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 د.م.تطبيق المرافقة البيداغوجية و عالقتها  بجودة التكوين في نظام ل
 (دراسة ميدانية بجامعة الشمف )

 سيدي عابد عبد القادر 
 أستاذ محاضر
2جامعة محمد بن أحمد وهران  

 
    

التكوين  ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين تطبيق المرافقة البيداغوجية و بين جودة :ممخص البحث
.    (الجنس ، المستوى الدراسي)د في ضوء متغيرات .م.الجامعي في نظام ل

و قد خُمصت . طالب و طالبة جامعية  (94)عمى عينة بمغت المرافقة البيداغوجية ليذا الغرض تّم تطبيق مقياس 
:  الدراسة إلى النتائج التالية 

 .د .م.توجد عالقة بين تطبيق المرافقة البيداغوجية و بين جودة التكوين في نظام ل- 
.   (الجنس ، المستوى الدراسي)تبعا لمتغيرات تطبيق المرافقة البيداغوجية  توجد فروق فيال - 

  . د.م. نظام ل- جودة التكوين- المرافقة البيداغوجية :الكممات المفتاحية
 
 

 

Abstract 

The present study aimed at discovering relation between pedagogic accompaniment or Tutoring and 

quality of training in system LMD, according to variables (sex, level). To This effect they applied a 

questionnaire on a sample of (94) students and students. And study concluded that: 

-There is a relation between pedagogic accompaniment and quality of training in system. 

-There are no differences in pedagogic accompaniment and quality of training in system LMD 

according to variables (sex, level). 

Keywords: The pedagogical accompaniment-The quality of training-  LMD system.  
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: مقدمة الدراسة

إن التقدم العممي و التكنولوجي لألقطاب الجامعية و خاصة منيا األمريكية ، أدى بمعظم الدول الحريصة عمى نموىا 
( . 13،ص2008بداري،حرز اهلل،)اإلقتصادي و دخوليا العولمة لمراجعة نظام تعميميا العالي و إدخالو في النظام الجديد

د، وقد حمل ىذا النظام .م.لقد تبنت الجزائر منذ أكثر من عشرة سنوات نظام جديد في التعميم الجامعي يسمى بنظام ل
عدة مفاىيم ومصطمحات جديدة كالقرض والوحدة التعميمية والمسار وغيرىا من المفاىيم التي انتشرت بفعل انتشار ىذا 

أو " المرافقة البيداغوجية" لكن يستوقفنا مفيوم واحد من بين ىذه المفاىيم التي ذكرناىا،وىو مفيوم. النظام في الجامعة 
الذي لم نرى لو تطبيق في الجامعات إال بعض االستثناءات ،كما لم يعرف طريقو لإلنتشار كغيره من " اإلشراف"

.  د .م.مصطمحات نظام ل
والتي تيدف إلى تحسين نوعية تكوين الطالب (د.م.ل)أحد المستحدثات الجوىرية في إطار نظام" tutorat" و تعتبرالمرافقة

.  بإعالمو وتوجييو لمرفع من قدرتو وٕامكانية مشاركتو في بناء مساره التكويني إلى غاية ادماجو في سوق العمل 
و يجدر بنا اإلشارة إلى أن المرافقة البيداغوجية ضرورة وحتمية تممييا عمينا فمسفة النظام في حد ذاتو، حيث أن البرامج 

تركز عمى عنصر النشاط الشخصي لمطالب و إعداده بمؤىالت و ميارات مناسبة تجعميم قادرين عمى معايشة غزارة 
المعمومات و عمميات التغيير المستمرة و التقدم التكنولوجي اليائل، بحيث ال ينحصر دورىم فقط في تمقي لممعرفة و 

اإلصغاء ، و لكن في عممية التعامل مع ىذه المعمومات و االستفادة منيا بالقدر الكافي لخدمة عممية 
الذي يحتاج إلى ميارات الستغالل مرافق البحث العممي ومنو القضاء عمى سمبية الطالب لضمان . (2010صالح،)التعمم

 . دينامكية فعالة بين الطالب واألستاذ واإلدارة تترجم إلى مخرجات ذي جودة عالية

  :مشكمة الدراسة و تساؤالتها

أن لو القدرة عمى التكيف مع المحيط االجتماعي و االقتصادي  (د.م.ل)إن من خصوصية التكوين الجامعي في نظام 
وذلك من خالل  تطور البحوث العممية التي تخدم الواقع المؤسساتي لمدولة و المجتمع،ألن ميدان التعميم العالي يعمل 

وعميو، فإن الدراسة . عمى التداخل بين القطاعات المختمفة في مجال تبادل الخبرة و االستفادة من التطورات العممية
ىل ىناك عالقة بين تطبيق المرافقة البيداغوجية و بين جودة : الرئيس التالي الحالية تسعى إلى اإلجابة عن السؤال

 ؟د .م.التكوين في نظام ل

 :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:  تساؤالت الدراسة

 الجنس ؟  تبعا لمتغيرتطبيق المرافقة البيداغوجية  توجد فروق في ىل- 

 المستوى الدراسي ؟  تبعا لمتغير تطبيق المرافقة البيداغوجية  توجد فروق في ىل- 

 : تكمن أىمية البحث فيما يمي:  أهمية البحث

. ُيعد موضوع الدراسة من مواضيع الساعة خاصة في الفترة التي نعيشيا و ىي فترة التجديد المعرفي و التكنولوجي-
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. و الذي ُيعبر عن شكل من أشكال عولمة التعميم العالي أي أنو يتميز بالصبغة الدولية  (ل م د)أىمية ىذا النظام-
. مدى تحقيق الجامعة من خالل ىذا النظام لألىداف المسطرة و خاصة عالقتيا بعالم الشغل -

: ييدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث

 .د.م.تطبيق المرافقة البيداغوجية و بين جودة التكوين في نظام ل الكشف عن طبيعة العالقة بين-

. د.م.تطبيق المرافقة البيداغوجية و جودة التكوين في نظام لالفروق بين الذكور و االناث في  معرفة -

 .د.م.تطبيق المرافقة البيداغوجية و جودة التكوين في نظام لالفروق بين المستويات الدراسية في  معرفة -

 :مفاهيم الدراسة

ىي عممية تكوينية يقوم بيا أستاذ مشرف لطالب حديث العيد بالجامعة من أجل متابعة مساره : المرافقة البيداغوجية .1
. الدراسي بيداغوجيا و منيجيا و نفسيا

 قدرة الجامعة عمى إعداد الطالب بمؤىالت و ميارات مناسبة تجعميم قادرين عمى معايشة غزارة :جودة التكوين.2
. المعمومات و عمميات التغيير المستمرة و التقدم التكنولوجي 

. 2004حيث تبنتو الجامعة الجزائرية منذ سنة : (دكتوراه- ماستر- ليسانس) و نقصد بو :د.م.نظام ل- 3

الدراسات السابقة 

( 2017)قادري و بن نابي

د في ضوء المرافقة البيداغوجية لمطالب الجامعي وفقا لمتغير المستوى .م.تناولت ىذه الدراسة جودة التكوين في نظام ل
 طالبا 335الدراسي و التخصص ، واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي و طبقت االستبيان، عمى عينة تقدر بـ 

د .م.ال يوجد فرق دال إحصائيا في استجابة طمبة ل:  ، و توصمت إلى النتائج التالية ( ذكر137 أنثى، 198)جامعيا 
: السنة )نحو جودة التكوين الجامعي في ضوء المرافقة البيداغوجية لمطالب الجامعي يعزى لمتغير المستوى الدراسي 

د نحو جودة التكوين في نظام .م.،ال يوجد فرق دال إحصائيا في استجابة طمبة ل ( 1األولى، الثانية، الثالثة وماستر
عمم النفس، عمم االجتماع، البيولوجيا،  )د في ضوء المرافقة البيداغوجية لمطالب الجامعي يعزى لمتغير التخصص  .م.ل

. (التكنولوجيا
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( 2016) سحنون و بن زروالدراسة

تناولت ىذه الدراسة المرافقة البيداغوجية كشكل لإلرشاد األكاديمي في الجامعة من خالل برنامج تدريبي مقترح لتدريب 
وبيدف تحديد أىم االحتياجات . و تم اختيار المنيج الوصفي، والمنيج البنائي. أساتذة الجامعة عمى المرافقة البيداغوجية

 مرافقا من مختمف أقسام كمية اآلداب 56التدريبية لألستاذ الجامعي في مجال المرافقة البيداغوجية تم إجراء مقابالت مع 
والمغات والعموم االجتماعية واإلنسانية باعتبارىا تشمل أكبر عدد من المرافقين البيداغوجيين، وتمحورت المقابالت حول 

و توصمت الدراسة إلى أن تحقيق فعالية نظام ل م د عمى . ترتيب االحتياجات التدريبية في مجال المرافقة البيداغوجية 
أرض الواقع ينبغي توفير اإلرادة السياسية والتي بدورىا تعمل عمى خمق المناخ المالئم لذلك، من خالل توفير اإلمكانيات 
المادية واألطر القانونية الكفيمة لتنظيم سير العممية التعميمية وتكريس االىتمام باألستاذ، باعتباره العنصر المنفذ لإلصالح 
الذي انتيجتو الجامعة؛ فيو المرافق الذي أسند إليو التكفل بالطالب من مختمف الجوانب العممية والمعرفية و البيداغوجية 

وعميو فإن تييئة ىذا األستاذ لميام . والنفسية، وذلك لموصول بيذا األخير إلى تحقيق أىداف مشروعو التكويني والميني
ولتحقيق ذلك ينبغي انتياج سياسة تكوينية مبنية عمى أسس عممية تأخذ . المرافقة بالتدريب أضحت أكثر من ضرورة

.  بعين االعتبار االحتياجات التدريبية المتعمقة بميامو كمرافق

( 2018) زقاوةدراسة

حيث تم . سعت ىذه الدراسة الى التعرف عمى واقع سير عممية المرافقة البيداغوجية و عمى احتياجات الطالب في مجاليا
 إلى الدراسةو توصمت . عمى استجابات عينة البحث (الجنس، المستوى الدراسي، المعيد)تحديد تأثير المتغيرات المستقمة 

الى الدعم والمرافقة كان بدرجة كبيرة وال يمكن أن نغفل التفاعل بين  حاجة طالب العموم االجتماعية واإلنسانيةأن 
المجالين؛ حيث إن أي غموض لدى الطالب حول كل ما يتعمق بشيادة التخرج أو ضعف التخطيط لمساره التكويني 

وصعوبة اختيار التخصص المناسب؛ سيؤثر بشكل كبير عمى حالتو النفسية ويدفعو الى اختيار بدائل غير عقالنية مثل 
كما أن مستوى الدافعية لإلنجاز لدى الطمبة تختمف . التفكير في التوقف عن الدراسة أو تغيير مساره الدراسي من جديد

من جية أخرى يعتبر التوجيو . باختالف نمط التوجيو الجامعي لصالح الموجيين اختياريا كما تشير العديد من الدراسات
 . الجامعي واحدا من العوامل االكثر تأثيرا عمى وضعية الطالب الجديد 

( 2013) بموليدراسة

وقفت ىذه الدراسة عمى عتبة ميمة اإلشراف ، فعرفت بماىيتيا و أىم الميام التي يضطمع بيا المشرف في أداء ىذه 
و تطرقت أيضا إلى أىم الصعوبات التي تقف حائال في طريق تنفيذ ىذه الميمة ، من مثل العائق البشري و . الوظيفة 

كما اقترحت ىذه . المتمثل في تكوين األساتذة و عزوف الطمبة عن ىذه العممية و كذلك العائق اإلداري و العائق المادي 
الدراسة بعض الحمول من خالل شرح ىذا النظام لطالب المرحمة الثانوية ، و كذا تنصيب لجان لإلشراف عمى مستوى 

د و كذلك في ميمة اإلشراف و ذلك بتقديم منح و تربصات .م.كل الجامعات ، و تمكين األساتذة من التكوين في نظام ل
. في ىذا المجال 

 
 



276 
 

 2006 ) )زرزور دراسة
 في معتمدا الشغل عالم إلى الطمبة تحضير ضوء في (د.م.ل) نظام تطبيق لتقييم الميدانية الدراسة ىذه الباحث أجرى
 : وىي أساسية متغيرات ثالثة عمى ذلك
 .التوجيو -
 .البرامج محتوى -
 .لمطمبة توجيو و المساعدة مصالح -
 :التالية النتائج إلى الباحث توصل كيفيا وتحميميا كميا النتائج عرض بعد
 . الشغل عالم إلى الطمبة تحضير ميمة االعتبار بعين يأخذ د م ل بنظام لمدراسة التوجيو إن -
 .الشغل عالم إلى الطمبة تحضير ميمة االعتبار بعين يأخذ د م ل بنظام المطبقة البرامج محتوى أن -
 .الشغل عالم إلى الطمبة تحضير ميمة االعتبار بعين تأخذ د م ل نظام في المستعممة اإلعالم و المساعدة مصالح إن -

: تعميق عمى الدراسات السابقة
د في ضوء المرافقة البيداغوجية لمطالب الجامعي .م.جودة التكوين في نظام ل (2017)تناولت دراسة قادري و بن نابي

وركزت دراسة سحنون و .  طالبا جامعيا 335وفقا لمتغير المستوى الدراسي و التخصص ، واعتمدت عمى عينة تقدر بـ 
عمى المرافقة البيداغوجية كشكل لإلرشاد األكاديمي في الجامعة من خالل برنامج تدريبي مقترح  (2016)بن زروال

 مرافقا من مختمف أقسام كمية 56و تم التركيز عمى إجراء مقابالت مع . لتدريب أساتذة الجامعة عمى المرافقة البيداغوجية
لمتعرف عمى واقع سير عممية المرافقة ( 2018)و جاءت دراسة زقاوة.  اآلداب والمغات والعموم االجتماعية واإلنسانية 

الجنس، المستوى الدراسي، )البيداغوجية و عمى احتياجات الطالب في مجاليا، حيث تم تحديد تأثير المتغيرات المستقمة 
فكانت دراسة نظرية وقفت عمى تعريف ميمة اإلشراف و  (2013)أما دراسة بمولي. عمى استجابات عينة البحث (المعيد

أىم الميام التي يضطمع بيا المشرف في أداء ىذه الوظيفة ، و تطرقت أيضا إلى أىم الصعوبات التي تقف حائال في 
 ) )زرزور و في األخير جاءت دراسة .طريق تنفيذ ىذه الميمة ، كما اقترحت بعض الحمول من خالل شرح ىذا النظام 

 أساسية متغيرات ثالثة عمى ذلك في معتمدا الشغل عالم إلى الطمبة تحضير ضوء في (د.م.ل) نظام تطبيق لتقييم2006
 .لمطمبة توجيو و المساعدة البرامج ومصالح محتوى التوجيو و :وىي

لقد تباينت ىذه الدراسات في دراسة موضوع المرافقة البيداغوجية بين الجانب النظري و الميداني ، و جاء التركيز في 
و . الجانب األخير عمى المتغيرات المتصمة بالمرافقة كالجنس و المستوى و المعيد و ذلك باستعمال أداة االستبيان 

من خالل دراسة العالقة بين تطبيق  (ل م د )جاءت ىذه الدراسة استكماال لمدراسات السابقة بتوضيح نجاح ىذا النظام 
. د .م.المرافقة البيداغوجية و جودة التكوين في نظام ل

: إجراءات الدراسة

االستداللي لتحميل معطيات الدراسة إحصائيا، باعتبار انو المنيج المالئم  الوصفي المنيج لقد تم إتباع: منهج الدراسة 
 .لطبيعة ىذه الدراسة
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طالب جامعي ، و ىي موزعة تبعا لمتغيرات الدراسة كما ىو مبين  (94) تكونت عينة الدراسة الراىنة من :الدراسةعينة 
( :  1)في الجدول 

يوضح خصائص العينة األساسية  (01)جدول رقم 

النسبة المئوية العدد المستويات المتغيرات 
 52.1 49ذكور الجنس 

 47.9 45إناث 
 38.3 36سنة ثالثة لسانس المستوى الدراسي 

 27.7 26 1ماستر
 34 32 2ماستر

 100 94المجموع 
 

: أداه الدراسة
ولقد . فقرة  (42)د و احتوت عمى .م.قام الباحث ببناء استمارة المرفقة البيداغوجية و جودة التكوين الجامعي في نظام ل

 . طالب و طالبة من جامعة الشمف( 40)تم تجريبيا عمى عينة استطالعية قواميا 
د من خالل .م.لم يتوصل الباحث لتوفير مقياس خاص بالمرفقة البيداغوجية و جودة التكوين الجامعي في نظام ل

: الدراسات التي توفرت لديو ، فقام بتطوير مقياس خاص بيذه الدراسة و ذلك تبعا لمخطوات اإلجرائية اآلتية
تّم صياغة بعض العبارات بطريقة ذاتية ، انطالقا من أفكار نظرية و مقابالت ميدانية لعينة الدراسة ، حيث راح - 

: الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون 
. شاممة لألىداف المراد قياسيا - 
. واضحة و بعيدة عن الغموض و المبس - 
. سميمة لغويا و سيمة و مالئمة لمستوى العينة - 
البعد البيداغوجي، )بندا تقيسو ، موزعة عمى ثالثة أبعاد  (42)و قد بمغ عدد البنود في الصورة المبدئية لالستبيان - 

فقرة تقيسو ، يجيب عمييا المفحوص من خالل  (14)، و تكون كل بعد من أربعة عشر  (البعد النفسي ، البعد الميني
، أوافق نادرا  (ثالثة درجات)، غير متأكد  (أربعة درجات)، أوافق أحيانا  (خمسة درجات)أوافق بشدة : خمسة بدائل ىي 

 .  (درجة واحدة)، غير موافق  (درجتان)
: صدق وثبات مقياس أدوات الدراسة 

 )ولقد تم اعتماد : د.م.صدق االتساق الداخمي الستمارة المرفقة البيداغوجية و جودة التكوين الجامعي في نظام ل-أ
لتوضيح ىذا االتساق، كما تم استخدام طريقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية لمتأكد من الثبات، حيث  (معامل بيرسون

:             أسفرت النتائج عمى 
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يوضح صدق االتساق الداخمي وثبات االستبيان  (02)جدول رقم 

طرق حساب الثبات صدق االتساق الداخمي أبعاد األداة 
عند مستوى  (0.42 و0.78)تراوح ما بين البعد البيداغوجي 

 02، ولقد تم حذف 0.05 و0.01الداللة 
وعميو احتوى البعد . فقرتين غير دالة إحصائيا

. فقرة دالة (12)عمى مجموع

 0.84ألفا كرومباخ 
 0.77التجزئة النصفية 

عند مستوى  (0.37 و0.65)تراوح ما بين البعد النفسي 
 فقرات 04، ولقد تم حذف 0.05 و0.01الداللة 

ة وعميو احتوى البعد عمى .غير دالة إحصائيا
. فقرات دالة (09)مجموع

 0.63ألفا كرومباخ 

 0.69التجزئة النصفية 

عند مستوى  (0.46 و0.72)تراوح ما بين  البعد المهني
، ولقد تم حذف  فقرة 0.05 و0.01الداللة 
وعميو احتوى . غير دالة إحصائيا(01)واحدة 

. فقرة دالة (13)االستبيان عمى مجموع

 0.82ألفا كرومباخ 
 0.89التجزئة النصفية 

فقرة دالة  (34) وعميو احتوى االستبيان عمى مجموع:النتيجة النهائية

: عالقة البعد بالمقياس ككل

عالقة البعد بالمقياس ككل  (03)جدول رقم 

القيمة االحتمالية معامل االرتباط البعد 
. 000 **0.69البيداغوجي 

. 000 **0.62النفسي 
. 000 **0.83المهني 

 
وبيذا نقول إن ىناك صدق اتساق بنائي ما . نالحظ من خالل الجدول بأن ىناك عالقة بين األبعاد الثالثة والمقياس ككل

 .بين األبعاد الثالثة والمقياس ككل

 : (الصدق التمييزي )صدق المقارنة الطرفية-ب
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لدراسة الفروق بين الثمث األعمى واألدنى ( ت)يوضح قيمة اختبار  (04)جدول رقم 

 
المتغير 

 

الثمث األعمى 
 14=ن

الثمث األدنى 
 (ت)قيمة  14=ن

 
الداللة . م
ع م ع م  

 0.01دال عند  8.45 12.39 125.36 6.69 157.07 االنفتاح الثقافي

عند مستوى (8.45)وقدرىا  (ت)نالحظ من خالل الجدول بأن ىناك فرق بين الثمث األعمى والثمث األدنى بداللة قيمة 
، وعميو فان طرفي االستبانو تميز بين أداء المجموعتين، وبالتالي يمكن التأكد إلى حد معقول من صدق (0.01)الداللة 

وبعد حساب كل من الصدق والثبات، يتضح من خالل معامالت الصدق والثبات . األداة في قياس ما وضعت لقياسو 
. بأنيا جاءت بدرجة معقولة ومقبولة إحصائيا، وعميو يمكن االطمئنان عمى صحة استخدام االستبانو في الدراسة الحالية

لقد تم استخدام كال من اإلحصاء الوصفي واالستداللي عمى حد سواء، : األساليب اإلحصائية في معالجة البيانات
أما بالنسبة لإلحصاء االستداللي ولتأكد من صحة . فبالنسبة لإلحصاء الوصفي استعممنا المتوسطات واالنحراف المعياري

وتحميل التباين ، لدراسة الفروق بين الجنسين  (T.test )اختبار معامل ارتباط بيرسون، و كذا الفرضيات استخدمنا 
وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم لدراسة الفروق تبعا لممستوى الدراسي  (one way anova )األحادي 

. (spss ;22)االجتماعية اإلصدار 

   :عرض وتحميل نتائج الدراسة

ىل ىناك عالقة بين تطبيق المرافقة البيداغوجية و بين جودة التكوين في نظام : والذي ينص: عرض نتائج السؤال األول
 والختبار ىذه الفرضية استخدمنا المتوسطات واالنحراف المعياري، إضافة إلى معامل االرتباط بيرسون، والذي تم .د.م.ل

: تربيعو ليعطينا ما يسمي بمعامل التحديد ، حيث أسفرت النتائج كما ىو موضح في الجدول أسفمو عمى مايمي

 .د .م.تطبيق المرافقة البيداغوجية و جودة التكوين في نظام ليوضح العالقة بين  (05)جدول رقم 

           جودة التكوين
 معامل االرتباط معامل التحديد مستوى الداللة حجم العينة المتغيرات

 
94 

 المرافقة البيداغوجية **0.78 %60 0.01دال عند 

 المرافقة النفسية **0.61 %37 0.01دال عند 
 المرافقة المهنية **0.88 %77 0.01دال عند 
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وجود عالقة ارتباطيو بين متغير المرافقة البيداغوجية و جودة التكوين في  يتضح من خالل الجدول المشار إليو أعاله 

، في حين قدر معامل التحديد والذي  مثل ما نسبتو (0.01)عند مستوى الداللة  (0.78)د بقيمة قدرىا .م.نظام ل
بقيمة د .م.المرافقة النفسية و جودة التكوين في نظام لمن التباين، ووجود أيضا عالقة ارتباطيو بين متغير  (60%)

و . من التباين (%37)، في حين قدر معامل التحديد والذي مثل ما نسبتو (0.01)عند مستوى الداللة  (0.61)قدرىا 
عند مستوى  (0.88)د بقيمة قدرىا .م.كذلك وجود عالقة ارتباطيو بين متغير المرافقة المينية و جودة التكوين في نظام ل

.  من التباين المفسر  (%77)، في حين قدر معامل التحديد والذي  مثل ما نسبتو (0.01)الداللة 

يتضح من خالل الجدول أن ىناك عالقة  ارتباطية دالة إحصائيا بين تطبيق المرافقة البيداغوجية و بين جودة التكوين 
عند قيامنا بنظرة متفحصة عمى ما أسفرت عنو عممية التحميل اإلحصائي في دراستنا ىذه من نتائج كشفنا . م.في نظام ل

 عالقة المرافقة البيداغوجية في جانبيا الميني كان ليا الدرجة الكبرى من حيث درجة االرتباط مقارنة بالجانب النفسي بأن
و الجانب البيداغوجي ، و ذلك من خالل مساعدة الطالب عمى اعداد مشروعو الميني حسب القانون المذكور أي اعطاء 
نظرة عمى المتخرج المستقبمي الذي سيكون عميو الطالب ، و يفتح لو اآلفاق ، و يجعمو ينظر إلى المستقبل بشكل ايجابي 

 . الجامعة من خالل ىذا النظام  بينيا كمؤّسسة أكاديمية وبين الواقع المؤسساتي و ىذا دليل أيضا عمى عالقة . 
بين التعميم الجامعي  ( ل م د)يعد التوظيف و الحصول عمى مينة مستقبمية الشغل الشاغل لكل طالب ليذا ربط نظام و 

و سوق العمل والمتطمبات اإلجتماعية و اإلقتصادية بغية ضمان أوسع قدر من التوظيف لجممة الشيادات ، فمن أىم 
مزاياه المرافقة و المرونة وٕاكساب الطالب القدرة عمى اإلتصال باإلضافة إلى ربط الجامعة بالمحيط الخارجي و تسييل 

فبالرغم من كل ىذه المزايا وغيرىا فالطالب اليزال لديو قصور في فيم ىذا النسق الجامعي الجديد . الولوج لعالم الشغل 
بالرغم من تحقيق ىذا النظام نتائج ميمة في الدول المتقدمة التي اعتمدتو ، إال أنو في وفي بناء مستقبمو الميني، 

الجزائر مازال يطرح اشكاال واسعا خاصة في عدم مالئمتو مع المحيط االجتماعي و االقتصادي لمجامعة الجزائرية ، و 
و في الوقت الذي كان يرجى من ىذا النظام أن . كذلك وجود فجوة كبيرة بين محتواه النظري و اجراءات تطبيقو في الواقع

يمبي احتياجات سوق العمل لوحظ غياب أي تنسيق بين مختمف المؤسسات األخرى و الجامعة نظرا لغياب االطار 
و كذلك قمة التأطير و التطبيق الشكمي لموصاية دون محاولة فيم مضمونيا و مبتغاىا الحقيقي . التشريعي الذي يمزم ذلك

 ( .22،ص2013مخالدي،). 
و التي استنتجت أن تحقيق فعالية نظام ل م  (2016)سحنون و بن زروال لقد جاءت ىذه الدراسة موافقة لدراسة كل من

د عمى أرض الواقع ينبغي تكريس االىتمام باألستاذ، باعتباره العنصر المنفذ لإلصالح الذي انتيجتو الجامعة؛ فيو 
 .المرافق الذي أسند إليو التكفل بالطالب من مختمف الجوانب العممية والمعرفية 

الى إن احتياجات الطالب الى المرافقة في المجال البيداغوجي كان بدرجة التي توصمت  (2018)و كذلك دراسة زقاوة
د واختيار التخصص ومعرفة آليات االنتقال والتقويم .م.كبيرة، مما يجعل البحث عن االعالم الكافي حول نظام ل

. والمتابعة؛ ىو من أولويات الطالب اليوم ويمثل أحد اىتماماتيم وانشغاالتيم الرئيسية 

د ال يكتمل إال بتطبيق ميمة اإلشراف ، و أنيا إذ .م.التي توصمت أيضا إلى أن تطبيق نظام ل (2013)و دراسة بمولي
.  طبقت كما تذكر في األدبيات فإنيا ستساعد ال محالة عمى تنمية القدرات اإلنتاجية لمجامعة الجزائرية 
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 المستعممة اإلعالم و المساعدة مصالح لمدراسة و البرامج محتوى التوجيو و أن  التي استنتجت2006) )زرزور دراسةو 
 . الشغل عالم إلى الطمبة تحضير ميمة االعتبار بعين تأخذ د م ل بنظام

في تطبيق المرافقة البيداغوجية تبعا لمتغير الجنس ، والختبار فروق ىل ىناك : والذي ينصعرض نتائج السؤال الثاني 
،   الجنسلمتغيرلدراسة الفروق تبعا  (ت)صحة ىذا التساؤل قمنا باستخدام المتوسطات واالنحراف المعياري واختبار 

: حيث أسفرت النتائج كما ىو موضح في الجدول أسفمو عمى مايمي

 الجنس لمتغيرلدراسة الفروق تبعا ( ت)يوضح قيمة اختبار  (06)جدول رقم 

 الجنس 
المتغير 

الداللة  (ت)قيمة إناث ذكور 

ع م ع م 
غير دال - 0.70 6.48 41.27 7.65 40.22 المرافقة البيداغوجية

غير دال  1.68 6.32 26.69 6.06 28.84المرافقة النفسية 
غير دال - 0.71 7.74 43.78 9.21 42.51المرافقة المهنية 

.  تبعا لمتغير الجنسنالحظ من خالل الجدول عدم وجود فروق دالة في محاور المرافقة البيداغوجية 
و من خالل النتائج اإلحصائية يتبين أن أن كال من الذكور واإلناث يولون أىمية كبيرة لممرافقة البيداغوجية ، فحاجتيم 

فاالىتمام بالدراسة . الى المرافقة وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي والميني ميم لكال الطرفين بغض النظر عن جنسيم
وبالمستقبل الميني بعد التخرج لم يعد حكرا عمى الطالب الذكور فقط، بل إن انشغاالت االندماج الميني وبناء األىداف 

.    الدراسية ومتابعة التكوين ىو كذلك من اىتمامات الطالبات
التي توصمت إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا في تقييم حاجة الطالب  (2018)و جاءت الدراسة موافقة لدراسة زقاوة

. الى المرافقة البيداغوجية تعزى الجنس 

تطبيق المرافقة البيداغوجية تبعا لمتغير المستوى الدراسي،  فروق في ىل ىناك : والذي ينصعرض نتائج السؤال الثالث 
 لدراسة الفروق تبعا (one way anova )اختبار تحميل التباين األحادي والختبار صحة ىذا التساؤل قمنا باستخدام 

     :، حيث أسفرت النتائج كما ىو موضح في الجدول أسفمو عمى مايميلممستوى الدراسي 
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 يوضح تحميل التباين األحادي لدراسة الفروق اتبعا لممستوى الدراسي (07) جدول رقم

درجات  مصدر التباين المتغير
 الحرية

مجموع مربعات 
 االنحراف

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (ف)

 مستوى 
 الداللة

 الداللة

 
 البيداغوجي

  17,328 34,656 2 بين المجموعات
0.3
3 

0.71 
 

غير 
 دال

 
 51,145 4654,153 91داخل المجموعات 

  4688,809 93المجموع 
 

النفسي 
1.5 6,180 12,360 2 بين المجموعات

5 0.85 
 

غير 
 دال
 

 39,826 3624,193 91داخل المجموعات 
  3636,553 93المجموع 

 
المهني 

1.5 109,277 218,554 2 بين المجموعات
2 0.22 

غير 
 دال
 

 71,815 6535,159 91داخل المجموعات 
  6753,713 93المجموع 

. تبعا لمتغير المستوى الدراسي نالحظ من خالل الجدول عدم وجود فروق دالة في محاور المرافقة البيداغوجية 
و ترجع ىذه النتيجة الى مركزية نشاط المرافقة لدى الطالب باختالف مستوياتيم التعميمية سواء كانوا من طمبة الميسانس 

والمرافقة وان كانت موجية لفائدة طمبة السنة أولى جامعي من الطور األول حسب ما ينص عميو . او طمبة الماستر
، إال أنيا حاجة لكل األطوار، فكمما انتقل الطالب الى مرحمة أعمى في مساره 2010 جوان 16القرار المؤرخ في 

الدراسي، ظيرت الحاجة لديو الى وجود مرافق يقدم لو إجابات عن تساؤالتو المستمرة، خصوصا ما تعمق بالتربصات 
وفي مرحمة . والخرجات التكوينية لدى الطالب المقبمين عمى تحضير مذكرة التخرج من مرحمة الميسانس أو الماستر

والمرافقة باعتبارىا عممية تتبنى بيداغوجية . التخرج تتبمور لدى الطالب فكرتو عن المشروع الميني وانشغالو عمى تحقيقو
القرب، فإن الطالب في حاجة مستمرة الى التأطير المستمر والتكفل الدائم بتسييل الحصول عمى المعمومات الضرورية 

.  لبناء الذات التعميمية والمينية
التي توصمت إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا في تقييم حاجة  (2018)و جاءت ىذه الدراسة موافقة لدراسة زقاوة

. الطالب الى المرافقة البيداغوجية تعزى لمتغير المستوى الدراسي
 لمطالبد .م.حول جودة التكوين في نظام ل (2017)و جاءت ىذه الدراسة موافقة أيضا لدراسة بن نابي و قادري

 لمتغير يعزى د.م.ل نظام في الجامعي التكوين جودة نحو الطمبة استجابة في فرق يوجدحيث وجدت أنو ال  الجامعي
.  (وماستر الثالثة الثانية، األولى، السنة، (الدراسي المستوى

خالصة 

 في ايجابي دور ليا أن كما .السوق حاجيات المؤىمة لتمبية لمكوادر و اإلطارات المكونة العناصر مھأ من الجامعة تعتبر
 .االجتماعية  و الثقافية أو االقتصادية سواء الجوانب جميع في التنمية
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 المجتمع،  في وثقافية واقتصادية اجتماعية تغييرات إحداث يمكن بواسطتو الذي الوحيد الجامعي ىو إن جودة التكوين
 المجاالت جميع في الدولي المجتمع مواكبة عمى دليل إال ىو ما الجزائر في العالي التعميم عمى األخير اإلصالح فتطبيق

. خصائصو  مھوأ د.م.ل لنظام األساسية األىداف إحدى ىو التوظيف أن باعتبار واجتماعيا اقتصاديا
 عمى أيضا تعمل بل مسؤولية األستاذ المشرف عمى الطالب ، عمى فقط تقوم ال د.م.إطار ل داخل إن عممية المرافقة

 أمس في المجتمع يعتبر التي الميارات مختمف و توفير ، لو تدرس التي المعارف فيم في لمطالب الذاتية المسؤولية تأكيد
كفاءات بصفات عالمية يمكن ليا العمل في كل  و تحضير  ، االقتصادية و االجتماعية بالتنمية لمنيوض إلييا الحاجة

الظروف و األماكن و القدرة عمى العيش و التعامل مع زمالء من مختمف الثقافات و األجناس فالنظام الحالي يؤكد عمى 
الخصائص االجتماعية لمفرد و التي تكونو و تؤىمو  لممجتمع عن طريق التبادل الفكري ، االجتماعي و الثقافي و المغوي 
بين الطمبة و األساتذة و المجتمع المدني و العالمي عن طريق االحتكاك و الحركية الدائمة لمطمبة و األساتذة بين الدول 

. 
وليذا كمو، تحّتم الضرورة توجيو اىتمام المؤسسة الجامعية إلى ربط التكوين وفق طمب المجتمع في مختمف التخّصصات 
والتكّيف مع التحوالت والتغيرات االجتماعية في الجزائر من أجل الوصول إلى جامعة فعالة تتماشى ومتطمبات المجتمع 

. فتصبح بذلك مرجعا لحل مشاكمو ومساىما فعاال في تغييره نحو األحسن الجزائري،

: في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بمايمي 

. تفعيل لجان االشراف المنّصبة عمى مستوى كل جامعات القطر الوطني -

د و ميمة اإلشراف و ذلك من خالل التربصات التي تقام في جامعات خارج الوطن و .م.تكوين األساتذة في نظام ل-
. كذا من خالل االحتكاك باألساتذة ذوي الخبرة في ىذا المجال 

. تنظيم حمالت تحسيسية بين االوساط الطالبية لمتعريف بأىمية االشراف و فوائده في تيسير المسار الدراسي -

 .واالقتصادية االجتماعية بالمتطمبات وربطيا بالجامعة التكوين برامج محتوى في النظر إعادة -
 .الميدانية لمتربصات الجدية والمتابعة لمطمبة التطبيقي التكوين تشجيع -
 .الطرفين يخدم بما والتبادل التعاون تعزيز قصد واالقتصادية االجتماعية والمؤسسات الجامعة بين االتفاقيات إبرام -
. تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز روابطو بالجامعة -
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