النظرة إىل التعليم قدميا، خاصة من جانب االقتصاديني أنه جمرد خدمة تقدم 
لألفراد دون انتظار عائد من ورائها، ومن هنا جاءت النظرة إىل اإلنفاق على التعليم على أنه 

قت نفسه كانت النظرة إىل اإلنفاق على بناء املصانع، استهالك ال عائد كبري منه، ويف الو 
واستصالح األراضي وغريها من األمور املادية على انه استثمار يف مجلته نظرا لسرعة العائد منه 
وضخامته يف معظم األحيان، ومن هنا توجهت معظم امليزانيات إىل اجلوانب أو القطاعات 

  .التعليم إمهاال كبريا لاملادية وأمه
رور الوقت، الحظ عديد من املتخصصني فروقا جوهرية بني العامل املتعلم وغريه من ومب

القدرة اإلنتاجية، وسرعة مواكبة التطورات أو : العاملني، وذلك يف العديد من ا�االت مثل
  اخل......التخمينات يف أساليب اإلنتاج، وحسن التعامل مع الزمالء والعملية يف التعامل

النظرة إىل االتفاق على التعليم تتغري تدرجييا، وبدا مفهوم رأس املال ومن هنا بدأت 
البشري النوعي يف االنتشار بني املهتمني بالتعليم، حيث زاد االعتقاد بأن تعليم األفراد يصقل 

مبا يفيدهم يف املستقبل بشكل يفوق ما انفق عليه من وقت وجهد ومال، . املهارات والقدرات
وتكمن أمهية التعليم كاستثمار  ,تودع القوة اليت تستخدم كراس مال بشريويسمى خمزون أو مس

  9:كما يلي
يعد التعليم اجلامعي سلعة رأمسالية، حيث يسهم يف اختصار عدد العاملني استنادا إىل أن  -1 

اإلنسان املتعلم أكثر إنتاجية من العامل غري املتعلم، ويشكل التعليم بالنسبة للمجتمع ككل 
  .ن رأس املال غري العادي، والذي يعد أكثر أمهية إىل حد كبري من رأس املايل العاديخمزونا م

وقد أدرك , يعدالتعليم استثمارا مفيدا لدرجة عالية، فهو فرع من االستثمار البشري -2
االقتصاديون تكلفة التعليم، من خالل تطرقهم إىل مفهوم التكلفة الفرصة بداللة املكاسب 

ثلة يف الفوائد املتزامحة للتعليم يف صورة كفاءة عالية وإنتاجية متزايدة وكذا من ، واملتمةالضائع
  .خالل القيادة الفعالة

للتعليم اقتصاديات خارجية، فالفرد املتعلم عادة ما ينشر املعرفة وجيعل من زمالئه يف العمل  -3
  .أكثر إنتاجية

حد االستطالع، وتوسيع األفق يعد التعليم سلعة استهالكية معمرة، فهو يسهم يف إشباع 
  .ويزيد من متعة الوالدين بتفوق األبناء, وتطوير الشخصية

  .التعليم سلعة استهالكية، فهو يشارك يف ترقية األفراد وتغيري منط احلياة واالستهالك -4
يعد التعليم أهم املصادر املهمة للنمو االقتصادي، باعتباره العائد املباشر وغري املباشر  -5
 .لب العوائد املختلفةألغ
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  :األبعاد اإلسرتاتيجية إلدارة اجلامعات: احملور الثالث
بعنوان " روبريت بريمان -و  -توم بريز "يف بداية الثمانينات صدر كتاب لكل من 

وتال هذا الكتاب جمموعة مقاالت تنشر الفكر النظري للبحث عن التميز " البحث عن التميز"
للمؤسسات أن تنافس من خالل تقدمي سلعة أو خدمة متميزة  وحتمل يف طيا�ا دعوى صرحية

  .وأن عملية التميز مستمرة، وال تقف عند مستوى معني وال وظيفة دون أخرى
والنظام اجلامعي كمؤسسة خدمية ال تصل إىل تقدمي خدما�ا متميزة إال من خالل  

فعالة لتحقيق جودة ووضع كفاءة وفعالية تنظيمية مستمرة، ومتثل اجلودة الشاملة إسرتاتيجية 
تنافسي أفضل إذ أ�ا توفر األساليب واألدوات هلذا الوضع عن طريق األبعاد اإلسرتاتيجية 

  :10:التالية
  :حتقيق الرضا لدى املستهلك للخدمات اجلامعية:  أوال

تقوم مهمة إدارة اجلودة الشاملة باألنشطة اهلادفة لتحقيق رضا العمالء وحتديد ما ينبغي 
، وجيري حتديد األنشطة املؤداة من خمتلف األفراد العاملني ابتداءا من مرحلة انتقاء تقدميه

املدخالت اجلامعية وبغية حتديد املواصفات املراد اعتمادها للخدمة املزمع تقدميها، ومرورا 
 بالتطوير املستمر للتكنولوجيا، انتهاءا باعتماد التقنيات احلديثة يف تقدمي هذه اخلدمات ويعتمد

  : هذا البعد على
اخلدمات (تصميم خدمات تنسجم مع رغبات وحاجات املستفيدين مبختلف طموحا�م  -

  ).اجلامعية
  ).الطالب، البيئة، احلكومة، الشركات(إرضاء املستفيدين من اجلامعة  -
  .النمو والتوسع يف اخلدمات واملنتجات اجلامعية -

هي إرضاء املستفيدين من املخرجات  ولذا فإنه يتضح بأن الرؤيا اإلسرتاتيجية يف اجلامعة
اجلامعية وخدما�ا واالحتفاظ �م، ومن خالل هذه الرؤيا اإلسرتاتيجية العامة، تطور قدرا�ا 

 .التنافسية

  :زيادة الفعالية واملرونة التنظيمية اجلامعية: ثانيا
فة نظرا لكون إدارة اجلودة الشاملة تقوم على حقيقة مفادها بأن اجلودة مسؤولية كا

األفراد العاملني يف اجلامعة، لذا فهي تسعى لالهتمام بالعمل اجلماعي، وتشجيعه وحتقيق حتسني 
مستمر عن طريق فعالية االتصال واشرتاك أوسع للعاملني يف معاجلة وحل املشاكل التشغيلية 

  .وحتسني العالقات الوظيفية والتنظيمية بني خمتلف العاملني
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  :ية للجامعات يف األسواقرفع القدرة التنافس:  ثالثا
إذ يعد التحسني املستمر يف اجلودة مؤشر لزيادة احلصة السوقية للجامعات ويعترب شعار 

غي أن يتم تطبيقه يف معيار ينب" اعمل الشيء الصحيح من أول وهلة"إدارة اجلودة الشاملة 
خمتلف أنشطة وجماالت اجلامعة لكي يتم يف ضوئه ختفيض التكاليف املقرتنة بالعمليات اجلامعية 

  .املختلفة، وحتقيق املستوى األمثل للفعالية والكفاءة التنظيمية املطلوبة
  :دور اإلسرتاتيجية يف صياغة الوضعية التنافسية للجامعات: احملور الرابع

تزايد : اجلامعات على املستوى احمللي أو العاملي بعدد من اخلصائص من أمههاتتسم بيئة 
حدة وشدة املنافسة العاملية، حتقيق امليزة التنافسية، ظهور املنافسة املعتمدة على عنصر الزمن 
واجلودة، تزايد معدالت االبتكار والتطوير التكنولوجي، توجيه االهتمام حنو إدارة العالقات مع 

  .يناملورد
  : مفهوم التنافسية: أوال

يشغل مفهوم التنافسية حيزا ومكانة هامة يف كل من جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية، وإدارة األعمال، 
قق أي مؤسسة مهما  رج، الذي يقدم فرصة جوهرية لكي حتفهي متثل العنصر اإلسرتاتيجي احل

فهوم على نقطة أساسية وهي أن كان نوعها تفوق مستمر باملقارنة مع منافسيها، ويعتمد هذا امل
العامل األكثر أمهية واحملدد لنجاح مؤسسة ما، هو املوقف التنافسي هلا يف البيئة التنافسية اليت 
تعمل فيها، وميكن للجامعات أن تقوم ببناء وضع تنافسي من خالل تفعيل منهج إدارة اجلودة 

  :الشاملة عن طريق نوعني أساسيني
  :التكلفة األقل* 
ها قدرة اجلامعات على تصميم وتسويق خدما�ا باملقارنة مع اجلامعات األخرى، مبا يؤدي معنا 

يف النهاية إىل حتقيق عوائد أكرب، ولتحقيق هذه امليزة فإنه البد من فهم األنشطة احلرجة يف 
  .سلسلة القيم للجامعة، واليت تعد مصادر هامة لتحقيق ميزة التكلفة

  :متييز اخلدمات اجلامعية* 
معناه قدرة اجلامعة على تقدمي خدمات ومنتجات متميزة وفريدة وهلا قيمة مرتفعة من وجهة  

جودة أعلى، خصائص خاصة، لذا (نظر املستفيدين من هذه اخلدمات واملنتجات اجلامعية 
يصبح من الضروري فهم املصادر احملتملة لتمييز اخلدمات واملنتجات من خالل توظيف قدرات 

  ).عات لتحقيق جوانب التميزوكفاءات اجلام
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  :قياس جودة امليزة التنافسية للجامعات:  ثانيا
  :11تتحدد نوعية ومدى جودة امليزة التنافسية للجامعات بثالث ظروف هي

  :مصدر امليزة* 
  :ميكن ترتيب امليزة التنافسية وفق درجتني مها 
ة العمل، أو توريدات اجلامعة مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل التكلفة األقل لكل من قو  - أ

  .وحيث يسهل بسبب تقليدها وحماكا�ا من قبل اجلامعات املنافسة
مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل تكنولوجيا املعلومات ودرجة استخدامها يف تطوير  -ب

 التعليم اجلامعي، وكذا متييز اخلدمات واملنتجات اجلامعية من خالل السمعة اجليدة استنادا إىل
  :ا�هودات لتسويق منتجات هذه األخرية، وتتصف هذه املزايا بعدد من اخلصائص هي

يتطلب حتقيقها ضرورة توافر املهارات وقدرات على مستوى مرتفع مثل األفراد املدربني  §
 .تدريبا خاصا

  .تعتمد على تاريخ طويل من االستثمار املستمر والتعلم املتخصص، البحوث والتطوير  §
   :ر امليزة التي متلكها اجلامعةعدد مصاد* 

يف حالة اعتماد اجلامعة على ميزة واحدة فقط، فإنه ميكن للمنافسني التغلب على آثار تلك 
  .امليزة، أما يف حالة تعددها فإنه يصعب على املنافسني تقليدها

   :درجة التمكن والتحسني املستمر يف امليزة* 
  .دة ومن مرتبة مرتفعةجيب أن تتحرك اجلامعات حنو خلق مزايا جدي

ويرتتب على هذه االحتياطات خلق جمموعة من القدرات يف شكل مسعة جيدة للجامعات، 
  .حصيلة من األدوات واألساليب املتطورة لنيل رضا العمالء أو املستفيدين من خمرجات اجلامعة

يت تعتمد ومن وجهة نظر إسرتاتيجية، قيمة االمتياز التنافسي للجامعات يتعلق بالقدرات ال
مؤشرات للقدرات التنافسية للجامعات  4أنه يوجد  12John Kayعليها بيئة اجلامعات ويرى 

  :هي
  :التمويل اإلسرتاتيجي -1
ميكن للجامعات أن حتقق ميزة تنافسية من خالل التمويل الكايف والالزم لتطوير أنشطة اجلامعة  

  .والقيام بوظائفها
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  :التطور التكنولوجي -2
اجلامعات اليوم تدين وجودها لسلسلة من التطورات التكنولوجية واليت مسحت هلا كثريا من   

  ..بتحقيق تفوق تنافسي، إن نواة التطور التكنولوجي يتعلق بقدرة اجلامعة على التطوير والتجديد
  :اهليكل التنظيمي -3
وإدارة اجلودة  .قد تفقد كثريا من اجلامعات ميزة التفوق التكنولوجي نتيجة العالقات التنظيمية 

  .الشاملة تقع خاصة يف هذا املستوى من خالل خلق الفعالية ألنشطتها وعمليا�ا
  :مسعة اجلامعة -4
إن مسعة اجلامعة تعرب عن األبعاد النوعية وهي امليكانيزم أو احملرك األكثر أمهية والذي تتضمنه  

  .هذه اخلدمات واملنتوجات اجلامعة من أجل توعية املستفيدين من خدما�ا ومنتجا�ا لقيمة
  .برنامج التخطيط اإلسرتاتيجي اجلامعي : ثالثا

جيب مراجعة وحدات التدريب والتعليم على أساس نقطة البدء أي حتليل جانب الطلب 
على الوظائف وهو طلب مشتق من الطلب على اإلنتاج ومن مث خيدم التعليم والتدريب غايات 

  :لعائد على االستثمار كما هو موضح فيما يلي على أساسالتنمية والنمو والتطور، ويزداد ا
   .حتليل الطلب على الوظائف الضرورية ألغراض التنمية املتواصلة الشاملة -1
  .تعليم املختلفةحتليل معدالت النمو السكاين والطلب على مراحل ال -2
  والعام ختلفة بالقطاعات اخلاصةمراعاة اهلرم الوظيفي يف الدولة واملؤسسات امل -3
  .لقدرة التنافسية هلممراعاة حاجة األسواق احمللية والعاملية من خرجيي اجلامعات وا -4
  .مراعاة األبعاد العاملية يف تطوير التعليم اجلامعي للوقوف أمام املنافسة يف ا�االت املختلفة -5

  :ضوفيما يلي شكل حيدد خطوات التطوير اإلسرتاتيجي للتعليم اجلامعي والذي يفرت 
  .اجلامعي والتكنولوجي يف املستقبلدور إسرتاتيجي قومي للتعليم  - أ
  .سي قياسا على جتارب الدول الكربىالتعليم أحد ركائز حتسني املركز التناف -ب
  .اء على األمية املختلفة بأنواعهاالتعليم اجلامعي أحد أسلحة القض - ج
  .واألمنفاظ على الرتاث والثقافة يضمن التعليم اجلامعي احل -د
  .ق اإلبداع واالبتكار واالخرتاعاتيفتح التعليم اجلامعي آفا -هـ
يعترب التعليم اجلامعي قاعدة أساسية للعلوم والتكنولوجيا من جانب، ودعامة للبحوث  -و

يوضح خطوات تطبيق التخطيط ) 1(والشكل البياين  .والتطوير بالشركات من جانب آخر
  .اإلسرتاتيجي للتعليم اجلامعي
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  خطوات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي للتعليم الجامعي): 1(لشكل البياني ا

 
  .32فريد النجار، مرجع سابق ص .د: المصدر

  :جتيب أطر التخطيط اإلسرتاتيجي للتعليم اجلامعي على
  .ويل التعليم اجلامعي بكل مراحلهالشركات اإلنتاجية مسؤولة عن مت -1
  .ول بني اجلامعات ووحدات اإلنتاجألا�تمع يف كل منطقة هم الوسيط ا -2
  .ء على التخلف وخلق ثقافة إنتاجيةالتعليم قناة من قنوات القضا -3
  .ة وإعادة بنائها على أساس إنتاجيمراجعة حمتوى املناهج التعليمي -4
  .على أساس احتياجات ا�تمع أوال إعادة ترتيب مكونات كل وحدة تعليمية -5
  .كن بناء فعاليات إنسانية متكاملةالتعليم ليس شهادات ول -6
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  .ملهارات السلوكية وأمناط التفكريجيب أن يركز التعليم أوال على ا -7
جيب أن تنتج الربامج التعليمية ونظم التعليم املعاصرة موارد بشرية فعالة ذات مهارات  -8

  .وجودة مرتفعة
  :وميكن للجامعات أن تقضي على نقاط ضعفها كالتايل

  .من القادرين من الشركات املنتجة عات للتعليم اجلامعيقبول الترب  -1
  .يات احمليطتعليم األساتذة بصورة دورية لإلملام جبميع جمر  -2
  .ة من القدرات املعرفية والسلوكيةاألستاذ وحدة متكامل -3
  ).أساتذة وإداريني(لني احملرتفني االهتمام بالعام -4
  .داخل حقل اإلنتاج وقنوات التعليمتقنني التجارب الناجحة وتعليمها من   -5
  .املتاجرة بقطاع التعليم اجلامعي القضاء على ظاهرة -6
  .ستمر يف مراكز اإلنتاج واخلدماتالرتكيز على اجلودة والتجويد والبحوث والتطوير امل -7
اإلنتاج يف منظمات اخلدمات يف حاجة إىل ترشيد وحتديث وتطوير بتطبيق مفاهيم إدارة  -8

  .ت وإدارة اجلودة الشاملةالعمليا
كما هو مالحظ يف املؤسسات اإلنتاجية ميكن أن نفرق بني درجات االهتمام باإلنسان واآللة 

ميكن أيضا استنتاج  –أو املنتج واألهداف اإلنتاجية وغريها  –والعملية اإلنتاجية واالبتكار  –
ت اإلنسان مع االهتمام املرتفع النمط الفعال الذي يركز على االهتمام املرتفع مبهارات ومعلوما

  .بالعملية التعليمية والتدريبية لتخريج إنسان فعال ملراكز اإلنتاج املختلفة
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أنماط األساتذة في الجامعات): 2(الشكل البياني   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أنماط أساتذة الجامعات وفق نوع األهداف): 3(الشكل البياني 
  
  
  
  
  
  
  

                  Sallis.E "T: املصدر
  

Sallis.E TQM in Education", London, Kogan 1993 p 204  
  

الرتكيز على الطالب والعملية 
 نية الفعالةالتعليمية اإلنسا

 

 

أهدايف اخلاصة مث أهداف 
 اجلامعة

 التفاين باألهداف اجلامعية فقط

 

انفصال األهداف الرتبوية عن 
 الوظيفة وا�تمع

  
 أنا قبل اجلامعة

مواءمة اهلدف الوظيفي مع 
 اهلدف الشخصي

ردية
 الف
اف
هد
باأل

مام 
الهت
جة ا
در

 

 %100 درجة االهتمام باألهداف اجلامعية

100% 

9-9  
منوذج العملية التعليمية 
 اإلنسانية الفعالة املنتجة

 

 

9-1  
الطالب أوال بغض النظر عن 

 التعليم

1-9  
االمتحانات أوال إلرضاء 

ليس  البالط، اجلامعة إدارة

 

1 -1  
 املبايلالنمط غري 

 

5 -5  
االهتمام التقليدي بالطالب 

 والعملية التعليمية

مية
تعلي
ة ال
ملي
بالع

مام 
الهت
جة ا
در

 

 درجة االهتمام بالطالب
Source :Sallis.E "TQM in Education", London, Kogan 1993 p 202 

 



  األبعاد اإلسرتاتيجية لتطوير أداء اجلامعات خللق ميزة تنافسية
 زايري بلقاسم.دأ+ توزان فاطمة .د.ط

 س عشرداسال العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       281

  :ولسد الفجوة بني التعليم اجلامعي واإلنتاج فالبد من
  .ها بصفة دورية لضمان العائد منهاتنميط اخلدمات التعليمية وبرجمت -1
  .ة ومنع التكرار واالزدواجية فيهاترشيد املوارد التعليمي -2
لتغطية نفقات مارات بالتعليم عن طريق شهادات استثمار تعليمي تستخدم زيادة االستث -3

  .التعليم املستقبلية
  .الشاملة لتطوير التعليم اجلامعي تطبيق آليات إدارة اجلودة -4
  .قة املثالية بني األستاذ والطالبحتديد العال -5
  .تجات ووحدات اإلنتاج يف اجلامعاتزيادة تفاعل املن -6
  .ستخدامها كأساس للتجارب والتعليمنات تنظم اإلنتاج واخلدمات الإنشاء ماك -7
  .ات اإلنتاج والتكنولوجيا للمجتمعمراجعة وحدات التعليم اجلامعي يف ضوء اجتاه -8
  .مراجعة الطلب والعرض من أعضاء هيئة التدريس يف كل قسم أو كلية لتجنب الفوائض -9

  : خامتة
الضوء على أمهية الدور اإلسرتاتيجي للجامعات مما حاولنا من خالل هذه الورقة إسقاط 

 أبعاديستلزم ضرورة تطوير أداء ونتائج هذه األنظمة املؤسساتية من خالل االرتكان إىل 
إسرتاتيجية  لتطوير اجلامعات بدءا من آليات التخطيط اإلسرتاتيجي وتوضيح رسالة ورؤية 

طريق موارد بشرية كفؤة وفعالة قادرة على اجلامعة من خالل إعداد القيادات اإلسرتاتيجية عن 
تغيري دور اجلامعات من جمرد آلة إنتاجية ألعداد ضخمة من الطلبة إىل التوجه بالتسويق 
للجامعات عن طريق استثمار عناصر التفوق والتميز اجلامعي لتحقيق رضاء املستفيدين من 

  .يف سوق العملاملخرجات اجلامعية وحتسني القدرة التنافسية هلذه اجلامعات 
 اهلوامش

                                                 
1paulay.k.kwam application of total quality management in education respected 

and prospect international 
journal of education Management 1996 p25-35 

امللتقى "منوذج مقرتح لتطبيق فلسفة ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل"عبد احملسن النعساين.د.2
  3ص 2003مارس13-11سوريا-حلب-ربيةالعريب لتطوير اداء كليات االدارة والتجارة يف اجلامعات الع

 .6، ص "نفس املرجع السابق" عبد احملسن النعساين.د3



  األبعاد اإلسرتاتيجية لتطوير أداء اجلامعات خللق ميزة تنافسية
 زايري بلقاسم.دأ+ توزان فاطمة .د.ط

 س عشرداسال العدد -  مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا       282

                                                                                                                 
4Murgatrod.s.andMorgan.c total quality Management and the school open 

university press.Buchinghon1993p18  
1Coate.L.Timplementingtotalquality Management in a university Setting New- 

direction-for-Institutionl Reseorch1991p2738 
 مرجع السابق.عبد احملسن النعساين  5
 .06عبد احملسن النعساين، مرجع سالق ذكره، ص  6
، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر و "إدارة و تنظيم املنشآت السياحية و الفندقية"املصري، سعيد حممد،  7

 .45، ص 2001التوزيع، 
، رسالة "، دراسة واقع اجلامعات السورية العامة و اخلاصة"العوامل املؤثرة يف جودة التعليم العايل"مر حممد ع 8

 .25، ص 2008ماجيستري يف إدارة األعمال، جامعة حلب، 
 .96حممود عباس عبيدين، املرجع سابق الذكر، ص  9

  .127فريد النجار، مرجع سابق ذكره، ص .د -10
11- Claude ymes Bernard, مرجع سابق ذكره, p 106. 
12- Claude ymes Bernard, "Le Management par la Qualité Total" paris 2000 p 106. 
 
 
 

 


