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إشكالية جودة التكوين يف نظام ل.م.د من خالل تطبيق املرافقة البيداغوجية للطالب
اجلامعي
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امللخص:
هدفت الدراسة احلالية إىل تناول موضوع "جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف ضو ارماافةة
البيداغوجية للطالب اجلاامي وفةاا رماتامل ارمىاتود الدراسا و الت وات ق ولتلةيا

لا

اعتمدنا على ارمنهج الوصف  ،وعلى عينة تةدر با  333طالبا جامييا ( 891أنثاى 831 ،كاا)،
وبتطبي استبيان جودة التكوين يف ضو ارماافةة البيداغوجية للطالب اجلاامي بياد التأكاد مان
خوائوه الىيكومرتية من حيث الودق والثبات ،وباالستيانة باألساليب اإلحوائية ارمتمثلة يف
النىبة ارمئوياة ،وللياا التبااين توصالنا إىل النتاائج التالياة  :ال يوجاد فااق دال إحواائيا يف
استجابة طلبة ل.م .د حنو جودة التكوين اجلامي يف ضو ارماافةة البيداغوجية للطالب اجلاامي
ييزد رمتامل ارمىتود الدراس

( الىنة :األوىل ،الثانية ،الثالثاة وماسارت، ) 8ال يوجاد فااق دال

إحوائيا يف استجابة طلبة ل.م.د حنو جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف ضو ارماافةة البيداغوجية
للطالااب اجلااامي يياازد رمااتامل الت واات ( علااا الاانفل ،علااا االجتماااع ،البيولوجيااا،
التكنولوجيا).
Abstract :
The purpose of this paper is to reveal the quality of university
formation in light of the pedagogic accompanying for student
according to level of study and specialization, In order to reach the
aim of this study .the researcher used the discriptive method.The
sample included 335 student’s (198 females, 137 males) selected
randomly from the Oran University, by using a valid and reliable
questionnaire for gathering data .to answer the research questions
about the study and to achieve the objecting.The researcher was
analysed using statistical analysis by One Anova .The results were are
follows: - There is no significant difference due to level of study in
the response of student’s of LMD for Quality of university formation.
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مقدمة :

أولت وزارة التيليا اليال والبلث اليلم أهمية للطاقات البشاية
و ل من خالل إدراجها الوصاية ضمن أولوياتها و ل إعتبارا أنها من
الةطاعات اإلسرتاتيجية األوىل وأهمها على اإلطالق يف سياسات الدول  ،ويُدرج
هذا اإلصالح يف إطار لةي التكاما بني النظام التيليم  ،واألنظمة التيليمية
الدولية  ،و ألجا تىطمل أهداف وغايات تيليمية تتماشى ومتطلبات التنمية
البشاية ،حتى تتواف خماجاتها مع متطلبات سوق اليما.
هلذا تبنت اجلامية اجلزائاية نظام ل.م.د منذ  4002لتىايا هذا التاملات
احلاصلة على الوييد الداخل واخلارج ارميتمد عليه من قبا ميظا الدول
ارمتطورة ،ألجا التوفي بني إسرتاتيجية التكوين ومتطلبات سوق اليما .كما
اتبيت اجلزائا هذا النظام بيد أن فُاض عليها كنظام دول رمواجهة رياح عورمة
ارميافة اليت سبةتها عورمة االقتواد ،وبيد التش يت اجلديد رمواطن اخللا يف
مؤسىاتها التيليمية ،ولتىهيا جناح الطالب يف ل.م.د من جهة ،وحتى تضمن له
عمالً وفةا للميايمل الةياسية اليارمية من جهة أخاد ،ويف ظا ل مت اقرتاح
متابية وإشااف على الطلبة اجلدد ومنذ التلاقها باحلياة اجلاميية ويف هذا النظام.
باعتبار أن من ميايمل جناح اجلامية اجلزائاية هو نوعية الطالب اليت يت اج
من هذه اجلاميات ،وارممثا حملور اليملية التيليمية ،الةادر على خدمة جمتميه
بالطايةة ارمطلوبة ،وبإمكانه أن يكون عنواا فياال يف وجود منافىة شديدة بني
اجلاميات ارم تلفة اليت تهدف إىل لىني بااجمها ،وأهدافها لللوول على
خماجات تيليمية مناسبة ومالئمة خلدمة وتطويا اجملتمع ،لذا أدرجت ارماافةة
(الوصاية) كأحد ارمىتجدات اجلوهاية يف إطار فلىفة نظام ل.م.د واليت تام إىل
لىني نوعية التكوين من خالل ماافةة الطالب من بداية مىاره التكويين يف
اجلامية ،وقد جا ارماسوم التنفيذي رقا  00-00ارمؤرخ يف  0ينايا  4000من
اجلايدة الامسية موضلا رمهمة اإلشااف(الوصاية) لكن ليدم تكوين األساتذة
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باعتبارها األطااف الفاعلة يف إجناح نظام ل.م.د انيكل سلبا على اجملهودات
()1
ارمبذولة يف هذا ارميدان.
حيث حظى قطاع التيليا اليال اهتمامًا كبملًا يف ميظا دول اليامل
وعلى كافة ارمىتوياتق باعتباره مودر هام للكفا ات وارمؤهالت اليلمية البشاية
ات الفيالية اليظمى يف اجملتميات ،ويف شتى الةطاعات اليامة ،واخلاصة منها،
لذل أصبح يشهد عمليات اإلصالح و باعاية خاصة ،وقد أوىل هذا النظام
اجلديد اهتماما كبملا بالطالب باعتباره أحد مكونات ثالثية التيليا (أستا ،
إدارة ،طالب ).
ومن بني مظاها هذا االهتمام جند إرسا ما يىمى بارماافةة
البيداغوجية .وه أنشطة أسندت إىل هيئة التدريل ،تكفا للطالب الاعاية
النفىية واالجتماعية وارمهنية واليلمية من خالل إمداده بارميلومات الدقيةة عن
الت وت وارمتطلبات األكادميية واإلجاا ات وارموادر ارمتاحة ،اليت تىاعده وفةا
حلاجاته األكادميية يف اختيار الت وت ومتابية الربامج الدراسية لتلةي
مشاوعه اليلم وارمهين ،و ل من خالل متكينه من االطالع على متاملات
اقتواد الىوق من متطلبات وعاوض مهنية للوصول به إىل درجة عالية من
() 4
النضج ارمهين
وليل من ارمىتااب أن تيان خمتلف مؤسىاتها من مشكالت كبملة،
ويف عدَة دول ،لذا ينبا االهتمام بأهدافها ،ومشكالتها ،وما اجلزائا إال إحدد
هذه الدول اليت سهات وتىها سييا لتطويا هذا الةطاع ،وعلى ضو ل قامت
بيدَة إصالحات ،آخاها تطبي نظام ل.م.د فاعتمدت عليه ميظا الكليات
وارمياهد من أجا إعطا التايمل و بلوغ النوعية يف التيليا و التيلا سوا عند
األستا أو الطالب .بإعتباره نظاماً يىتجيب لضاوريات عورمة ارميارف ويافع من
مىتود التيليا اليال .
وللابط والتنىي بني مؤسىاته ،واحتياجات ارمؤسىات االنتاجيه
وارمشاريع التنموي ة ،يىتوجب على اجلامية أن تضع باناجما دراسيا خيدم متطلبات
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التنمية ،ويشبع حاجات الطالب ،وإ ا أردنا أن نتلدث عن صناعة اإلنىان كمنتج
وعلى درجة عالية من اجلودة ،علينا أن خنوت له باناجما دراسيا ييما على تنمية
سلوكه االجياب  ،وتيزيز أفكاره وميلوماته من خالل الت ووات اليت تناسب
رغباته ،ولة طموحه ارمهين.
لكن هذا ال مينينا من كا أن اجلامية اجلزائاية أصبلت تيان من عدة
نةائت ساهمت يف اخنفاض مىتود التيليا ،أها هذه النةائت سو التىيمل،
تزايد عدد الطلبة ،نةت ارمااف و ارمؤطاين ،نةت التوظيف بالنىبة للمت اجني
اجلامييني اجلدد طلبة نظام ل .م  .د ،مةارنة بطالب النظام الكالسيك  ،كما
تيان اغلب اجلاميات من احتجاجات الطلبة شبه ارمىتماة بىبب نةت ارمناصب
ارمفتوحة يف ارماسرت مةارنة بيدد الطلبة ارمت اجني احلاملني لشهادة الليىانل يف
نظام ل.م.د.
هذه ارمشاكا وأخاد جيلت الوصاية تفكا يف مواكبة احلدث بضاورة
ماافةة الطالب لك يكون مطليا على جمايات الدراسة  ،و استلدثت رتبة األستا
ارمااف (الوص ) اليت من أوىل مهامه هو تةديا كا ارميلومات ارمفيدة حول احمليط
االجتماع  -االقتوادي ،وتوجيه الطالب يف حىن اختيار مىاره التكويين،
ومشاوعه ارمهين ،ومن أجا ارمتابية ارمىتماة له ،ومد جىور بينه وبني متطلبات
سوق اليما هذا من جهة ،ومن جهة أخاد حتى تُيده يف ختوت يضمن له
عمال وفةا للميايمل ارمطلوبة للتوظيفق بفضا ارماافةة حيوا التوفي بني
إسرتاتيجية التكوين ومتطلبات التوظيفق اليت من خالهلا ميكن الطالب أن حية
ت وافةه الدراس ثا مشاوعه ارمهين مىتةبالً ،وإشباع حاجة لةي الذات ،ولبلوغ
ل على اجلامية أن تتلما على عاتةها تهيئة الطالب( كورا وإناثا) ،وتيايفها
مبا هو موجود يف سوق اليما.
وعليها أن تىيى لتواف بني خماجاتها مع متطلبات التوظيف ،وأن
تتملور مناهج وطاق التد ريل ،وتكوين طالبها واستثمارها مبا يناسب التنافىية
اليارميةق حتى ال تةع يف هدر إمكانياتها ارمالية يف متويا ختووات وباامج ال تاتبط
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خبطط التنميةق ولةد أكدت الدراسات اليارمية اليت تبنت إدارة اجلودة الشاملة على
أهمية هذا النهج ،وجناحه لللوول على منتج صناع قادر على ارمنافىة يف
األسواق اليارمية ،وكذل على احلوول على منتج تيليم مناسب يف ارمؤسىات
أال وهو نوعية الطالب اخلايج من تل اجلاميات الةادر على اإلسهام بتنمية
اجملتمع بكافة اجملاالت بوورة فيالة (.))0
من خالل نتائج دراسة حملية لنوااوي ( )4011اليت أجايت جبامية
الياب بن مهيدي وتوصلت إىل لديد االحتياجات التدريبية ألساتذة اجلامية
يف ظا نظام ل.م.د ،يف اجملاالت ارم تلفة رمهامهاق واعتمد على نتائجها فيما
خيت جمال ارماافةة البيداغوجية كنةطة انطالق لتلديد أها االحتياجات لدد
أساتذة اجلامية يف هذا اجملال نفىه ،يف ظا ل كيف كانت استجابة اجلامية
اجلزائاية هلذا التلدي؟ ها تأخذ بهذا النظام أم تبةى بييدة عن هاته احلاكية
ارميورمة؟ .
وها كان التجديد لتيليمنا وإدراج ارماافةة البيداغوجية له دور يف تيىمل
عملية التيليا ،وضمان جودة التكوين؟ وجيلها يف خدمة اجملتمع و الطالب مهما
كان مىتواه وختووه الدراس ؟ -ها يوجد فاق يف استجابة الطلبة حنو جودة
التكوين اجلامي يف نظام ل.م.د يف ضو ارماافةة البيداغوجية ييزد رمتامل ارمىتود
الدراس ( الىنة :األوىل ،الثانية ،الثالثة وماسرت- .) 1ها يوجد فاق يف استجابة
الطلبة حنو جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف ضو ارماافةة البيداغوجية ييزد رمتامل
الت وت ( علا النفل ،علا االجتماع ،البيولوجيا ،التكنولوجيا) (.)2
.1فرضيات الدراسة :لإلجابة على التىاؤالت ارمطاوحة قمنا بوياغة الفاضيات
اآلتية :
 يوجد فاق يف استجابة الطلبة حنو جودة التكوين اجلامي يف نظام ل.م.د
يف ضو ارماافةة البيداغوجية ييزد رمتامل ارمىتود الدراس (الىنة :األوىل،
الثانية ،الثالثة وماسرت..) 1
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 يوجد فاق يف استجابة الطلبة حنو جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف ضو
ارماافةة البيداغوجية ييزد رمتامل الت وت ( علا النفل ،علا االجتماع،
البيولوجيا ،التكنولوجيا).
.4أهداف الدراسة  :تىيى الدراسة احلالية لتلةي األهداف التالية:
 التياف على اختالف استجابات الطلبة حنو جودة التكوين اجلامي يف
نظام ل.م.د باختالف ارمىتود الدراس (الىنة :األوىل ،الثانية ،الثالثة
وماسرت) 1
 التياف على اختالف استجابات الطلبة حنو جودة التكوين اجلامي يف
نظام ل.م.د باختالف الت وت (علا النفل ،علا االجتماع،
البيولوجيا ،التكنولوجيا).
 التياف إن كان الطالب اجلزائاي يتلةى ميلومات كافية عن نظام ل.م.د
يف إطار ارماافةة واليت تىمح له بتكوين ملمح واقي حية من خالله
مشاوعه ارمهين .استجابة تتماشى والااية االجتماعية االقتوادية للمجتمع
اجلزائاي؟.
 ميافة إن كان الطالب ارمىتفيد من ارماافةة له دراية تامة بالربامج ارمىطاة
يف النظام ارملتل .
.3املفاهيم اإلجرائية :
1.3جودة التكوين :ه قدرة اجلامية على االهتمام بنا ماجييات لتكوين
الطالب بطايةة تضمن ماونة عالية رمىاره الدراس وارمهين ،وحتى يكون قادرا
على استيياب ارمةارات والربامج الرتبوية مبا يتماشى وأهدافها ارمىطاة بإكىابها
أمناط فكاية وسلوكية ،واليت متكنه من ضمان ولةي طموحه ارمهين ،ومشاوعه
ارمىتةبل وهذا ما يةيىه االستبيان ارموما للدراسة.
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 3.3نظام ل.م.د  :هو نظام جديد اتبيته اجلامية اجلزائاية بيد اإلصالحات الذي
شاعت فيها منذ  ، 4002ياتكز على دراسة الطالب فيه بنظام ليىانيل با (0
سنوات) ،وماسرت با (سنتني) ،ودكتوراه باثالثة سنوات.
 3.3املرافقة البيداغوجية :هو متابية الطالب بيداغوجيا منذ التلاقه بالىنة األوىل
يف اجلامية ،من أجا تيىمل مىاره الدراس  ،واالهتمام حبياة الطالب الفادية أو
اجلاميية سوا يف احمليط اجلامي  ،أو بيئته اخلارجية االجتماعية.
األدب والثرات النظري :
.1مفهوم نظام ل.م.د :إن نظام  LMDهو مااجية للتيليا اليال تىيى لتطبيةه
كا الدول احلايوة على منوها االقتوادي ،وهذا ما فيلته الدول األوروبية وف
بانامج بولون الذي كان تكملة لربنامج إي ارمسوس ماندوس ERASMUS
هذا األخمل ظها يف  1987يىمح لثالث جاميات أوروبية باإللاد من أجا
لضمل شهادة ماسرت مشرتكة يتا اقرتاحها على طلبة جامية أربية غمل أوروبية،
وارماسرت ارممنوح يفتح اجملال لالعرتاف به يف البلدان األعضا (.)5
وهو نظام يام إىل بنا الدراسة إىل ثالثة كماهو مبني يف الشكا :1

ليسانيس
6سداسيات
دراسة

ماستر
 4سداسيات
دراسة

دكتوراه
 6سداسيات
دراسة

شكل رقم (1د) مراحل وسداسيات الدراسة في نظام ل.م.د حسب ما ورد في الدليل العملي
التطبيق
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كما يوضح هذا الشكا أن هذا الربنامج الدراس يةرتح شهادات ماسرت ات
نوعية دولية جيدة هدفها جذب طالب ارميمورة حنو جاميات أوربية ،وتةدم
وف هذا الربنامج منلا دراسية لطالب اليامل الثالث ،و للطلبة األوربيني
الااغبني يف الدراسة خارج أوربا ألجا نشا قيا وثةافة أروربا رمواجهة قاينتها
الو.م.أ ،لدا فإن الشهادة ارممنوحة تىتوجب تيلا لاتني أوروبيتني على األقا
من لاات الدول األعضا ق واجلديا بالذكا أن بيد اإلعالن عن اقرتاح بولون
يوم  25ماي  1998مبناسبة الذكاد  800إلنشا جامية الىابون من قبا 4
دول أوروبية ه  :فانىا ،أرمانيا ،إيطاليا ،ارمملكة ارمتلدة الربيطانية" ،بهدف
ضاورة وضوح ومةاوئية الشهادة احملضاة داخليا وخارجيا .و الوياة ارمتبناة يف
الدول األجنلو ساكىونية ارمتمثلة يف الدرجات  8 ،5 ،0وارموضلة كاآلت :
رقا( : 'Licence’ L )0ييادل  B,Aبايشلور يف الفنون ،ييادل  0سنواتبيد البكالوريا.
رقا  5أو  : 'Master' Mييادل  M,Aماسرت يف الفنون ،ييادل  5سنوات بيدالبكالوريا.
رقا  8أو  : 'Doctorat' Dييادل  DPhدكتوراه يف الفلىفة ،وهكذا بدأ ظهورنظام ل.م.د أو BAMAD
وهذا الذي دفع باجلزائا إىل إتباع نظام ل.م.د كبديا نظام لنظام كالسيك
وتطبيةه مبةتضى ارماسوم رقا  071-02ارمؤرخ يف  8شوال  1215ه ارمواف لا
 41نوفمرب  4002الذي يتضمن إحداث شهادة ليىانل جديدة (.)6
وتةدر سنوات الدراسة يف نظام ل.م.د بثالثة مااحا :ليىانل،ماسرت،
دكتوراه ،ويف كا ماحلة يىتفيد الطالب من ارمةاييل على شكا سداسيات
كماهو مشار إليه يف الشكا ( )1سابةا ،والذي يتكون من وحدات تيليمية
منهجية ،أساسية ،استكشافية و أفةية ،أين يُتوج الطالب بشهادة الليىانل ،أما يف
ارماحلة الثانية وإن واصا دراسته سيتلوا على ارماسرت مهنياً كان أو أكادمييا
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ارمنظا يف أربية سداسيات ،وارماحلة الثالثة ه خمووة للدكتوراه وحمددة بثالثة
سنوات بيد اجتياز مىابةة وطنية حمددة بيدد ارمناصب ارمةبولة وارميلن عنها قبا
االشرتاك فيها.
خوائت نظام ل.م.د  :يتميز نظام ل.م.د بالنةاط التالية :
التلويا  :ييرب عن اإلمكانية ارممنوحة للطالب لتايمل ارمىارات التكوينية
واجلاميية.
االحتفاظ  :ميكن للطالب االحتفاظ بارمواد ارمتلوا يف الوحدات التيليمية يف حالة
تايمل ارمىار التكويين أو اجلاميات
مبادئ نظام ل.م.د  :يةوم نظام ل.م.د على :
-1الامسلة  :Capitalismتيترب لويا حاصا خلاصية االحتفاظ ارمشار إليه
أعاله ،أي أن الوحدات الدراسية ارمكتىبة ال جمال إلعادتها حتى لو مت التلويا
من مؤسىة إىل أخاد ،كما ميكن لويا الاصيد (الةاوض) عند ماادرة ارمؤسىة
األصلية.
-4احلاكية  :Mobilityمتكَن الطالب من لويا ملفه البيداغوج  ،وتىجيله يف أي
مؤسىة جاميية يف اجلزائا أو خارجها.
-0الوضوحية  :Lisibityمتكني سوق اليما من مةارنة شهادة ل.م.د بىهولة يف
إطار التشايا (.)7
أهداف نظام ل.م.د  :تتمثا أهداف اإلصالح اجلامي اجلديد ل.م.د يف:
 -1إعطا حيوية وفيالية للتكوين اجلامي و ل بتلديث الربامج التكوينية
ات النوعية ،وارمالئمة الحتياجات الىوق ،و ل بالتشاور مع الةطاع
االقتوادي يف إطار خطط الدولة التنموية.
 -4تطويا البلث اليلم وتنمية الاوح اليلمية.
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-0استةاللية اجلاميية.
-2إعداد مشاوع جامية يشما االنشااالت احمللية واليارمية على ارمىتود
االقتوادي واليلم واإلجتماع والثةايف.
-5تةييا مىتما رمؤسىات التكوين وبااجمها

()8

ضمان اجلودة يف نظام ل.م.د  :إن قاعدة التنظيا البيداغوج لا ل.م.د ه وحدة
التيليا اليت جتمع خمتلف ارمواد التيليمية يف سداس واحد ،حيث يكمن ضمان
جناح الوحدة التيليمية باستيياب جا ارميطيات اجلديدة ،واليت ميكن استيماهلا يف
ارمىتةبا للنجاح ارمهين (اإلبداع ،االبتكار ،ارماد ودية اجليدة ،).....فيتضمن
الىداس الواحد خمتلف وحدات التيليا ( )0اليت تنةىا إىل:
أ-وحدة تيليا أساسية  :وه
لتدعيا الةواعد ارميافية.

ات أهمية بالنىبة للفاع ارم تار ،أو بالنىبة

ب –وحدة تيليا مكملة :و يكمن فيها وحدات تيليا الختواص ثانوي،
وحدات تيليا لتدعيا اختواص رئيى  ،وحدة تيليا منهجية ،وحدة تيليا
للاات احلية ،وحدة تيليا رما قبا التمهني ،وحدة تيليا يف التمهني ،وحدة تيليا
رمدخا البلث اليلم  .فكا هذه الوحدات وضيت كمجموعة علمية
مدروسة،تام لضمان جودة نظام ل.م.د سوا كانت يف ماحلة الدراسات
اجلاميية ،أو يف ارمااحا ارمهنية.
ج-وحدة تيليا حاة :ميكن إجياد وحدات تيليا لتدعيا اختواص رئيى  ،وحدة
تيليا رما قبا التمهني ،وحدة تيليا التمهني ،وحدة تيليا لةائمة يف ارمواد
االختيارية ( الرتبية البدنية ،والفيزيائية ،لاات حية أخاد ،مشاوع مجيوي ،تاريخ
()10
اليلوم
إن التكوين يف نظام ل.م.د البد أن يُكىب الطالب كفا ات تاتبط
مبىتةبا ميدان نشاطه ،متكينه من الكفا ات ،إعداده لالحرتافية ،مده بأدوات ات
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بيد أخالق للمهنة (واليت جيب ان ال تكون مضاة بالنظام االجتماع ) ،تكوينه
لبيد االقتوادي (االست دام بأقا تكلفة للوسائا االقتوادية لتةديا حلول
للتىاؤالت ارمطاوحة يف إطار نشاطه) ،والتكوين النوع يةتض أن يكون :
نظاما راهناً  :وهنا يندرج التيليا يف النمو ج الىوسيو-بنائ أو التيلّا ،واليتضمن تلة ارميافة بطايةة سلبية ،وإمنا نظاما يىتجيب للميلومات احملوا عليها
وتطبيةها يف سياق حمدد.
نظاما عملياً  :ويتطلب االنفتاح على الت ووات األخاد ينظا إليه كموفاةسوسيو-إدراكية (ميافية)  ،تىمح بإعطا مينى للفائدة اليت حيوا عليها الطالب
يف تكوينه الذات  ،ميكن حلاالت مابني وتيدد الت ووات أن تكون سبب تطويا
التيلّا ،وبنا النما ج ارميافية (اإلدراكية ).
نظاما للتكوين الذات  :حيث يىمح للكفا ات اجلديدة واحملوا عليها،واألنشطة ارمىتةلة للمتيلّا ببنا ات جديدة ،وياتبط بنا الكفا ات بالتيليا حىب
الىياق ،ألن الكثمل من الوسائا ارماتبطة بالىياق (أسلوب التيليا ،أسلوب
التلليا ،الوسائا ارمادية-التكنولوجية)  ،والوسائا الامزية منها اللاة  ،الاياضيات
(. )11
.3تعريف املرافقة : Accompanying
لغة  :يف ارميجا الوسيط فإن أصا ارماافةة مُاَافَةَةٌ
حبَةٌ -: .
[ر ف ق ] ( .مودر رَافَ َ ) -: .جَمَيَتْهُاُ مُاَافَةَةٌ حَمِيمَةٌ  : -:مُوَا َ
ب يَا ُبنَ َّ مُاَافَةَةَ األَشْاَارِ (.)14
تَجََّن ْ
إصطالحا :تيترب ارماافةة (الوصاية) أحد ارمىتجدات اجلوهاية يف إطار فلىفة نظام
ل.م.د  ، L.M.Dواليت تهدف إىل لىني نوعية تكوين الطالب بإعالمه ،وتوجيهه
للافع من قدرته ،وإمكانية مشاركته يف بنا مىاره التكويين عن طاي تيظيا حجا
اليما الش و .
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وتضيف أمسا هارون ( )140 ،4010أن ارماافةة عبارة عن متابية مؤطاة
للطالب ابتدا من دخوله إىل اجلامية ،وتتمثا هذه ارماافةة يف" الوصاية "اليت
يضيها األستا الوص وف خطة بيداغوجية تيما على مىاعدة الطالب يف
مواجهة صيوباته ،وتنظيا نفىه وعمله ،لذا قد يىاعده الوص بفضا
اتواالته مع ارمؤسىات االقتوادية واإلدارات اليمومية يف اختيار مكان تابوه
بيد مجع ارميلومات عنه (.)10
مع اليلا قد دلت أشاال بول  PAULيف  4002أن مفهوم ارماافةة ش التاريخ
اإلنىان حمافظا على مبادئ تيايفه احلديث ،وقد ظا هذا ارمفهوم
شامال  ، Génériqueرغا استيماله يف عديد الىياقات واجملاالت كالتيليا
والتكوين وارمىاعدة واإلرشاد وحتى احلكا ،ومل يؤثا تامل
شكله Protéiformeعلى جوها مفهومه.
إن ارمفهوم األول والةاعدي للماافةة ييين الىمل ميا يف اجتاه حمدد وف
قيمة رمزية متثا يف التةاسا  .le partageوهذه الةيمة تدحض أولية وأسبةية
ارمااف  primautéبا جتيله ثانويا أمام الش ت ارم ااف  ،إضافة إىل اعتبار أن أبياد
اليالقة يف هذه اليملية أها من أبيادها اإلجاائية .وعليه ،فإن ارماافةة ال تةوم
أساسا على هدف حمدد باية الوصول إليه ولكن على مبدأ هدي ارمااف وإرشاده
ودله لتلةي ل بنفىه (. )12
وهو نظام يهدف إىل دمج الطلبة اجلدد يف اجلامية ،من طاف أساتذة يتا
اختيارها من قبا اإلدارة بطايةة ما ،ميكن أن يكون ل جلميع األساتذة ،أو
لبيضها من أصلاب الكفا ة ،أو ألساتذة يتلةون إعدادا خاصا لتول هذه ارمهمة،
حىب قدرات وإمكانيات ،وظاوف كا كلية وكا قىا.
وييافها ارمشاع اجلزائاي قانونيا يف ارماسوم التنفيذي رقا  00-00الشارح رمهمة
اإلشااف ،ولديد كيفيات تنفيذها ،بأنها مهمة متابية وماافةة دائمة للطالب
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بهدف متكينه من االندماج يف احلياة اجلاميية ،وتىهيا حووله على ارميلومات
()15
حول عامل الشاا
إن اهلدف من هذا النظام هو الةضا على التهميش الذي حيوا للطالب اجلامي ،
بىبب عدد الطلبة اهلائا ،كةاعدة ،ويف اجلامية تهدف إىل تكايل ما يىمى
بيداغوجية الةاب ،أي التةاب من الطالب من قبا األستا بااض توجيهه ودجمه.
وعليه فارماافةة (الوصاية) ه عبارة عن فضا حوار بني الطلبة واألستا الوص
تةدم فيه إجابات مناسبة عن موضوعات خمتلفة على شاكلة :
متابية الطلبة يف مىارها البيداغوج عن طاي التكفا ببيض نةائوها.دعا الطلبة يف اكتىاب مناهج اليما الضاورية لنجاحها. تيايف الطلبة بارمناهج احلديثة يف البلث ارمكتيب ،والتلكا يف استيمال التةنياتمتيددة الوسائط.
تيايف وشاح نظام ل.م.د ارميتمد بالكلية من مىارات ختووات ،نظام االنتةالوالتةويا،عاوض التكوين.....
مىاعدة الطلبة يف تنظيا أعماهلا الش وية (مااجية احملاضاات ،لضملالتمارين ،إعداد البلوث واالطالع على ارمااجع.)....،
االستماع للطلبة خلل وبنا عالقة وجو من الثةة بينها ،وبني األستا من خاللتةديا الدعا والنوائح الش وية.
التةليت من حجا الشيور باالنطوائية ،واإلحباط لدد بيض الطلبة مبلاولةتشجييها ،وإعطائها نظاة اجيابية عن ارمىتةبا.
مبادئ ارماافةة البيداغوجية :تتلدد بيض مبادئ ارماافةة فيما يل :
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أ-التياقد  :يىتلىن أن تكون ارماافةة بطلب من الطالب بةود مىاعدته على
التفاعا االجياب مع ارمىتجدات ،ومتطلبات الدراسة اجلاميية ،وميكن أن تكون
بةاار الفاي البيداغوج .
ب-التياون  :تتوج زيارة ارماافةة مبلاورة تتميز باوح تشاركية تةوم على
اإلنوات ،وتفها األسباب والتفكمل يف احللول.
ج-التشاور  :يتشاور ارمااف مع الطالب ارمااف خبووص احللول ارمةرتحة

()16

وهذا ما يدفينا للةول أن الوصاية قد لدث تأثملًا اجيابيا إ ا ما استيملت بشكا
موضوع على كا األطااف ارمينية اليت هلا عالقة مباشاة ،أو غمل مباشاة بإدارة
اجلودة الشاملة يف التيليا اليال وه  :األستا  ،الطالب ،اجلامية ،احمليط
االقتوادي واالجتماع .
بالنىبة لألستا  :إن مفهوم مضمون الوصاية كأداة لتلةي إدارة اجلودة الشاملة
يف التيليا اليال يتطلب أستا ا يتوف بالكفا ة اليلمية ،وارمهنية االجتماعية ،وإن
توفمل هذا الونف من األستا يىتلزم الةيام مبايل :
تنظيا دورات ت كوينية مىتماة قود متكينها من اكتىاب ارميارف واخلرباتاجلديدة.
تنظيا باامج تنىيةية لابط األساتذة بةطاعات اإلنتاج ،واخلدمات ،وجماالتاليما يف كا الةطاعات.
تشجيع البلث اليلم لدد األساتذة ،وتنمية فاص البلث ارمشرتك بني األقىاموالكليات.
تشجيع التدريل باست د ام الطاق احلديثة ،والتنىي بني األساتذة يف هذا اجملال()17
قود تبادل ارميارف ،واخلربات واحلث على التأليف ارمشرتك
 تطبي نظام عادل ،ومتكاما لتةييا األساتذة قود تشجييها على روح ارمبادرةوروح اليما.
370

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ..............................د /حليمة قادري ،د /نصرية بن نابي
التأكيد على اكتىاب اللاات خاصة األكثا استيماال منها يف اليامل.احلاص على حضور األساتذة رمؤمتاات اجلودة يف التيليا اليت تيةد يف كا أحنااليامل.
توفمل كا الوسائا الضاورية لألساتذة من قاعات الدراسة ومللةاتها. توفمل اجلو ارمالئا لألستا اجلامي من أستا تةليدي مىيطا ،وملةن للدروس،إىل أستا منفاد غمل منط  ،ممارس للتفكمل الناقد ،ومىتهل للتةنية إىل أستا
عواي ،قائد للطلبة ،وصدي واع هلا ،ومُلاور ومُناقش للميلومات ،ومبدع
()18
ومبتكا
بالنىبة للطالب  :إن الوصاية ارممارسة على الطالب ليىت وصاية مطلةة ،وإمنا
وصاية نىبية  ،اهلدف منها إعالم الطالب،وتوجيهه قود الافع من مىتود عمله
الش و  ،غمل أنه ال ميكن لةي ل إال من خالل وصاية تيتمد على مبادئ
إدارة اجلودة الشاملة واليت تتطلب توفمل مايل -:زيادة مشاركة الطلبة يف
الةاارات ارمتيلةة بشؤونهاق -تطويا خدمات اإلرشاد والتوجيه للطلبة- ،تىهيا
احلااك األكادمي للطلبة يف اجلامية- ،إعداد باامج لتوعية الطلبة ،والنهوض
مبىتود تفكملها ،وتوجيهها حنو اليما باوح الفاي واحرتام اآلخاق -االهتمام
بالطلبة الكتىاب قدرات ميافية ،ومهارات فنية وتةنية تىها اخنااطها يف سوق
اليما بكا ثةة بالنفلق -متابية الطلبة بيد ختاجها يف مواقع عملها ،وتةييا
أدائه ا قود الوقوف على مواطن الةوة والضيف يف ارم طط والربامج الدراسية.
ومن أهداف الوصاية يف هذا اجملال :
بالنىبة للمليط اجلامي  :إن اعتماد الوصاية يف التيليا اليال على أساس إدارة
اجلودة الشاملة ،وألجا التنىي بني اجلامية واحمليط االقتوادي واالجتماع ،
ميكن من ح ا مشكا عدم الرتابط الواضح بني اجلامية وعامل الشاا ،مما ينم
لضمان عالقات
قدرتها على تطويا اتها ،والوفا حباجات اجملتمع  ،و ل
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وقنوات سليمة تابط ارمؤسىات اجلاميية باجملتمع يف تطوراته ومتاملاته ،وحاجاته
(. )10
لىني مناهج التيليا وبااجمه وجيلها متماشية مع حاجات التنمية الشاملة يفالبالد( )40والشكا ارموال رقا ( )4حيدد اليالقة بني الوصاية واجملتمع.

الشكا رقا ( )3يبني الوصاية

كأداة إلدراة اجلودة الشاملة

الدراسات الىابةة  :مبا أن نظام ل.م.د هو إصالح جديد باشات فيه اجلامية
اجلزائاية منذ  ،4002فإن الدراسات اليت تناولته عددها قليا وه كما يل :
دراسة أمحد زرزور يف ( )4006بينوان تةييا تطبي اإلصالح اجلامي نظام
ل.م .د يف ضو لضمل الطلبة ليامل الشاا ،إ انطل الباحث من التىاؤل التال :
ها جييب نظام ل.م.د على خمتلف متطلبات اجملتمع اليت من شأن التيليا اليال
باجلزائا االستجابة هلا؟ وها مت األخذ يف احلىبان كا االعتبارات اليت من شأنها
أن تضمن جناح هذا اإلصالح اجلامي اجلديد ،حتى يتمكن من لةي أهدافه
األساسية  ،ومن أجا اإلجابة على هذا التىاؤل مت توميا استبيان يتكون من 01
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بندا موزعة على ثالثة حماور :وه حمور التوجيه إىل نظام ل.م.د ،وحمور حمتود
الربامج ،وحمور مواحل مىاعدة الطلبة ،مشلت اليينة  105طالبا وه عينة
مةوودة يف ختوت البيولوجيا واليلوم التةنية ،وبيد التلليا اإلحوائ لنتائج
بنود االستبيان ،كانت كاآلت :
إن نظام التيليا اليال اجلديد(ل.م.د) يىاعد الطالب وحيضاه إىل عامل الشاا،وهذا باتفاق كبمل من قبا طلبة أفااد اليينة البالغ عددها ( .)105إن احملور األول
ارمتيل بالتوجيه والذي يندرج ضمن الفاضية اإلجاائية األوىل ،واحملور الثان
ارمتيل مبلتود الربامج الذي يندرج ضمن الفاضية اإلجاائية الثانية ،واحملور
الثالث ارمتيل مبواحل ارمىاعدة واإلعالم للطلبة ،والذي يندرج ضمن الفاضية
اإلجاائية الثالثة قد لةةت مجييها لكن بشكا سليب (.)41
أما دراسة ليمام سارمة ( )4007فةد تناولت تةويا سياسة نظام ل.م .د يف
ضو التجابة اجلزائاية واخلربة اليارمية ،ارمطبةة على عينة من طلبة واألساتذة من
كلية احلةوق واليلوم االقتوادية جبامية ورقلة ،للكشف عن مدد إدراك اليينة
هلذا النظام ،حيث مشلت عينة الدراسة نىبتها  % 00من جمتمع الدراسة أي ما
قيمته ( )400طالب من جمموع عدد الطلبة البالغ ( ،)640باالعتماد على اليينة
اليشو ائية البىيطة ،أما األساتذة فةد عددها ( ،)51ثا أخذ ( )40أستا ا أي ما
نىبته  % 20من جمتمع البلث ،وخلوت الدراسة إىل النتائج التالية  :النةت يف
التأطمل السيما األستا الوص  ،إ بلات الطلبة الذين أجاوبوا إجابة سلبية من
عدم استفادتها من ارماافةة نىبة  % 7771عرب عنها بشكا طلبة الىنة الثالثة
بنىبة  ، % 5787إ أن الطلبة يشتكون من عدم وجود أستا وص وهذا يف
خمتلف ارمىتويات الىنة األوىل و الثانية والثالثة ،كثافة الربنامج رغا تةليت
احلجا الىاع احلضوري للطالب ،نةت يف هياكا االستةبال البيداغوجية ،غياب
اليةود مع الشاي االقتوادي ،عدم وضوح كيفية تنظيا الطلبة واستفادتها من
اخلاجات اليلمية ،والرتبوات ارميدانية ،نةت اجلانب اإلعالم من ندوات
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وملتةيات حول سمل هذا النظام ،غياب اإلطار الةانون للماسرت والدكتوراه ،عدم
استفادة الطلبة من خدمات اإلعالم اآلل واالنرتنيت(.)44
دراسة هارون أمسا ( )4010موضوعها دور التكوين اجلامي يف تاقية
ارميافة اليلمية -لليا نةدي لىياسة التيليا اليال يف اجلزائا من خالل نظام
ل.م.د  ،حيث انطلةت من التىاؤل اآلت  :إىل أي حد ميكن أن يىاها التكوين
اجلامي يف ظا اإلصالحات نظام ل.م.د يف تاقية ارميافة اليلمية؟ و ل من
خالل استطالع آرا عينة عشوائية من أعضا هيئة التدريل ،والطلبة جبامية قارمة
بكلياتها الثالث ( وه من اجلاميات األوائا اليت طبةت نظام ل,م.د) ،البالغ
تيدادها  66أستا ا ،و 450طالبا ،وبيد االستيانة باالستمارة ارمكونة من  40بندا
تشما حيثيات نظام ل.م .د ،ومن بينها ارماافةة البيداغوجية  ،كانت نتائج الدراسة
كاآلت  :صاحت نىبة  % 62.20من الطلبة بيدم تطبي فكاة األستا الوص ،
و % 05.60من الطلبة أقاوا بتطبي هذه الفكاة ولو بوفة حمتشمة ،أعلى نىبة
واليت مثلث  % 51.60من الطلبة وتملة حضورها جللىات األستا الوص
شبه ميدومة ،و% 01.26من الطلبة وتملة حضورها غمل منتظمة ،و
 % 16.85كانت وتملة حضورها هلذه اجللىات منتظمة (.)40
أما دراسة زينب هارون ( )4010فهدفت إىل احلديث عن التةييا يف فضا
الوصاية جلهاز ل.م.د باجلامية اجلزائاية ،باعتبار أن استلداث الوصاية (ارماافةة )
يف نظام ل.م .د يف اجلزائا ،وجد لتةييا أهداف التكوين ،من خالل تةنيات التةييا
والتةييا الذات  .ولالطالع على طبيية هذا التكوين مت االستفىار عن تواميا
وممارسات التةييا ،وأيضا ارمطالبة بتكوين األساتذة للتةييا ،لذا اعتمدت يف
منهجيتها على التلةي عن طاي استمارة وجهت ألساتذة يف كلية اآلداب
واللاات يف والية قىنطينة ،واليت مشلت ثالث متاملات (تواميا التةييا،
ممارسات التةييا ،وبيداغوجيا التةييا والتةييا الذات ) يف فضا ارماافةة ،بينت
نتائج الدراسة أن فضا ارماافةة ال ميتد إىل كا أبياده خاصة مبا هو متيل بالتكوين
للتةييا والتةييا الذات  ،با ياكز على التكوين لليما اجلامي ال لليما
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الش و  ،واكتىاب تةنيات استيمال الدعائا البيداغوجية ،وتةنيات البلث
للوصول للميافةق وأن تواميا األساتذة للماافةة تتملور حول مىاعدة الطلبة
يف الويوبات ارمتيلةة بارميافة اللاوية ،رغا تأكيدها على أهمية التةييا ارمىتما
للمواضيع اليت تتيدد ارميارف إىل الكفايات والىملورات ،واالسرتاتيجيات (.)42
يف حني تطاقت دراسة شايف عل ( )4010-4000إىل تناول موضوع
اكتىاب متطلبات جودة التكوين يف مياهد الرتبية البدنية والاياضية –دراسة
مةارنة بني الطلبة ارمن تمني إىل النظام الكالسيك والنظام اجلديد ل.م.د يف جامية
مىتاامن  ،حيث انطل من التىاؤالت التالية :ها نظام ل.م.د يكىب الطالب
اجلودة يف التكوين؟ها هناك فاوق يف اكتىاب متطلبات جودة التكوين بني طلبة
الرتبية البدنية والاياضية يف نظام ل.م.د وطلبة الرتبية البدنية والاياضية نظام
كالسيك ؟ها هناك فاوق يف اكتىاب متطلبات جودة التكوين بني طلبة التدريب
الاياض ل.م .د وطلبة التدريب الاياض نظام كالسيك ؟ها هناك فاوق يف
اكتىاب متطلبات جودة التكوين بني طلبة الرتبية البدنية والاياضية وطلبة
التدريب الاياض ل.م.د؟ لإلجابة على هذ ه التىاؤالت قام بتطبي استبيان "
جودة التكوين يف الرتبية البدنية والاياضية يف ظا تطبي نظام ل.م.د" كوسيلة جلمع
البيانات وارميلومات ،وزع على  60طالبا (  15طالب ماسرت يف الرتبية البدنية،
و 15ماسرت التدريب الاياض  15 ،طالب نظام كالسيك يف الرتبية البدنية
والاياضية 15 ،طالب يف التدريب الاياض ) ،وباالستيانة باألساليب اإلحوائية
التالية :ارمتوسط احلىاب  ،االحنااف ارميياري ،النىبة التائية .دلت نتائج الدراسة
على :وجود فاوق يف اكتىاب متطلبات جودة التكوين بني طلبة الرتبية البدنية
والاياضية يف نظام ل.م.د وطلبة الرتبية البدنية والاياضية نظام كالسيك  ،عدم
وجود فاوق يف اكتىاب متطلبات جودة التكوين بني طلبة التدريب الاياض
ل.م.د وطلبة التدريب الاياض نظام كالسيك  ،عدم وجود فاوق يف اكتىاب
متطلبات جودة التكوين بني طلبة الرتبية البدنية والاياضية وطلبة التدريب
الاياض ل.م.د (.)45
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يف حني هدفت دراسة قمودة اليايش ،بن صدقة فيوا ( )4010إىل تناول "فاص
التوظيف خلاجي اجلامية يف ظا نظام ل.م.د حيث انطلةا من طاح التىاؤالت
التالية  :ها يوجد تنىي بني اجلامية وميدان الشاا الذي من شأنه أن يدعا
فاص اليما خلاجي نظام ل.م.د؟ها توجد أولوية خلاج نظام ل.م.د على
خاجي النظام الكالسيك يف التوظيف؟ ها فتح جمال الدراسات اليليا يف نظام
ل.م.د يزيد من فاص التوظيف خلاجييه؟ لإلجابة على هذه التىاؤالت قام
الطالبان بالدراسة ارميدانية يف جامية ورقلة على  100طالباق مت االعتماد على
األدوات التالية :قائمة ارمالحظة ،ارمةابلة و االستبيان .دلت نتائج الدراسة على:
عدم وجود تنىي بني التكوين اجلامي وميدان الشاا ياط سوق اليما خلاجي
نظام ل.م.د ،وجود نفل الفاص بني طالب نظام ل.م.د وطالب ليىانل
كالسيك يف جمال التوظيفق أن مواصلة الدراسة يف ارماسرت لطالب نظام ل.م.د
يزيد من فاص التوظيف(.)46
تعقيب على الدراسات السابقة :
من حيث األهداف  :اختلفت األهداف من دراسة إىل دراسة حيث
هدفت دراسة أمحد زرزور( )4006إىل تناول تةييا تطبي اإلصالح اجلامي يف
ضو لضمل الطلبة ليامل الشاا ،يف حني هدفت دراسة هارون أمسا ()4010
إىل التياف على دور التكوين اجلامي يف تاقية ارميافة اليلمية يف ظا نظام
ل.م.د ،أما دراسة شايف عل ( )4010فةام بارمةارنة بني الطلبة ارمنتمني إىل
النظام الكالسيك ونظام ل.م.د يف اكتىاب متطلبات جودة التكوين يف مياهد
الرتبية البدنية والاياضية ،أما دراسة قمودة اليايش وأخاون ( )4010فتطاقت
إىل فاص التوظيف خلاجي اجلامية يف ظا نظام ل.م.د ،يف حني زينب هارون
( )4010فهدفت إىل احلديث عن التةييا يف فضا الوصاية جلهاز ل.م.د باجلامية
اجلزائاية.
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من حيث اليينة :اتفةت كا من دراسة أمحد زرزور وشايف عل و
قمودة اليايش ،بن صدقة فيوا يف التياما مع عينة الطلبة  ،يف حني كانت اليينة
يف دراسة كا من زينب هارون  ،وأمسا هارون إىل التياما مع عينة األساتذة.
من حيث ارمنهج :كا الدراسات ارمشار إليها اعتمدت على ارمنهج الوصف
اإلحوائ  ،رغا أنها مل تشمل إىل ل لكن استيانتها باالستبيان ،وباألساليب
اإلحوائية الوصفية يبني نوعية ارمنهج.
من حيث األدوات :كا الدراسات اعتمدت على االستبيان كأداة جلمع ارميطيات،
ضف إىل ارمالحظة وارمةابلة الذي اعتمدا عليها كا من قمودة اليايش وبن صدفة
فيوا.
 اإلجراءات املنهجية :
 الدراسة االستطالعية :
 اجملال اجلغرايف والزمين للدراسة :
عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من  00طالباً ( 15علا النفل 15 ،ختوت
التكنولوجيا) اختملوا بطايةة عشوائية
أدوات الدراسة  :جلمع البيانات الالزمة لتلةي أهداف الدراسة صممت أداتها من
واقع األدبيات الرتبوية ،واليت مشلت جمموعة من الكتب اليلمية ،والبلوث اليت
تناولت موضوع نظام ل.م .د نذكا منا على سبيا ارمثال ال على سبيا احلوا:
دراسة زينب هارون( ، )4010ودراسة بن صدقة فيوا ،وقمودة اليايش
( ،)4010والدليا اليلم للماافةة اليلمية .وتكون االستبيان من  40فةاة.
اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة:
الصدق:حلىاب الودق اع تمدنا على صدق احملكمني وهذا بتوزيع االستبيان على
سبية أساتذة من قىا علا النفل وعلا االجتماع ومن ها مكلفون مبمارسة
ارماافةة وكانت نتائج قبول اليبارات ترتواح مابني ()% 85,71-% 75
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الثبات :مت حىاب قيمة مياما الثبات بطايةة إعادة تطبي االستبيان على عينة
قوامها  00طالبا بفاصا زمين بني التطبي األول ،والتطبي الثان  41يوما ،وقد
بلغ مياما الثبات ( .)0.756أما مبيادلة ألفا كاونباخ فالةيمة قدرت با .0.804
الدراسة األساسية :
اجملال اجلغرايف والزمين  :أجايت الدراسة ارميدانية يف جامية وهاان خالل الىنة
اجلاميية .4012-4010
عينة الدراسة ومواصفاتها :بلغ قوامها  005طالب من أصا  244طالب اختملوا
بطايةة عشوائية طبةية .
مواصفات العينة :
من حيث اجلنس والسن:
اجلدول رقم ( : )1يبني خصائص عينة الدراسة األساسية من حيث اجلنس والسن
السن

[[32-11
العدد

[[33-32
%

العدد

[[32-33
%

العدد

%

أكثر من 32
العدد

%

المجموع
العدد

%

الجنس
اإلناث

91

31.72

55

72.67

39

77.26

13

2.33

793

09.75

الذكور

48

76.23

41

73.32

25

51.62

23

2.32

721

65.39

المجموع

729

67.69

92

33.20

26

79.75

22

75.16

220

99.99
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من خالل نتائج اجلدول رقا ( )1يبني أن أكرب نىبة ظهات يف فئة من
يبلاون عما [ [40-18مةارنة مع أصاا فئة اليت ظهات عند من يبلاون أكثا من
بالنىبة اليادية لطلبة الىنة األوىل الذين من
 42سنة ،وميكن تفىمل ل
ارمفاوض أن توجه إليها ارماافةة ،لكن إما أن طلبة الىنة األوىل مل يتلةوا اإلعالم
الكايف ،حول أهمية الوصاية ،وليل لديها أي علا بها.
من حيث اجلنس واملستوى الدراسي:
اجلدول رقا ( )4يبني خوائت عينة الدراسة األساسية من حيث اجلنل
وارمىتود الدراس .
المستوى

الدراسي

السنة األوىل
العدد

الثانية
 %العدد

الثالثة
%

العدد

اجملموع

ماسرت 1
 %العدد

%

 %العدد

الجنس
اإلناث

010

41.03

34

02.24

22

12.80

20

12.38

022

02.01

الذكور

02

02.10

28

12.28

42

12.00

22

18.08

042

31.22

اجملموع

002

32.08

82

21.02

80

02.21

32

03.12

440

22.22

يظها لنا من خالل نتائج اجلدول رقا ( )4أن نىبة الطلبة الذين يدرسون يف الىنة
األوىل ليىانل ه أكرب نىبة مةارنة مع الىنوات الباقية وميكن تفىمل ل بأن
الاموض الذي يشيا به الطالب ارملتل للىنة األوىل جيله يُةبا على ما
االستبيان هذا من جهة ،ومن جهة أخاد تيترب الفئة اليت من ارمفاوض أن تتلةى
ارماافةة البيداغوجية  ،كما قد يفىا أن مجيع ارمىتويات الدراسية مل تتلةى الوصاية،
أو ه تدار بشكا س  ،أو عدم توفا ارميلومات أو اإلمكانيات لتطبيةها.
من حيث اجلنس والتخصص :
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اجلدول رقم ( :)0يبني خصائص عينة الدراسة األساسية من حيث اجلنس والتخصص
الت و
ص
اجلنل

ع.النفل
ك

%

ع.االجتماع

البيولوجيا

%

التكنولوجيا

%

اجملموع
%

%

االناث

82

21

03

08.00

00

08.30

80

02.21

022

02.01

الذكور

43

01.03

42

12.00

20

8.28

20

18.28

042

31.22

اجملموع

010

41.03

28

20.82

28

22.82

22

23.32

440

22.22

تبني نتائج اجلدول رقا ( )0أن أكرب نىبة ظهات يف ختوت علا النفل،
وتةاربت النىبة بني ختوو علا االجتماع والتكنولوجيا.
األساليب اإلحصائية  :رمياجلة بيانات البلث ارميدان است دمنا أسلوب حىاب
التكاارات الست ااج النىب ارمئوية ،مياما ارتباط بملسون ،لليا التباين ألنه
يتواف مع أغااض البلث.
عرض ومناقشة النتائج :
الفرضية  : 1يوجد فاق يف استجابة الطلبة حنو جودة التكوين اجلامي يف نظام
ل.م.د يف ضو ارماافةة البيداغوجية ييزد رمتامل ارمىتود الدراس ( الىنة :األوىل،
الثانية ،الثالثة وماسرت.) 1
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اجلدول رقم ( :)2يبني حتليل التباين الستجابات الطلبة حنو جودة التكوين حسب
مستوياتهم الدراسية
مصدر التباين

جمموع املربعات

متوسط
املربعات

درجة احلرية

بني اجملموعات

405,52

411,07

2

داخل اجملموعات

102,05

86.25

001

اجملموع

000.80

ف

4.251

بينت نتائج اجلدول رقا ( )3أنه ال يوجد فاق بني استجابات الطلبة حنو
جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف ضو ارماافةة البيداغوجية حىب مىتوياتها
الدراسية ( الىنة :األوىل ،الثانية ،الثالثة وماسرت ،) 0إ قدرت قيمة لليا التباين
فاجلدولية ارمةدرة " با  " 2.82عند
احملىوبة با " "25300وه أصاا من قيمة " "
مىتود الداللة ( )1.10هذه النتائج تبني أهمية ارماافةة البيداغوجية بالنىبة لكا
الطالب بإختالف مىتوياتها الدراسية ،ألن ارماافةة تيترب أحد ارمىتجدات
اجلوهاية يف إطار فلىفة نظام "ل.م.د  "L.M.Dاليت تهدف إىل لىني نوعية
تكوين الطالب بإعالمه ،وتوجيهه للافع من قدراته ،وإمكانية مشاركته يف بنا
مىاره التكويين.
هذا ما تؤكده (أمسا هارون )021 :2101 ،اليت تيترب ارماافةة عبارة
عن متابية مؤطاة للطالب ابتدا من دخوله إىل اجلامية ،فتتمثا هذه ارماافةة يف
"الوصاية "اليت يضيها األستا ارمااف وف خطة بيداغوجية تيما على مىاعدة
الطالب يف مواجهة صيوباته ،وتنظيا نفىه وعمله .كما قد يىاعده بفضا
اتواالته مع ارمؤسىات االقتوادية واإلدارات اليمومية يف اختيار مكان تابوه.
كما أن ارماافةة البيد اغوجية تيتمد على مبدأ التياقد ،أي أن ارماافةة تكون بطلب
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من الطالب بةود مىاعدته على التفاعا االجياب مع ارمىتجدات ،ومتطلبات
الدراسة اجلاميية ،وميكن أن تكون بةاار الفاي البيداغوج .(Regine Sirota,
)2003: 8-10

ضف على ل جند غياب خلية التوجيه واإلعالم ارمتيلةة بارماافةة واليت من
ارمفاوض أن تتكوّن من أساتذة وإداريني ،واليت تاتبط مهمتها بضمان تالؤم
التكوين مع مىاره الدراس  ،ومشاوعه ارمهين ،وليا هذا ما أكدته دراسة
ليمام سارمة (.)4007
الفاضية  :3يوجد فاق يف استجابة الطلبة حنو جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف
ضو ارماافةة البيداغوجية ييزد رمتامل الت وت (علا النفل ،علا االجتماع،
البيولوجيا ،التكنولوجيا).
اجلدول رقم ( )5يبني حتليل الت باين الستجابات الطلبة حنو جودة التكوين حسب
ختصصاتهم
مصدر التباين

مج املربعات

متوسط
املربعات

درجة احلرية

بني اجملموعات

076,41

406.85

0

داخل اجملموعات

106,87

08.72

001

اجملموع

510.08

ف

3.322

ف احملىوبة البالاة ( )4.000أصاا
من خالل نتائج اجلدول رقا ( )5يتضح أن " "
ف اجلدولية ()4.68عند مىتود الداللة ( )0.01أي أنه ال يوجد فاق بني
من " "
استجابات الطلبة حنو جودة التكوين يف نظام ل.م.د يف ضو ارماافةة البيداغوجية
حىب الت وت الدراس ( علا النفل ،علا االجتماع ،البيولوجيا،
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التكنولوجيا) .وميكن تفىمل ل على أنه ال يوجد فاق بني خمتلف الت ووات
بالنىبة ألهمية األستا ارمااف كطاف يف ضمان جودة التكوين اجلامي  ،ولتلةي
ل يتطلب توفا أستا ا يتوف بالكفا ة اليلمية ،وارمهنية االجتماعية حىب
).(Regine. Sirota, 2003 : 06
بالاغا من أهمية ارماافةة البيداغوجية لطالب ل.م.د ،نىجا نىبة  % 62,20من
طالب عينة الدراسة اليت قامت بها هارون أمسا  4010تواح بيدم وجود
األستا ارمااف .
اخلامتة :تواجه اجلامية اجلزائاية مشكلة االهتمام بالكا على الكيف يف إعداد
الطالب ،الذي جيلها تفكا يف عدة إصالحات جاميية آخاها كان إتباع نظام
ل.م.د وهذا حتى ت ىتجيب رمتطلبات اليوا ،وتتماشى مع ما ييافه اجملتمع
الدول من تطورات سوسيو-اقتوادية وثةافية ،لذا فه تىيى إىل لةي جودة
التكوين اجلامي من خالل استلداث رتبة األستا ارمااف (الوص ) لضمان
مىار التكوين الفيال ،من خالل التنىي بني ما يتلةاه يف ارمدرجات و ما هو
موجود يف عامل ارمهن .وارمطابةة بني التكوين والوظيفة باعتباره ارمييار األساس
لتةويا فيالية الربنامج الذي تلةاه الطالب يف مىملته الدراسية مع اإلصالح
اجلديد.
املقرتحات:
 ضاورة إجاا تكوين لألساتذة مهما كانت رتبتها على كيفية إجاا
ارماافةة البيداغوجية.
 إعادة النظا يف هيكلة ارمناهج والربامج الدراسية واليت ختدم الطموح ارمهين
للطالب.
 لديث ارمناهج ارميتمدة يف تكوين طالب ل.م.د وفةا رما يتماشى مع
ارميايمل وشاوط التوظيف.
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