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 اإلهـــــــــــــــــــــــــداء

 

 اطال هللا بعمرها والدتي  ....الى الغالية قرة عيني 

 رحمه هللا عليه.....................الى روح والدي 

 عالزدين..... .......الى االب والصديق االخ العزيز

 اخوتي............................. عائلتي الى

 م ــنائهــوابي ــاخوالي ــــةاخــــزوجرضـــوان 

 دكتور بوحنية قويال…........ي وقدوتي ذالى  استا

محمد ....ايوب ياسين موالي ادريس .....الى اصدقائي

ناصر  .....عبد الرحمان وبشير وسمير .......وسليم

وعبد ...سارة وصليحة ورشا....... ..واسماعيل سعيد

 رحمة هللا عليه.....................النور بن نجمة 

الوطنية  كل اعضاء الجمعية.. ..الى عائلتي الكبيرة

  بجمــيع انحاء الوطن ثقفــــري الــللشباب الجزائ

 تي الدين درسوني وكل من علمني  حرفاذاساتالى كل 

 .المخلصين بوطننا الحبيبالى كل 

 

 اليمك مجيعا اهدي مثرة هجدي ولمك حمبيت وتقديري 

 

  محمـد السـعيـد بن غنـيمة 
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 انـــنـــكر وامتـــــش

 

ة الدكتورة ذاــجزيل لالستــر الــتقدم بالشكأ

ة التي  تفضلت بقبولها االشراف ــضيلـاش فــعك

  هد المبدول في تصحيحجعلى هدا العمل  وعلى ال

 .وتقويم الدراسة

ية قوي ـالدكتور بوحن ذكر لالستاــكما اتقدم بالش 

 . الدكتور تاجر محمد أعضاء لجنة المناقشة ذواالستا

جامعة قاصدي مرباح وجامعة  ةذستاوالشكر موصول أل

الدراسة انجازساهموا في  زيان عاشور بالجلفة الدين

 .الميدانية 
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 المـــــقدمة العامــــة:
تولي الكثير من الدول في السنوات األخيرة  اهتماما بالغا لقطاع التعليم العالي لما له من 
انعكاسات مباشرة على تطور اقتصادياتها، حيث تعتبره الكثير من الدول من ضمن القطاعات 
اإلستراتجية وترصد له ميزانيات ضخمة، فالعالم اليوم يشهد تنافسا حادا في جميع المجاالت 

رأسها المجال االقتصادي الذي أصبح حاليا يعتمد على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا وعلى 
الحديثة واالبتكارات التي تدعم تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل اقتصاد معولم، لذالك 
تسعى الدول المتقدمة والنامية إلى توفير اليد العاملة الفنية والمؤهلة وتدعيم البحوث العلمية 

                                     . لتي هي من ضمن مخرجات مؤسسات التعليم العاليوا

في الرأسمال البشري هو االستثمار الذي يصنع الفارق اآلن لذالك اهتمت الدول إن االستثمار 
المتقدمة بتوفير اليد العاملة الفنية والخبراء لتأطير مختلف القطاعات االقتصادية، وهي المهمة 
التي أوكلت لمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث التي تؤطر وتكون هذه اليد العاملة بحيث 

مع أولويات التنمية  لتتالءمأصبحت مؤسسات التعليم العالي تتفاعل مع  المحيط االقتصادي 
االقتصادية بهذه الدول فالمتتبع اليوم لمخرجات التعليم العالي وخاصة على صعيد البحث 

يلحظ أن هناك تصاعدا غير مسبوق في التوجه نحو التركيز على بحوث التنمية العلمي 
                                                . وكيفية تطوير االقتصاد بشكل دائم ومتجدد

ونجد أن الدول العربية التي تحاول أن تنهض باقتصادها وااللتحاق بركب الدول المتقدمة 
رن الماضي  إلى تطبيق  العديد من النماذج التنموية لاللتحاق بركب تسعى منذ منتصف الق

الدول الصاعدة،  حيث نجد أن الدول العربية أدركت أن هناك عالقة تالزمية بين تطور قطاع 
التعليم العالي وتحقيق التنمية االقتصادية فعملت على النهوض بمؤسسات التعليم العالي 

صالح مناهج التعليم الجامعية وهذا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستديمة مثل  وا 
.                                                                          .الدول المتقدمة 
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والجزائـر ليسـت اســتثناء فهـي األخـر  ومنــد االسـتقالل تسـعى لنهــوض باقتصـادها وقامـت بتبنــي 
بعض النماذج التنموية وخاصة في مطلع سبعينيات القرن الماضي  في ظل الخيار االشـتراكي 
للتنميـــة ومـــع بدايـــة  التســـعينات فـــي إطـــار االنفتـــاح السياســـي واالقتصـــادي  وقـــد أولـــت الجزائـــر 

ا لقطـــاع التعلـــيم العـــالي الـــذي ترصـــد لـــه ميزانيـــات معتبـــرة خاصـــة فـــي الســـنوات اهتمامـــا خاصـــ
األخيــرة مــع ارتفــاع أســعار المحروقــات وانتعــال مــوارد الدولــة الريعيــة األمــر الــذي انعكــ  علــى 
القطاع حيث شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا ملحوظا خاصة مـن الناحيـة الكميـة ، حيـث 

والمـــدار  العليـــا موجـــودة فـــي معظـــم منـــاطق الـــوطن وفـــاق عـــدد أصـــبحت الجامعـــات والمعاهـــد 
.                                   2102الطلبة المليون وثالثمائة ألف طالب مع بداية سنة  

 أهمية الدراسة:

انطالقا مما سبق يتبين لنا أن قطاع التعليم العالي أصبح الركيزة األساسية ألي  اقتصاد وال 
اليوم اقتصادا متطورا  ومزدهرا دون أن يكون هناك أيضا مؤسسات جامعية  يمكننا أن نتصور

ومعاهد تدعم هذا االقتصاد، سواء باليد الفنية أو باالبتكارات  والتكنولوجيا الجديدة والتي 
أصبحت تتطور في كل لحظة وبوتيرة سريعة جدا في ظل ثورة التقانة الفائقة التطور التي 

                                                          .        يتميز بها العصر الحالي

كما ستسلط الضوء على مد  فاعلية مؤسسات التعليم العالي وخاصة في ظل اإلنفاق الكبير 
الذي يشهده هذا القطاع والميزانية الكبيرة المخصصة له وهنا تتجلى أهمية هذه الدراسة التي 

.ة هذا القطاع الهام في التنمية الوطنيةستسمح لنا بتقييم مردودي     

 أهداف الدراسة:

:تهدف الدراسة لمعرفة مجموعة من النقاط أهمها   

.دراسة مد  فاعلية سياسات التعليم العالي وقدرتها على الدفع بعجلة التنمية-10  
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م تقيم اإلصالحات التي شهدها قطاع التعليم العالي وخاصة في مناهج التدري  مثل نظا-12
.ل م د  ومد  تحقيقها ألهدافها التنموية وتحليل المشاكل والعراقيل التي تواجهها  

البحث في العالقة الموجودة ما بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف المؤسسات -10
.االقتصادية  

تقييم مردودية القطاع في ظل تزايد اإلنفاق العمومي عليه والوقوف عند ايجابيات -10
.ر الدولة لهذا القطاعوسلبيات احتكا  

 مبررات اختيار الموضوع:

ا الموضوع وفقا لمبررات موضوعية وأخر  ذاتية على النحو ذقد جاء اختيار الباحث له 
:التالي  

:المبررات الموضوعية( أ  

ثر اإلنفاق العمومي على التعليم أتتمثل أهم األسباب الموضوعية في اختيار الباحث لموضوع 
أجل تسليط الضوء على موضوع أصبح مهما جدا ويمثل قطاعا استراتجيا العالي وذالك من 

في العديد من الدول وهو االهتمام بتطوير قطاع التعليم العالي  الذي أصبح  الدافع األساسي 
حاولنا أ نعرف السياسات المتبعة في الجزائر لتطوير هذا  ذاللتنمية في  عصرنا الحالي،  ل

.                 لفية الثالثةالقطاع خاصة في ظل الوفرة المالية التي تشهدها  منذ مطلع األ  

:المبررات الذاتية( ب   

أما عن المبررات الذاتية في كون الباحث مهتم بدراسة المواضيع المتعلقة بسياسات التعليم  
الباحث في معرفة األسباب التي تجعل االقتصاد الوطني يتقدم وجعله في وضع تنافسي ورغبة 

مع الدول األخر   وهذا باالعتماد على اقتصاديات التعليم وتطوير مختلف مؤسسات التعليم 
.العالي   
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 إشكالية الدراسة:

لوطني خاضت الجزائر منذ االستقالل إلى اليوم العديد من التجارب لنهوض باالقتصاد ا
وتحقيق تنمية اقتصادية  وهدا ما نلمسه من خالل النماذج والسياسات التنموية المتبعة منذ 
االستقالل إلى اليوم، وكما أسلفنا الذكر أن الدول المتقدمة أحرزت التقدم باعتمادها على 

يد من تطويرها لقطاع التعليم العالي واإلنفاق عليه بشكل كبير  وقد قامت الجزائر بإدخال العد
قمنا بالتركيز  اإلصالحات على قطاع التعليم العالي سعيا منها للنهوض باالقتصاد الوطني لذا

في اإلشكالية على  إصالحات التعليم العالي  والموارد المخصصة له فاإلنفاق على التعليم 
العالي في ارتفاع مستمر منذ االستقالل وازداد أكثر مع ارتفاع أسعار المحروقات منذ 

، فهو استثمار حقيقي في الرأ  المال البشري وله صلة مباشرة بالتنمية،  2111ةسن
ورصدت لها أغلفة مالية كبيرة وكان ( 2110منذ)فالمخططات التنموية التي اتبعتها الجزائر

للتعليم العالي نصيب بها تزامنت مع إصالحات جذرية في قطاع التعليم العالي في عالم 
:       وانطالقا مما سبق نطرح اإلشكالية التاليةفي كل مجاالته ، أصبح يعتمد على المعرفة  

هل إصالح التعليم العالي واإلنفاق عليه بشكل كبير يدخل في إستراتجية تنموية 

          حقيقية للنهوض باالقتصاد الوطني أم أنه خاضع العتبارات سياسية فقط؟

العالي واإلنفاق عليه  هو نتاج هل إصالح التعليم  -باالعتبارات السياسية-ونقصد

الهدف منها توزيع الريع فقط مثلما تم في القطاعات األخرى  بحتة قرارات سياسية

دون األخذ  (طلبة وأساتذة) وضمان االستقرار في قطاع يتميز بالحركية الدائمة 

.ألبعاد هذا اإلصالح اجتماعيا واقتصاديا بعين االعتبار   

:ونطرح أسئلة فرعية مفادها  

هو واقع التعليم العالي في الجزائر؟ ما-10  

؟ ما هي أهم اإلصالحات التي تم إدراجها على السياسة التعليمة الجامعية بالجزائر -12  
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هل التطور الكمي الذي تشهده مختلف مؤسسات التعليم العالي يرافقه تطور نوعي -10
 يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية؟

 حدود الدراسة:

أ(الحدود المكانية : يقتصر موضوع الدراسة على دراسة قطاع التعليم العالي بالجزائر مع 
.  للنهوض باقتصادها  تسعى التطرق لإلستراتجية التنموية التي من خاللها  

ب( الحدود الزمنية :عمر الجزائر المستقلة ال يتجاوز 55 سنة بعد، إال أنها قامت بالعديد من 
وطني وخاصة في السبعينات وبداية التسعينات من القرن التجارب للنهوض باالقتصاد ال

سنحاول تتبع  ذاوصوال إلى العشرية األخيرة التي عرفت ارتفاع أسعار المحروقات ل ،الماضي
العملية التنموية مع التركيز على برامج التنمية ومد  إشراك مؤسسات التعليم العالي في  هذه 

التي عرفت إدخال العديد من اإلصالحات على  العملية وخاصة في العشر سنوات األخيرة
                                                   .قطاع التعليم العالي وارتفاع اإلنفاق عليه

فرضيات الدراسة: لإلجابة على  اإلشكالية المطروحة والتساؤالت الفرعية نطرح 
:الفرضيات التالية  

:الفرضية المركزية  

على التعليم العالي ناتج عن تزايد ايرادات الدولة وتضاعف عدد تزايد اإلنفاق  
الطلبة منذ بداية األلفية ولي  نتاجا الستراتيجية تنموية متعددة األبعاد ترتكز على 

 .تطوير القطاع وتكييفه مع متطلبات االقتصاد الوطني
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:ونضع الفرضيات الفرعية التالية  

فــي الكــم ولكــن ال يوجــد تطــور فــي النــوع ممــا أثــر علــى يشــهد قطــاع التعلــيم العــالي تطــورا  -10
مخرجات العملية التعليمية لقطاع التعليم العالي وبتالي لـم تـنجح اإلصـالحات فـي تصـحيح أهـم 

                                                      . اإلختالالت الموجودة بالتعليم العالي

ليم العالي والمؤسسات االقتصادية ضعيفة وتتسم العالقة مابين مختلف مؤسسات التع-12
.بالغموض في ظل احتكار الدولة لقطاع التعليم العالي  

االستعانة باليد الفنية األجنبية في مختلف المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة  -10
.ساهم في عزلة الجامعة الجزائرية عن محيطها االقتصادي واالجتماعي  

 منهجية الدراسة:

تقتضي دراسة هذا البحث االستعانة بالعديد من المناهج واألدوات العلمية لإللمام 
  :الفرضيات بمختلف الجوانب التي تتطلبها اإلجابة على اإلشكالية والتأكد من صحة

المنهج التاريخي: الذي يساعدنا في تتبع مسار التنمية االقتصادية في الجزائر حيث أن المـنهج 
بسرد الوقائع وتكديسها ولكنه يقدم تصورا للظروف والمحيط الذي يـتحكم فـي  التاريخي ال يكتفي

مــيالد الظــواهر أو انــدثارها وهــدا مــا يســاعدنا فــي فهــم التجــارب الســابقة التــي خاضــتها الجزائــر 
                  .   لتحقيق التنمية االقتصادية وصوال للسياسة أو اإلستراتجية المتتبعة حاليا

المنهج التحليلي: ألنه يساعدنا في دراسة موضوع التنمية االقتصادية وتحليلها كما يساعدنا 
على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم العالي وتقيم مختلف اإلصالحات التي 

. 2102شهدها هذا القطاع مند االستقالل إلى غاية سنة   
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:االطار النظري  

االقتراب النسقي: يفيدنا هذا االقتراب في تحديد طبيعة التفاعالت بين مكونات النسق السياسي 
سياسة  مبتقييويسمح وهدا بفهم كيف توضع السياسة التنموية وما هي الفواعل التي تصنعها 

.اإلستراتجية التنمويةومد  مساهمتها في   التعليم العالي  

االقتراب المؤسسي: لشرح وفهم التأثير المتبادل ما بين مختلف مؤسسات التعليم العالي 
والمؤسسات االقتصادية حيث نجد أن االقتراب المؤسسي ير  أن السياسة هي نتاج 

ي يساعدنا على الفهم المؤسسات التي تستطيع أن تؤثر بشكل كبير في العملية السياسية وبتال
          . مد  تأثير مؤسسات التعليم العلي وفي مقدمتها الجامعة على اإلستراتجية التنموية

أدوات البحث: تقتضي  دراستنا هده االستعانة ببعض أدوات البحث ومنها المقابلة مع 
اإلستراتجية لين عن قطاع التعليم العالي والقطاعات األخر  التي تساهم في وضع ؤو المس

التنموية واالستعانة باالستبيان لمعرفة مد  إسهام مؤسسات التعليم العالي في التنمية 
                                                                                          .االقتصادية 

والتعذذرف أكثذذر علذذ   الذذذي يعذذد مذذن أهذذم األدوات المفيذذدة للوصذذول إلذذ  الحقذذائق :االستتتبيان

التـي تـم وضـع بنودهـا  علـى االسـتمارة  االعتمـادحيـث قمنـا ب،اتجاهات المبحوثين محل الدراسة
وفقـــا للمشــــاكل التـــي تعــــاني منهـــا الجامعــــة ،و تــــم التأكـــد مــــن صـــد ق األداة بطــــريقتين عــــرض 

مــن ثــالث يتكــون االســتبيان  االســتمارة علــى محكمــين و االختبــار الميــداني بتوزيعهــا لمــرتين ،و
مســـألة التمويـــل  ،مســـألة المنـــاهج الدراســـية ،وتزايـــد عـــدد الطلبـــة مســـألة التـــأطير)محـــاور رئيســـية

       .ســــنتطرق فيهــــا ألهــــم اإلخــــتالالت الموجــــودة بقطــــاع التعلــــيم العــــالي العــــام (ومردوديــــة اإلنفــــاق
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جامعة  في عمداء الكليات و مدراء مخابر البحث لكل تمثلت عينة الدراسة :عينة الدراسة    
وجامعة  ،مخبر بحث معتمد 00معاهدو2و كليات01التي تحتو  على  قاصدي مرباح بورقلة

.مخبر بحث 02كليات ومعهد و 6زيان عاشور بالجلفة  التي تحتو  على   

عملية اإلنفاق وقد تم اختيار عمداء الكليات ومدراء مخابر البحث لما لهم من اطالع على  
شرافهم عليها على مستو  مؤسساتهم وكذالك هم أساتذة ومطلعين على مشاكل الجامعة   وا 

                                                            .ويشرفون على تطبيق اإلصالحات بها 

 الدراسات السابقة:

العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعليم العالي أو السياسة التعليمية  هناك
بصفة عامة لكن لم نجد من بين هذه الدراسات من تناولت اثر اإلنفاق العام على قطاع 

:التعليم العالي ومن بين هذه الدراسات نذكر  

في  الدكتورسالة لنيل شهادة العائد من التعليم العالي في الجزائر ، ر :فيصل بوطيبة -0
الدكتور بن حبيب عبد الرزاق ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  ذاألستا إشرافاالقتصاد تحت 

.2112/2101، السنة الجامعية   

.للعوائد التي يحققها التعليم العالي على األفراد والمجتمع  الباحثحيث تطرق   

دراسة حالة –تعزيز النمو االقتصادي دور وجودة التعليم العالي في : حمزة مرادسي-2
.رالتسييماجستير في علوم  مذكرةالدكتور  لخضر ديلمي  إشرافتحت  -الجزائر  

حيث تطرق الباحث  مد  جودة التعليم العالي في الجزائر وهل يساهم في تحقيق النمو 
.االقتصادي  

رسالة ماجستير في   دراسة تقنية-التنمية المستدامة في الجزائر إشكالية: زرنوح ياسمينة-0
2116/ 2115العلوم االقتصادية فرع التخطيط للسنة الجامعية  
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وقد تطرقت الباحثة لمختلف استراتجيات التنمية وتحدياتها في البلدان النامية بما فيها 
.التنموية في الجزائر يةجاإلسترات  

دراسة حالة السياسة التعليمية الجامعية -العامة في الجزائرسلمى اإلمام صنع السياسة -0
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص التنظيم 0222/2112

2112/2112السياسي واإلداري تحت إشراف األستاذ منصور بن لرنب   

ل التي تساهم في حيث تطرقت الباحثة إلى كيفية صنع السياسة التعليمية بالجزائر والفواع
وقد ركزت على كيفية التوجه ( دي.م.نظام ل)صنعها مع التطرق إلى اإلصالحات الجديدة 

.نحو هذا النظام مع مقارنته ببعض البلدان التي طبقت هدا النظام في مؤسساتها التعليمية  

: دوليةقوي بوحنية، إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي ف يظل المتغيرات ال-5
حالة األستاذ الجامعي، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية،تحت إشراف 

2112األستاذ منصور بن لرنب  

حيث تطرق الباحث إلى واقع الموارد البشرية في الجامعة الجزائرية في ظل المتغيرات الدولية 
.لعالي مع تسليط الضوء أيضا على الواقع اإلداري لقطاع التعليم ا  

هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في كونها تركز على اإلنفاق العام على التعليم لكن 
العالي ومردوديته االقتصادية واالجتماعية مدعمة بدراسة ميدانية على مستو  جامعة قاصدي 

.مرباح بورقلة وجامعة زيان عاشور بالجلفة  

 الفصل األولفي سنتناول فصول ، حيث  إلى ثالثةبتقسيم الدراسة وقد قمنا  :تقسيم الدراسة
مع على مد  أهميتهما  نتعرفاإلطار المفاهيمي والنظري للتعليم العالي واإلنفاق العمومي و 

بينهما وأن التعليم العالي اليوم أصبح هدفا استراتجيا لجميع الدول سواء كانت  إبراز للعالقة
الضرورية من أجل أن يكون قطاعا متطورا، وهدا تسخر له كل اإلمكانات   ،متقدمة أو متخلفة
ا بثالث نماذج في المطلب األخير من ذعلى ه كما سنقوم باالستدالل إلنتاجيته العالية 
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الفصل األول وهي اليابان وسنغافورة وماليزيا التي اعتمدت على التعليم العالي لتحقيق تنمية 
 .متعددة األبعاد

اإلنفاق العمومي على قطاع التعليم العالي في ظل إلى   فسنتطرق في الفصل الثانيأما 
تم إتباعها أنداك مع التركيز  بالتحليل والنقد التجربة التنموية التي وسنتناول االقتصاد الموجه 

ه ذوكيف نشأة وزارة التعليم العالي وتكمن أهمية ه ،ه الفترةذعلى مكانة التعليم العالي  في ه
االستقالل مباشرة حيث كانت الجزائر تواجه العديد من التحديات  بعدجاءت المرحلة في كونها 

إلى غاية األزمة االقتصادية  يمتدعلى مختلف األصعدة ، لنقوم في آخر هدا الفصل الذي 
واألمنية التي تزامنت مع انهيار أسعار المحروقات حيث سنتناول وضعية التعليم العالي في 

 .هذه الفترة الصعبة 

إلى اإلصالحات التي تم اعتمادها مع مطلع األلفية الثالثة وقيام  فسنتطرق الثالفصل الثأما 
الدولة بزيادة اإلنفاق على قطاع التعليم العالي الذي تزامن مع ارتفاع في أسعار المحروقات، 

ا اإلنفاق ذفي الفصل الثالث على مردودية اإلنفاق على التعليم العالي وهل ه سنركز لهذا
جية تنموية واضحة أم انه مجرد توزيع للريع استفاد منه التعليم العالي مثله يدخل في إسترات

بإجراء دراسة ميدانية بجامعة قاصدي مرباح  وسنقوم في هذا الفصل ،مثل باقي القطاعات
بورقلة وجامعة زيان عاشور بالجلفة وهدا للتعرف الحقيقي على واقع التعليم العالي في ظل 

 .سنة ألخر زيادة اإلنفاق عليه من 

ه الدراسة قد واجهنا العديد من الصعوبات وخاصة أثناء القيام ذعند قيامنا به :الصعوبات 
ا ما جعلنا ذوه ،استمارة االستبيان ءمل المبحوثينبالدراسة الميدانية حيث يرفض الكثير من 

سواء على مستو  وزارة التعليم العالي  ؤوليننكرر توزيعها ألكثر من مرة وكدالك تحفظ المس
، وتعتبر هده أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء أو المخابر على األرقام المتعلقة بالتمويل 

 .ه الدراسة ذقيامنا به
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 اإلطار النظري والمفاهيمي
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 :النظري والمفاهيمي اإلطار: األولالفصل 

اإلنتاجية  التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية، لكن لن  البشري أهم العناصر يعد العنصر
يؤدي هذا العنصر دوره دون تعليم، حيث يسهم التعليم في تراكم رأ  المال البشري وتشير 

 األجلنظريات النمو االقتصادي إلى أن التقدم التقني يزيد من معدل النمو االقتصادي طويل 
أصبحت العديد من الدول  ذال 1تقني سرعة عندما تكون قوة العمل أحسن تعليماويزداد التقدم ال

 وأصبحلصالح التعليم وخاصة مرحلة  التعليم العالي،  ميزانيتهاتخصص مبالغ كبيرة من 
اإلنفاق على التعليم العالي صفة أساسية تشترك فيها الدول الغنية والفقيرة على حد السواء، 

وهدا وفقا للمباحث على الشق النظري للتعليم العالي واإلنفاق العام وسنتعرف في هدا الفصل 
 :التالية

 .ماهية التعليم العالي:األولالمبحث 
 .سياسات اإلنفاق العموميماهية :المبحث الثاني
 .اإلنفاق على التعليم العلي ومردود يته االقتصادية واالجتماعية:المبحث الثالث

 :ماهية التعليم العالي: األول المبحث
ا المبحث على التعليم العالي  في المطلب األول وفي المطلب الثاني سنسلط ذسنتعرف في ه

أما المطلب الثالث فقد قمنا  ،الضوء على أهمية التعليم العالي وخاصة في العصر الحالي
تطور  مد   بتخصيصه لالتجاهات الحديثة للتعليم العالي والتي من خاللها نتعرف على

 .التعليم العالي
 التعليم العالي مفهوم: المطلب األول

ولكن قبل التطرق لمختلف هذه  حول التعليم العالي لقد تعددت المفاهيم واختلفت
اإلشارة إلى أّن الكثير من المؤلفين والباحثين يستعملون مصطلح التعليم بنا يجدر  المفاهيم

                                                           

دراسة ) فاطمة الزهراء،دور االستثمار العام في قطاع التعليم العالي في تحقيق النمو االقتصادي بودية وبن زيدان فاطمة .0
ورقة بحث مقدمة للملتق  الدولي تقييم أثار البرامج ( معطيات بانيل ب استخدامقياسية لكل من الجزائر السعودية واألردن 

، 0، جامعة سطيف4102-4110عل  التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  ااالستثمارية العامة وانعكاساته
4ص4102مارس  00/04،ركلية الحقوق والعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي  
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العالي كمصطلح مرادف للتعليم الجامعي، فالجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي 
والبحث العلمي فهي تمثل مجتمعًا علميًا يهتم بالبحث عن الحقيقة من أجل خدمة المجتمع 

بشري الذي يملك كفاءات عالية لألداء الجيد من أجل تقديم من العنصر النشاطها  وتستمد
ا باستعمالالخدمات المتنوعة  أنواع  مختلف ، ويقصد بالتعليم العالي1العلوم والتكنولوجي

التكوين، أو التكوين الموجه للبحث الذي يتم بعد مرحلة الثانوية على مستو   و الدراسات
كمؤسسات للتعليم العالي من قبل  معترف بهاأو مؤسسات تعليمية  أخر    مؤسسة جامعية

   .2السلطات الرسمية للدولة
نجد أن التعليم العالي في كثير من األحيان يعبر عن جميع المؤسسات التي تقدم 

ابتدائي، متوسط، ثانوي، كالجامعة أو )تكوين عالي بعد تلقي التعليم في األطوار األساسية 
، في الكثير من  هالجامعة التي تعتبر من أبرز مؤسساتأّما ( المعاهد أو المدار  العليا

 نالكثير م في وهذا ما نجده،األحيان تستعمل الجامعة لإلشارة  لهذه المرحلة التعليمية المهمة 
مصطلح التعليم العالي في جميع مراحل الدراسة مع التركيز  وسنستعملالمؤلفات والدراسات، 

 .ساسية من مؤسسات التعليم العاليعلى الجامعة ومراحل تطورها كمؤسسة أ
هــا ومن بين،تعــددت المفــاهيم  حيــث يركــز كــل مفهــوم علــى شــق معــين للتعلــيم العــاليوقــد 

اليونســكو بلــدًا فــي النــدوة التــي نظمتهــا  00مــن طــرف  0222التعريــف الــذي وضــع ســنة  نجــد
التعلــيم العـالي هـو كــل أشـكال التعلــيم :" حـول التعلـيم العــالي فـي  إفريقيــا حيـث عّرفـوه علــى أنـه 

بإعــداد العــاملين والمعّلمــين فــي المؤسســات كالجامعــات التــي تقــوم األكاديميــة والمهنيــة والتقنيــة 
 :ومعاهد التربية والمعاهد التكنولوجية ومعاهد المعلمين والتي

 .أن يكون المتقدمون قد أتموا الدراسة الثانويةفيها  تشترط للقبول . أ

                                                           
في ضوء تحضير الطلبة لعالم " ليسان ، ماستر، دكتوراه"تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام : رأحمد زرزو . 1

، ص 2116-2115والعلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة،  االجتماعيةالتنقل، رسالة ماجستير علم النف ، كلية العلوم 
00 

2
. Unesco, con férence mondiale sur l’enseignement supérieur (paris : déclaration mondial sur 

l’enseignement supérieur pour le 21
e
 siècle, visionetaction , 5-9/10/1998) .p 1. Au site web : 

www.unesco.org 

http://www.unesco.org/
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 .سنة بصورة عامة  02تشترط أن يكون المتقدمون إليها في عمر  . ب
تكون المسافات الدراسية فيها مؤدية للحصول على مكافأة تحمل إسمًا يشير إلى ذلك  . ج

 1.كالدرجة أو الدبلوم أو الشهادة في التعليم العالي
التي يتميز بها الملتحق بمؤسسات  المواصفاتفالمالحظ أن هدا التعريف قد ركز على 

يحمل درجة  بدبلومه المرحلة تتميز بكونها تتوج المتخرج منها ذالك أن هذالتعليم العالي وك
 .تشير إلى نهاية الدراسة 

هذا التعريف  هيؤكدفالتعليم العالي إذا هو مرحلة مميزة تقع بعد مرحلة الثانوية وهذا ما 
يقصد بالتعليم العالي كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث :" الوارد في الجريدة الرسمية أيضاً 

ويمكن أن يقدم تكوين  يقدم على مستو  ما بعد الثانوية من طرف المؤسسات التعليم العالي
 2.تقني على مستو  عاٍل من طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة

ه ذوالتي تتفق على أن الدراسة به المقدمة حول التعليم العالي المفاهيممن خالل هذه 
نستنتج أن هناك ثالث  الدراسة بالمرحلة الثانوية  أتمواين ذالمرحلة  تكون للطلبة المتميزين وال

 :أنماط رئيسية للتعليم العالي
، وتضم مجموعة من المعاهد والكليات والتي انتشاراوهي أكثر األنماط  :الجامعات (0

مجموعة من األقسام تمتد مدة الدراسة فيها عمومًا إلى أربع سنوات، بدورها تضم 
 .كليات الطب والعلوم الهندسية التي تتجاوز فيها الدراسة هذه المدة  ما عدا

العاملة وهي نمط من مؤسسات التعليم العالي، تعني بإعداد القو  :المداس العليا (2
لمدة تتراوح بين أربع إلى خمسة سنوات ما بعد المرحلة الثانوية، ليتم الحصول منها 

 3.الجامعة على شهادة نجاح تعادل شهادة

                                                           
 00ع سابق، صأحمد زرزور، مرج. 1
المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي،  0222أفريل  0المؤرخ في  15-22، القانون رقم 20، العدد الرسمية الجريدة. 2

 15ص 
 26، ص 2110التجدد في التعليم الجامعي، دار البلقان، القاهرة، : شب ، جمال دهشانبدران . 3
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وفقًا ،ويتم فيها التكوين لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى أربع : المعاهد والكليات (3
البرامج التي تقدمها فبعضها  باختالفلطبيعة  التخصص وتختلف هذه المؤسسات 

 .متعدد التخصص ها اآلخرعداد المعلمين وبعضإلكليات متخصصة 
فالتعليم العالي يجمع هذه الصفات الثالث التي تضمن تكوينًا عاليًا للطالب بعد إتمامه 
لدراسته بالمرحلة الثانوية فهي مرحلة من مراحل التعليم المتخصص األكاديمي الذي يستهدف 

هي توفير الفنيين  د، لد  نجد أن مهمة المعه1جات الحاضرة والمستقبلية للمجتمعمن الحا
وفرهم توال تستطيع الجامعات أن   ،في شتى المجاالتوالمهنيين الذين تحتاج إليهم الدولة 

وقربًا إلى سوق العمل، فالشخص األكثر تعليمًا يكون  انسجامان المعاهد أكثر يبحيث تكو 
ن التحول في  ،معينة أفضل مقارنة بمن هو أقل تعليماً عمله في أداء مهنة  المهني  الطلب وا 

، وهنا 2أكثر لقوة العمل يبين المهن التي تتطلب تعليمًا أقل إلى تلك التي تتطلب تعليما
، (الباحث) والنوع الثاني ،تضمنه المعاهد (الفنيين والمهنيين)نستطيع القول أن النوع األول

الفرد لمدة أطول وتحصيل علمي أكثر وكالهما من مؤسسات  تكونتضمنه الجامعة التي 
 .التعليم العالي

تكوين متخصص يضمن  وفي األخير يمكننا القول أن التعليم العالي يتميز أيضًا بكونه
في مجال معين وهذا عك  باقي المراحل من التعليم التي ال توفر تكوين متخصصًا وهذا ما 

تهتم أكثر بالتعليم العالي الذي يرتبط بالعديد من المؤسسات  يجعل الدول في العصر الحالي
ومرتبط بسوق العمل بتوفير التكوين المتخصص الذي  ،األخر  وله تأثير كبير في المجتمع

المجتمع ومختلف المؤسسات والقطاعات  الحتياجاتيجعل مؤسسات التعليم العالي تستجيب 
 .األخر  وهذا ما سيتم إبرازه أكثر في المطلب الثاني

 
 

                                                           
 اجتماعتنظيم وهيكلة الجامعة الجزائرية دراسة حالة جامعة قسنطينة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم : رفيق زراولة. 1

 22 -22، ص 2115، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، االجتماعالتنظيم والعمل، قسم علم 
 066، ص2116، األردن، التعليم والتخطيط، عالم الكتاب الحديث اقتصاديات: فليح حسن خلف .2
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 .أهميـــــــــــة التعليــــــــــم العالـــــــــــــــي: المطلب الثاني
من أهمية  لما له كبيرًا لتعليم العالي اهتماماأصبحت اليوم العديد من الدول تولي 

أصبح يشكل محورًا  حيث)....اجتماعية ، ثقافيةاقتصادية (من المجاالت وتأثير على العديد 
تنافسية حقيقية يصعب  يزةوم االقتصاديوتحقيق النمو  ،االقتصاديةأساسيًا في إحداث التنمية 

ميزة  الكتساب، فالعالم يشهد تنافسًا محمومًا في شتى المجاالت لد  تسعى كل دولة اكتسابها
 استثماربطريقة سهلة وهذا ما يوفره التعليم الذي يعتبر  اكتسابهاتنافسية  يصعب تقليدها، أو 

تقدمها الدولة لتحقيق  استهالليةيعد ينظر إليه كخدمة في الرأسمال البشري، فالتعليم لم 
حيث تقوم مختلف  اقتصاديايحقق عائدًا  كاستثماربل أصبح ينظر إليه  ،اإلشباع ألفرادها
بتكوين اليد الفنية المؤهلة لمختلف الهيئات والمؤسسات وهذا  بهده المرحلةمؤسسات التعليم 

حسب الدور الذي تسطره كل دولة  للتعليم العالي حيث أّنه في المؤتمر العالمي لمنظمة 
UNESCO  إلى ثالثة وظائف  هاحددت وظائف التعليم العالي وقسمت 0222المنعقد سنة

 : ئيسية وهير 
 .وهي أّول وظيفة للتعليم العالي :التعليم (1
نتاج المعرفة الجديدة من أهم وظائف  :البحث العلمي (2 حيث أصبح البحث العلمي وا 

 .التعليم العالي
 1.من المفروض أن تتأقلم الجامعات لتلبي مختلف إحتياجات المجتمع :خدمة المجتمع (3

ونجد أن  ،للتعليم العالي UNESCOها منظمة تفهذه هي الثالث وظائف التي حّدد
العنصر الثاني وهو البحث العلمي الذي تخصص له ميزانية  كبيرة في مختلف مؤسسات 

نجد البحث العلمي له صلة مباشرة  بالعديد من القطاعات األخر   حيث ،التعليم العالي
ناك صلة حيث أّنه في معظم الدول المتقدمة هبالتكنولوجي  و وخاصة في المجال الصناعي

وثيقة بين مخابر البحث في مختلف الجامعات مع المؤسسات الصناعية الكبر  التي تقوم 

                                                           
وعلوم التسيير،  االقتصاديةكفاءة هيئة التدري  وآثارها على جودة التعليم العالي، دراسة حالة كلية العلوم : نوال نمور. 1

 02، ص2102-2100وعلوم التسيير،  االقتصاديةجامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم 
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كانت محلية أو عالمية وهذا  سواءبتطوير منتجاتها بشكل مستمر لتعزيز مكانتها في السوق 
ما تضمنه مختلف المخابر، أماَّ العنصر الثالث  وهو خدمة المجتمع، نجد أّن مؤسسات 

 لد  االقتصاديالتعليم العالي وعلى رأسهم الجامعة أصبحت تتأقلم مع محيطها وخاصة 
 حاتومصطلوهي مفاهيم  أصبحنا اليوم نتحدث عن جودة وتنافسية مؤسسات التعليم العالي

 .تدل على التطور الدائم لهذا القطاع االستراتجي
ثمينة لتنمية شخصية الطالب وصقل مهاراته البحثية  فالجامعة اليوم تقدم فرصاً 

والمكتبات كما يتصل  وفيها يرتبط بمصادر التعليم في المعامل والمختبرات ،والعلمية
المزارع والمصانع وحقول اإلنتاج ويستطيع الطالب من خالل  وبالمصادر األصلية في البيئة 

على النف  وعلى  االعتمادبل ويتدرب على  ،التفاعل مع أساتذته ومع زمالئهالحياة الجامعية 
مراكزهم المهنية أو  اآلخرين بغض النظر على احتراموعلى  واالستقصاءطرق البحث 

فهذا الدور المهم الذي الجامعة لها تأثير مباشر على المجتمع إن  ، 1أو األدبية االجتماعية
إلى تنويع التعليم العالي وتعدد مؤسساته في مختلف   في مختلف المجاالت أد تلعبه تأصبح

بهذا القطاع والذي أصبح يعتبر قطاعًا  اهتمتهي األخر  ف الدول ومنها الدول العربية
تعليم : عدة مظاهر اتخذم العالي وهذا التنوع إستراتيجيًا حيث نوعت في مؤسسات التعلي

ة/ حكومي برامج / جامعات أجنبية، برنامج محلية/ 2تعليم غير حكومي، جامعات وطني
 ...بالشراكة مع جامعات أجنبية

ركب الدول المتقدمة التي بفهذا التنوع الذي نجده مرّده باألسا  إلى الرغبة في اللحاق 
كل رئيسي للنهوض بمختلف القطاعات، لكن هذا التنوع يجب على التعليم العالي بش اعتمدت

تكون مؤسسات التعليم العالي فعالة وليست عبارة فقط عن مؤسسات  يأن ترافقه الجودة لك

                                                           
الجودة النوعية في التعليم العالي األهلي، كلية األمير سلطان األهلية أساليب قيا  : أميرة عبد الرحمن وأحمد برهمي. 1

، جامعة أم القر  بمكة، السعودية، -بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية قسم اإلدارة التربية والتخطيط–نموذجًا 
 05-00، ص 2112

 -22)التعليم العالي في البلدان العربية وتحدياته  اليونسكو، المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي، إنجازات. 2
 02، ص 2112يوليو  6، التقرير اإلقليمي، القاهرة، (2112
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من مؤسسات التعليم العالي هي المسؤولية عن تزويد المجتمع بحاجاته عادية وهذا ما يجعل 
وأداة المجتمعات في تطويع  ،المجاالت من الكفاءات البشرية عالية المستو  في مختلف
معطيات التقدم العلمي وقيادة  واستيعابالتكنولوجيا لخدمة أغراض والمطامح المجتمعية 

وبذلك يلعب التعليم العالي دورًا أساسيًا في تحديد مستقبل  واالجتماعيعمليات التغير الثقافي 
الشعوب وذلك بالنظر لكون التعليم العالي الجيد شرطًا ضروريًا للتراكم والتكاثر المعرفي 

إضافة إلى درجة كفاءة مخرجات التعليم العالي في المهن  ،حركة البحث والتطوير والزدهار
الدولة  هادولة ألخر  فهو مرتبط باألهداف التي تسطر يختلف من  جعله، وهذا ما 1المختلفة

الدول، فمثاًل نجد أّن التعليم العالي في الواليات المتحدة  باختالف األهدافوتختلف هذه 
 :األمريكية يهدف إلى

 .توفير األفكار الجيدة والتكنولوجيًا الجديدة وتطويرها (0
 .إلى أقصى درجة منها لالستفادةالبحث عن المواهب وتدريبها وتوجيهها  (2
 واالستمتاعإثراء المعلومات وفهم المحيطات الحضارية والفرص المتوفرة للجمهور  (0

 2.بها
فهذه األهداف الرئيسية للتعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية التي تسعى دومًا 

 :را مثالً للحفاظ على دورها الريادي في مختلف المجاالت أّما أهداف التعليم العالي في إنجلت
ثراء المعارف اإلنسانية الجديدة وتطويرها (0  .تنمية المعلومات وا 
 .تنمية المهارات الخاصة بالتفكير عند األفراد (2
نظريات علمية جديدة تساهم في حل  واكتشافمحاوالت البحث في الحقيقة  (0

 3.ضيف شيئًا جديدًا ومبتكرًا إلى المعارف اإلنسانيةتمشكالت المجتمعات اإلنسانية 

                                                           
التعليم العالي بين حتمية التوسع في وجوب التخطيط له لمواجهة البطالة بين خرجيه مع : محمد إبراهيم عطوة مجاهد. 1

 022، ص 2110أفريل  0-0السنوي لكلية التربية، جامعة المنصورة،  التركيز على أزمة كليات التربية، المؤتمر العلمي
 02أحمد زروزور، مرجع سابق، ص. 2
 02نف  المرجع، ص. 3
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في  واألهدافالسياسات ونجد أن الدول العربية قد وضعت هي األخر  العديد من 
 :ويمكننا أن نلخصها في النقاط التاليةقطاع التعليم العالي 

 .إنشاء جامعات من طراز جديد (0
 .في مؤسسات التعليم العالي  واالتصاالتمعلومات للوضع نظم تقنية  (2
 .بهابيانات شبكات جامعية وقواعد إقامة  (0
طالق مبادرات لدعم البحث العلمي (0  .إطالق مبادرات لدعم جودة التعليم العالي وا 
 1.و قيا  النواتجوضع نظم جديدة للقبول والتعليم  (5

أّن التعليم العالي أصبح يهم  ،المالحظ من خالل األهداف التي ذكرناها لهاته الدول
السياسات التعليمية المنتهجة في هذه  باختالفويختلف  ،دول متقدمة أم متخلفة  سواءالجميع 

جامعة يحدد لها أهدافها بناء على ما تمليه عليه مشاكل وطموحاته  ينشئالدول، فكل مجتمع 
 2.واالجتماعي واالقتصاديوتوجهه السياسي 

المتزايد بالتعليم العالي مّرده باألسا  في الرغبة بالحصول على يد فنية  االهتمامفهذا 
وهي تمثل به  تمتع برصيد معرفي يساهم في تطوير القطاع الذين يعملونوت محترفةمؤهلة 

هم " :" Peter Druckبيتر داركر "وفي هذا الصدد يقولمخرجات مؤسسات التعليم العالي 
التي تلقوها  ريةالذين يعملون بأيديهم وعقولهم ولكن عملهم اليدوي يعتمد على المعرفة النظ

حصول للبحث عنها الدول وتسعى ت، فهذه هي اليد الفنية المؤهلة التي 3خالل التعليم العالي
 عليها من خالل التعليم العالي حيث يكون للخريج من هذه المؤسسات مجموعة من السمات

 "0"وهذا ما يوضحه الشكل رقم ...( الكفاية األكاديمية، الكفاية المهنية والكفاية الثقافية)منها 
 
 

                                                           
 02اليونسكو، مرجع سابق، ص. 1
 22، ص 2116، جامعة منتوري قسنطينة، 2المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة، ط ،فضيل دليو. 2
الجامعي الجزائري،  ذاتإدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية، حالة األس ،بوحنية قوي. 3

 2، ص 2112رسالة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 
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 يوضح الكفايات الواجب توفرها في خريج الجامعة 11الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2116والعلومالمنظمة العربية للثقافة :المصدر
فهذه الصفات التي يجب أن تتوفر بالفعل في خريج مؤسسات التعليم العالي لكي يكون 

يتوافر الكفايات الخم  التي  ويتم ذالكبالفعل يد فنية مؤهلة تساهم في خلق الميزة التنافسية 
 (.0)يوضحها الشكل رقم 

من اإلعداد  واالستفادة واالختصاصالتناسب بين الوظيفة  :الكفايات المهنية (1
 .األكاديمي الجامعي في ممارسة المهنة والعمل بإتقان

 .المعرفة الواسعة في مجال التخصص: الكفايات األكاديمية (2
المنشورة باإلطالع على مشاكل البيئة ومتابعة البرامج الثقافية  :الكفايات الثقافية (3

 .باألحداث العالمية واالهتمامفي وسائل اإلعالم 
القدرة على التواصل مع اآلخرين إلكترونيًا وتوافر  :والتواصل االتصالكفايات  (4

 .مهارات النقال والحوار

 

 كفايات الشخصية

كفايات التواصل 
 الخريج المرتقب واالتصال

الكفايات 
 األكاديمية

 الكفاية المهنية الكفاية الثقافية
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التعاون والعمل بشكل فّعال ضمن فريق عمل والقدرة على : الكفايات الشخصية (5
 1.معالجة المشاكل بسرعة وبأفكار وخطط عمل جديدة

الجامعة  ريجخحظ أّن هذه الكفايات إن توافرت في الفالمتأمل لهذه الكفايات الخم  ي
وفي تشكيل رأ   االقتصاديالنمو  عنصرًا فعاًل في المجتمع ويساهم في تحقيق هتجعل من

أن النا  يكتسبون مهارات ومعارف ناقصة ومع ذلك  شولتز ير  مال بشري وفي هذه الصدد
" رأ  المال"فلي   من الواضح  وال من الشائع أن هذه المهارات  والمعارف تمثل نوعًا من 

كذلك لوحظ زيادة كبيرة في الناتج الوطني  ،مقصود الستثمارالمال هذا يأتي نتيجة  وأن رأ 
وهذا الرأ  المال البشري هو " نتيجة الطاقة اإلنتاجية لإلنسان مقارنة بعناصر الثروة األخر 

على العديد  ويساهم في تحقيق الفارق ،مخرجات  مؤسسات التعليم العالي في الوقت الحالي
برهن عليه بالنهضة السريعة نوهذا ما نستطيع أن  االقتصاديمن المستويات  وخاصة المجال 

التي حققتها الدول التي دمرت أثناء الحرب العالمية الثانية فالكثير من المؤشرات كانت تدل 
  المال من جديد ولكن تّم إهمال الرأ باقتصادهاعلى أنها تستغرق زمنًا طوياًل في النهوض 

اإلطارات واليد الفنية  المؤهلة التي فبتوفر ، ه المؤشراتذوضع ه  أثناءبه  يؤخذولم  البشري
 .تتوافر على الكفايات  السابقة الذكر في الخريج حققت هذه الدول النهضة من جديد

قد حدد الكفايات الثمانية ( 2111مار   20)ونجد أن المجل  األوربي في لشبونة
والتي يجب أن تتوافر في  2116البرلمان األوربي في أواخر عام أوصى بها  الرئيسية التي

 (2)م العالي وهذا ما يوضحه الشكل الخريج الحالي لمؤسسات التعلي
 
 
 
 

 
                                                           

1
. Schultz Theador, education, investments and returns, in : Hollischenery (ed), hand bookof 

development economics, elesevier, Netherlands, 2002, p.45,46 
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 *1على مجموعة من التقارير باالعتمادالشكل من وضع الباحث  :المصدر

في الخريج يكون لدينا طلبة  بتوافرها( 2)فهذه الكفايات التي يوضحها الشكل رقم 
 ة التي يقدمها هذا الخريجمؤهلين يجمعون ما بين التكوين األكاديمي الجيد والخدمة المجتمعي

فالتعليم بهذه المفاهيم الجديدة أصبح األداة الرئيسية للدفع بالتنمية وعمومًا في لمجتمعه 
 :األخير نستنتج ما يلي

التعليم العالي أصبح من القطاعات اإلستراتيجية التي تهتم بها مختلف الدول  (1
 االقتصادمباشر على  انعكا وتخصص لها ميزانية معتبرة وهذا لما له من 

 .والمجتمع
التعليم عن )الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ساهمت في تعدد أنماط التعليم العالي  (2

مما جعله ...( االفتراضية، والجامعات نترنيتاالبعد، وتوفر المعلومة عن طريق 
 .ل فيه أكثر في المطلب المواليصقطاع دائم التجدد وهذا ما سنف

                                                           

 2116وتقرير اليونسكو لسنة  2112و  2116تقرير المنظمة العربية للثقافة والعلوم سنة *

 

 مؤسسات التعليم العالي

جــــــــــــالخري  

 الكفايات األساسية للخريج

 إتقان اللغات األجنبية التواصل باللغة األم
الكفايات األساسية في 
مجال العلوم والرياضيات 

 والتكنولوجيا

الكفايات الرقمية التي تؤهل 
الخريج الولوج إلى عالم 

 المعلومات

فهم ثقافة الذات وثقافة 
 الغير

الكفايات اإلجتماعية  روح المبادرة
 والمدنية

كيفية التعلم تعليم  
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الحقيقي الذي يجعل  االستثمارالتعليم العالي هو استثمار في الرأسمال البشري وهو  (3
عالم ألّن ال( اإلطارات المؤهلة واليد الفنية المتمكنة)من الدولة تمتلك ميزة تنافسية 

اليوم سريع التطور ويجب التأقلم والتكيف معه بشكل مستمر وبمستو  عاٍل جدًا 
 .وهذا ما توفره مؤسسات التعليم العالي

التعليم العالي اليوم أصبح يعتمد على النوعية وعلى الجودة لد  نجد أن التعليم  (4
العالي أصبح يرتبط في الكثير من الدراسات والبحوث األكاديمية بالعديد من 

الجودة والتنافسية والخدمة المجتمعية، وهذا إن دّل على كالمصطلحات األخر  
نما هو قطاع فاعل ومتفاعل  شيء فإنما يدل على أّن التعليم العالي لي  معزواًل وا 

 .مع مختلف القطاعات األخر 
 :الحديثة للتعليـــــــــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــي االتجاهات: المطلب الثالث

حديثة في التعليم العالي وخاصة  اتجاهاتالمتتبع لتطور التعليم العالي يالحظ ظهور 
 :فيما يلي االتجاهاتويمكننا تلخيص هذه   Globalisationظاهرة العولمة  مع تنامي
 Internationalisation deعالمية التعليم العالي أو تدويل التعليم العالي *

l’enseignement supérieur . 

 Le diversification, Leالتنويع والتمهين في التعليم العالي *

professionnalisationde l’enseignement supérieur . 

 .(T Q M)الجودة في التعليم العالي *

 .(L. M.D)كتوجه عالمي جديد ( د. م. ل)نظام *

 :يــــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــعالمية التعلي .1
دولة ما فقط ويكون معزول تمامًا عن الساحة حكرًا على إّن التعليم العالي اليوم لم يعد 

الكبير للتكنولوجيا الحديثة  االنتشاروخاصة مع  ،بل أصبح يتصف بصفة العالمية  ،الدولية
لها تأثير  وأصبحت بعد الزمان والمكان غبين مختلف الدول وتنامي ظاهرة العولمة التي أل

ترامي األطراف قرية واحدة صغيرة من العالم الم جعلتو  ،واسع النطاق على جميع المجاالت
العولمة تأثيرًا مباشرًا على التعليم العالي لتجعله فّعال ويقدم أفضل الخدمات  توقد أثر 
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، فتدويل التعليم العالي جعل العالم 1التعليمية والبحثية وبأكفأ األساليب وبأعلى جودة ممكنة
متزايدًا للطلب على قوة عمل ذات مهارات عالية المستو  ومتعددة في آن واحد  اتجاهايشهد 

 االتجاهومتمتعة بمؤهالت ومستويات تدري  عال تتناغم  مع الوظائف، وهذا يعني أن 
يكون لصالح قوة العمل ذات التأهيل والمؤهالت العادية وبالتالي فإن الفرص  لن رذكو الم

، فتدويل التعليم العالي يساهم كثيرًا في تحسين 2لعمل الغير الماهرةستكون قليلة جدًا أمام قوة ا
جان والمعايير الدولية وفي هذا الصدد يعرف " الضوابط"نوعية التعليم العالي من خالل 

إّن تدويل التعليم العالي هو عملية  :" تدويل التعليم العالي بـ  (Janek night )كنايت
أن :"بوقصوصوير  " في نطاق دولي وثقافة عالمية وفي وظائف التعليم والبحث االندماج

عولمة التعليم العالي تكتسب أهمية متزايدة في مضامينه ومحتواه وسياقاته لتعزيز التفاهم في 
فضائي وأنماط الحديثة واإلعالم ال لالتصاالتالعالمي والعولمة والطابع الدولي  االنفتاحظل 

، وباإلضافة إلى التطور التكنولوجي الذي ساهم 3خر  بين دول وشعوب العالمالتداخالت األ
في تدويله التعليم العالي هناك العديد من األسباب األخر  التي ساهمت في تدويله منها أيضًا 

 االمتيازاتبين مختلف الدول والكثير من الدول تقوم بتقديم العديد من  واألساتذةحركة الطلبة 
 االستفادةأو األساتذة ومختلف الكفاءات المتميزة مهما كانت جنسيتهم من أجل للطلبة  سواء

التدري  في مختلف مؤسسات التعليم العالي أو بعملهم في المؤسسات  في سواءمنهم 
الصناعية الكبر  التي تحقق عائدًا كبيرًا على هاته الدول، لد  أصبحت العقول المتميزة من 

من أجل التنقل من جامعة ألخر  ومن بلد  واالمتيازاتأساتذة وطلبة تقدم لهم كل التسهيالت 
طلب متزايد على  إّنه يبدو جلياًّ اليوم وجودTeichler (0222 ":)تايلشر آلخر ويقول 

حاملي شهادات من مؤسسات التعليم العالي قادرة على قيادة عمل متعدد األشكال داخل محيط 
 ".دولي

                                                           
 20، ص 2111والتوزيع، القاهرة، للنشر اإلحسان إدارة الجامعات بالجودة الشاملة، : فريد النجار. 1
 15مرجع سابق، ص : بوحينة قوي. 2
 52، ص2111، فيفري 50تطوير التعليم العالي في ظل العولمة، مجلة التعاون، العدد  اتجاهات: بوقصوصخالد أحمد . 3
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وهذا نتاج  ،ولياً دفالطلب اليوم على مخرجات التعليم العالي لم يعد طلبًا محليًا بل طلبًا 
ؤسسات التعليم العالي في مختلف الدول وتسهيل حركة الترابط المتزايد بين مختلف م

تعتمد على وسائل تكنولوجيًا المعلومات الحديثة  ،المتعلمين في بيئة دولية تعليمية تفاعلية
جراء المناقشات والتفاعالت  وتمكن هيئة التدري  والطالب من حضور المؤتمرات عن بعد وا 

،  فهذه الظروف 1في العملية التعليمية السريعة مع جميع األطراف التي يمكن أن تشارك
العالمية ساهمت في تكثيف التعاون بين جامعات وخاصة بين الجامعات في دول العالم 

تعاون أو بتسطير  اتفاقياتدول المتقدمة، سواء  بإبرام ال في الثالث أو النامية وبين الجامعات
برامج مشتركة على العديد من المستويات وهذا ما توجهت إليه معظم الدول العربية حيث نجد 
مثاًل في التوصيات الواردة في نهاية المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي المنعقد 

 :ما يلي 2112بالقاهرة سنة 
صالت علمية مع المراكز إبرام  تشجيع المراكز البحثية في البلدان العربية على (1

 .األوربية النظيرة
 .ربط مؤسسات التعليم العالي العربية شبكيًا بالمكتبات العلمية بأوربا (2
لتدريب وتأهيل إعفاء هيئة التدري  في المجاالت العلمية  إستراتجيةوضع خطة  (3

 .المختلفة بالمؤسسات العلمية المرموقة بالدول األوربية
على التعاون الثنائي بين جامعتين بل يستحسن أن يكون التعاون  االقتصارعدم  (4

العلمية ذات  االختصاصاتبين أكثر من ثالث جامعات في وقت واحد في 
األولوية في المنطقة العربية وفي مجاالت تبادل األساتذة واإلشراف المشترك على 

حداث الشهادات المزدوجة  .أطروحات الدكتوراه وا 
في المشاريع  لالشتراكامعات العربية في شكل مجموعات يجب أن تتقدم الج (5

" PCRD"البحثية الدولية على غرار البرنامج األوربي اإلطاري للبحث والتطوير 
                                                           

سياسات إستراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم نحو إستراتيجية وطنية  لتوظيف تكنولوجيا   ،بادي سهام .1
المعلومات في التعليم العالي، رسالة ماجستير تخصص علم المكتبات، جامعة منتوري كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، 

 65-60، ص 2110/2115
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مع توظيف التناف  مع ( Erasmus)و ( TEMPUS)والبرامج األوربية 
 1.الجامعات األجنبية لتطوير قدرات الجامعات العربية

 االتفاقياتفمن خالل هذه التوصيات نالحظ مد  التركيز على أهمية التواصل وعقد 
من  االستفادةوهذا من أجل  ،مع الجامعات األوربية التي تعرف تطورًا في البحث العلمي
في الكثير من األحيان  االستفادةمختلف البرامج التي تطرحها الجامعات األوربية وتكون 
وتقوم الدول التي ترسل مختلف  ،متبادلة حيث تقوم الجامعات األوربية بتكوين األساتذة والطلبة

البعثات إلى هذه الجامعات بدفع رسوم التدري  حيث تعتبر هذه الرسوم مصادر تمويل 
امعية وهذا ما متبادلة بين مختلف المؤسسات الج استفادةبالنسبة لبعض الجامعات، إذا هناك 

جعل هناك منافسة عالمية في التعليم العالي وأثر هذا باإليجاب على النوعية والجودة في 
التعليم، وبالرغم من هاته اإليجابيات التي نجدها في تدويل التعليم العالي إاّل أنه هناك العديد 

 :من السلبيات نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر
حيث أصبحت العقول المتميزة التي ال تجد الفرصة : ارجهجرة األدمغة إلى الخ (1

والكثير  االمتيازاتالذي يوفر لها مجموعة من  ،المناسبة في بلدانها تهاجر للخارج
من البعثات التي ترسلها الدول النامية من أساتذة وطالب ال يرجعون إلى بلدانهم 

لدان وهو ما يسبب خسارة بعد إتمام الدراسة أو التكوين ويفضلون اإلقامة بهاته الب
 .وكوادرها لصالح الدول المتقدمة أرسلت البعثات التي تفقد إطاراتها للدول التي

 مؤسسات التعليم العالي على  بحيث يجب  :الخصوصية والمحلية بروز إشكالية (2
على البيئة الدولية وخضوعها  انفتاحهامع متطلبات المجتمع المحلية و تتماشى  أن

لمختلف الضوابط والمعايير الدولية وهذا ما تّم إبرازه في وثيقة العمل للمؤتمر 
بأّن تدويل التعليم العالي له العديد من اآلثار ( 0222)العالمي للتعليم العالي 

اإليجابية لكن مع وجود بعض األخطار إننا نجد أنفسنا أمام  تناقض للحاجة 

                                                           
 00اليونسكو، مرجع سابق، ص . 1
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، حيث يجب على هذه *1(Contexte valistion)للتدويل والمحلية  المزدوجة
المؤسسات الخضوع لمعايير الجودة التي تضعها مختلف المؤسسات والدول 

وفي نف  (* HEQC)و( IQRP)و( L.M.H.E)والمنظمات العالمية مثل 
 .للمتطلبات المحلية وهي معادلة صعبة التحقيق االستجابةالوقت 

 :في التعليــــــــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــيالتنوع والتمهين  .2
 professionnalisation de Laالتمهين في التعليم العالي 2-1

l’enseignement supérieur  : 
أو من التوجهات ،قد يبدو للوهلة األولى أن التمهين في التعليم العالي هو حديث النشأة 

كل " على القاعدة المتعارف عليها أنه اعتماداوهذا  ،لكن هو قديم قدم التعليم العالي حدثةالمست
ا للتمهين في التعليم العالي من ضمن التوجهات ن، لكن تصنيف"تعليم عالي له غاية مهنية

 ،وهناحديثة في العصر الحالي ينطلق من زيادة الطلب على العمال المؤهلين بمستويات عالية
سنا أمام سؤال ملح وكثيرًا ما طرح هل خصوصية الجامعات داخل التعليم العالي نجد أنف

، ألنه في وقت مضى كان ينظر للتمهين أنه خطر على ؟تمنعها من تأمين تكوينات مهنية
جوهرها في تلقين العلم وتطوير البحث العلمي ولكن مع التطور المتسارع  الجامعة ويؤثر على

وبصفة متتالية الذي يشهده العالم أصبح من الضروري توفير تكوين  عال وفي مدة قصيرة 
لصالح العمال فالمنظمات المعاصرة اليوم في حاجة ماّسة إلى أن يتمتع جميع العاملين فيها 

الذاتية الحالية والمستقبلية بما يضمن دفع المنظمة إلى التطور  بالقدرة على تطوير مهاراتهم
 2.المتواصل

وقد كان اإلهتماتم بالتمهين منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي وفي العديد من 
العديد من الشهادات في  باستحداثقامت  األخيرة الدول مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا فهذه

                                                           
*
IMHE : Institutional Management of Higher Educat 

* IQRP: Institutionalnalisation Quality Review. 

* HEQC: Higher Education Quality Council. 
 022، ص 2116إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي، الطبعة الثانية دار وائل للنشر، عمان،  ،سهيلة محمد عبا . 2

*MSTFC : Maitrise de Sciences et Technologie Appliquée aux Finances et Comptabilité 

**DEUDT : Diplômes d’études Universitaire scientifiques et Techniques 
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والتي * DEUSTوشهادة * MSTFCمثل شهادة مهني لطلبتها جامعاتها التي توفر تكوين 
تضمن مجموعة من الدورات التدريبية والتكوين وثّم بعدها إنشاء العديد من الشهادات التطبيقية 

وتماشيًا مع المحيط  انفتاحاأكثر  وهذا من أجل جعل مؤسسات التعليم العالي األخر 
الصناعي، وهناك العديد من العوامل ساهمت في تطوير التمهين بالتعليم العالي ويمكن إجازها 

 :وهي Annie Bireoudفي ثالث عوامل حسب أنيي بيرو 
قول بأن الفقون على يتإّن كثيرًا من المؤلفين : المتنوع االجتماعيضغط الطالب (أ

وسوق العمل هو األصل  االقتصادعن حاجات الناتج  واالجتماعي االقتصاديالضغط 
الطلبة وعائالتهم الذين  من انطالقانحو التمهين في التعليم العالي يبدأ  هذا التوجهفي 

  نر  ذعلى وظائف جيدة قبل كل شيء لحصول لليرون في الدراسات العليا وسيلة 
 ،في جميع دول العالمالملتحقين على التعليم العالي من سنة إلى أخر  عدد  ارتفاع

وهذا ما تبرزه مختلف التقارير مثل تقارير منظمة اليونسكو التي تصدر بصفة دورية 
التعليم العالي في تزايد على أن الطلب  0222حيث تقف مختلف التقارير الصادرة منذ

مثاًل ما يثبته تقرير اليونسكو حول التعليم العالي في المنطقة العربية حيث مستمر وهذا 
  2.262يقدر بـ  22/22ان عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي للموسم الدراسي ك

، أي 1ماليين طالب 2.612إلى  2112/2112طالب ليرتفع للموسم الدراسي مليون 
 .فهذا عامل أساسي لتوجه الجامعات نحو التمهين %256بزيادة تقدر 

خالل توافد الطلبة جمهورًا جامعيًا إننا نشهد اليوم من : التغير في جمهور الجامعة(ب 
بل يتعلق األمر  ،غير متجانسين حيث أن الثلث منه ال يمثل جمهور الطلبة العاديين

وهو جمهور يكون التكوين ،عنها  متأخرينهنا بجمهور كهل، يستعيدون دراستهم أو 
م المهني ضروريًا له كما أن عوامل أخر  كتشجيع السلطة العمومية لمؤسسات التعلي

التكوين "العالي على مواجهة المنافسة للحصول على التمويل كذلك تطور التكوين إلى 
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في المستقبل في درجة عدم تجان  جمهور طلبة  كل ذلك سيزيد حتماً " مد  الحياة
 1.الجامعات

الشعب في تطور دائم وتتجدد بحسب الظروف السائدة  احتياجاتإن : تطور الشعب(ج
للدخول للجامعة من خالل التميز  االنتقاءذا التطور فعملية جعل الجامعة ترافق ه ام

الجامعات المخصصة للدراسات العامة والبحث : بين نوعين من المؤسسات هما
ومؤسسات مخصصة للتكوين المهني هي صعبة التحقيق فكان على الجامعة إذا 

 2.على التمهين االنفتاح
تكون معزولة عن محيطها فمن أهم التحديات التي كانت تواجه الجامعة هي كونها أن 

أن من أهم :" رياض قاسمال تتماشى مع متطلبات المجتمع وفي هذا الصدد يقول وبرامجها 
التي تعاني من  ،التحديات التي تهدد السياسة الجامعية اليوم هو البرامج والمناهج التعليمية

مع الجامعة بتطوير مناهجها لتتماشى لد  تطور الشعب ألزم ..." تتجدد سقم عميق فهي ال
 .االحتياجاتتخصصات وشعب مهنية جديدة لتلبية هذه  خلقالمجتمع و  احتياجات
 La diversification de l’enseigne mentع في التعليم العالي نو الت :2-2

supérieur  
في تنويع التعليم العالي وهذا من أجل أن هناك العديد من األسباب والعوامل التي ساهمت 

ختلف التغيرات التي تطرأ على البيئة التي يتواجد بها ويستجيب إلحتياجات ميكون ُمساير ل
 :سوق العمل وجاء هذا التنوع نتيجة

كبيرة لإلستجابة لهذا التزايد الكبيرة لطالبي التعليم العالي وهذا ما يتطلب بنية تحتية  (1
يشكل عبئًا على ميزانية الدولة وكحل لهذا اإلشكال ظهرت  الطلب وهو ما أصبح

الجامعات المفتوحة والجامعات اإلفتراضية والتعليم : أنماط جديدة للتعليم مثل
 3..اإللكتروني
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التكيف مع سوق العمل حيث أن مختلف المؤسسات تعمل في بيئة متغيرة وغير  (2
قت للبقاء وهذا ما جعل مستقرة وسريعة التغير وتتطلب مهارات جديدة في كل و 

 .مع هذه البيئة  للتجاوبالجامعة تنوع أنماط التكوين  
التي أصبحت تستعمل  االتصال المتتالية وتطور وسائل اتواالكتشافالثورة التكنولوجية  (3

 .وتطور في مختلف مؤسسات التعليم العالي جعل من التعليم العالي يتنوع ويتطور
تطور مختلف المعارف وتوسيع التخصص في الجامعة، ألن الجامعة ليست خارج  (4

داخله وليست شيئًا منعزاًل وليست شيئًا تاريخيًا ال يكاد بل العام  االجتماعيالكيان 
تعبير عن العصر، كما أنها  يتأثر بالقو  والمؤثرات الجديدة، بل هي على العك 

لد  التنوع  يجعل من الجامعة مؤسسة تساير ، 1مستقبلعامل له أثره في الحاضر وال
 .عصرها

وقد جاء التنوع في التعليم العالي كنتيجة للجهود التي بذلت والزالت تبذل في كافة 
دمي  هذا اإلطار يقول  أنحاء العالم من أجل تطوير التعليم العالي بصفة دائمة ومستمرة وفي

إّن الغرض من التنويع خدمة زبائن يتسمون بقدر أكبر من التنوع :"  DEMOORمور 
أن يوفر التسهيالت لطالب من األجيال الحديثة ( الباحث -الجامعة)التعليم العالي وعلى 

والقديمة وممن يدرسون كل الوقت وبعضه ومن الذين يملكون خبرة العمل والذين ال يملكونها، 
ت للطالب الذين أنهوا دراستهم بنجاح والذين لم يتمكنوا من كما يجب أن توفر هذه التسهيال

، فهذا هو التنوع المطلوب حاليًا والذي يشمل معظم الفئات لد  نجد بروز أنماط 2"إنهائها
 :جديدة للتعليم نذكر منها

وال  احتياجاتهوهو نظام تعليمي يتمركز حول المتعلم ويقوم على : التعليم عن بعد . أ
يشترط المواجهة بين المعلم والمتعلم ويكون دور المؤسسة التعليمية في هذا النظام قويًا 

                                                           
1
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وسائل التكنولوجية  باستخدامفي تخطيط وتوصيل الخدمة التعليمية إلى المتعلمين 
 .المناسبة

من أنواع التفاعل في برامج التعليم عن بعد يتطلب توفير التكنولوجيا  االستفادةألن 
سبة التي تدعم هذه األنواع من التفاعل فهو يمكن المتعلم من التفاعل مع المحتو  المنا

الصوتية والفيديو كالمؤثرات  اتجاهينتصال تفاعلية ذات تكنولوجيا ا باستخدامالتعليمي 
 1.والويب

عن بعد يتماشى مع العصر الحالي وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي  فالتعليم
قّلص المسافات ويجعل من المتعلم غير ملزم بالحضور لتلقي مختلف الدرو  ويجعله يختار 

 .وقت التعلم الذي يناسبه وهو غير مكّلف
يتضمن إجراءات تجعل من الممكن للفرد أن يتعلم بالزمان والمكان : التعليم المفتوح . ب

مع ظروفه ومتطلباته، مما يتيح فرصًا أكثر للتعلم ويتخطى  يتالءموالسرعة بما 
الشخصية للفرد وظروفه المعيشية  االلتزاماتالصعوبات الناتجة عن البعد الجغرافي أو 

، ويعتبر هذا النمط من التعليم (بالدنمركحة مثل األكاديمية العربية المفتو ) واالجتماعية
الجامعي من الوسائل المتاحة لتلبية حاجات السوق المتطورة والمتغيرة ولتلبية حاجات 

 . 2للتعليم المستمرالمتعلمين أيضًا كما يوفر فرصًا 
هذا وتوجد العديد من األنواع ،والتعليم المفتوح يعتمد أيضًا على التكنولوجيا الحديثة 
العربية  ماراتاإلونجد مثاًل في  ،األخر  للتعليم العالي والتحديث الدائم في المناهج التعليمية

بحيث تقوم سلطة " المناطق الحرة التعليمية"في  أجنبيةالمتحدة قد أنشئت فروع لجامعات 
جر  تمويلها بشكل شبه يالمنطقة بتوفير البنية األساسية من مباِن وخدمات طالبية مركزية و 

كجامعة السربون في رأ  خيمة وفي  أجنبيةوتكون فرع لجامعة  ،كامل من الحكومة المحلية
العراق أنشئت جامعة سانت كليمن  البريطانية والجامعة الحّرة الهولندية واألكاديمية العليا 
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، فهذا 1جامعات الحّرة وهي ظاهرة جديدة في التعليم العاليالظهرت  موريتانياوفي  الدانمركية
التنويع في التعليم العالي في الدول العربية مّرده  إلى الرغبة في تحقيق التقدم التكنولوجي 

 .بالشراكة مع الجامعات األجنبية وأيضًا تطوير التعليم العالي بالجامعات العربية
عمومًا يمكننا القول أن التنويع في التعليم العالي ضروري لجعله يوائم التحديات التي 

 .صر الحديث في جميع المجاالتيشهدها الع
 :الجودة في التعليم العالي :3

إّن التناف  الكبير الذي أصبح موجود بين مختلف مؤسسات التعليم العالي في العالم 
أّد  إلى البحث عن الجودة في الخدمة التعليمية والتركيز ( كماً )وتعدد ألشكال هذه المؤسسات 

 .على النوع ولي  على الكم
عملية إستراتيجية إدارية تركز :" وقد عّرفت إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بأنها

على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تمكن في إطارها من 
قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على النحو   واستثمارتوظيف مواهب العاملين 

، فالجودة كمفهوم أصبحت السمة األساسية لهذا 2"التحسين المستمر  للمنظمة إبداعي لتحقيق
ونتاجًا للعوامل السابقة التي ذكرناها مثل تزايد الطلب " الجودة"العصر لدرجة أنه سمّي بعصر 

 االنتشارعلى التعليم العالي وتنوعه أصبح لزامًا البحث عن النوعية في التعليم العالي في ظل 
لمختلف مؤسسات التعليم العالي وكذا تعدد األنواع  وأنماط التعليم ( حيث الكم من)الكبير 

 فعله نالعالي، فالجودة في التعليم العالي أو في الخدمة التعليمية ليست كالمًا يقال ولكن ما 
 .للحصول على هده الجودة

 تشتق فالجودة ال( الطلبة)وأّن العنصر الرئيسي في تعريفها يكمن في خدمة العمالء 
اء هيئة التدري  للطلبة وعدد المجلدات في المكتبة بأع من حجم المنح والميزانيات ومعدالت

بخدمة حاجات  العمالء سواء  االهتمامبل إّن  ،وروعة األبنية والمرافق في الجامعة فحسب
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كانوا من داخلها أومن خارجها في المجتمع المحيط بها، فالجودة في التعليم العالي لها 
مجموعة من المعايير واإلجراءات التي يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنهج 

 1.التعليمي وتشتمل كل العناصر المادية والبشرية بالمؤسسة
تجاهًا جديدًا سيساهم في افتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة للتعليم العالي جعل منه 

شاملة في العديد من المؤسسات والمنظمات تطوير التعليم العالي بعدما تّم تطبيق الجودة ال
في بداية التسعينات من القرن الماضي كانت الجامعات ف ،وساهمت في تطويرها وتميزها

األمريكية والبريطانية وبعض دول شرق آسيا السباقة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
ة الشاملة أكثر من بلغ عدد الجامعات التي تطبق إدارة الجود 0222، وفي سنة 2جامعاتها

 3....جامعة وكلية منهم جامعة هارفرد، كاليفورنيا، جورجيا، فلوريدا 211
والسر في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي هو الرغبة في 

نجاحًا ومصداقية ليست محلية فقط بل  ميزة تنافسية تجعل هذه المؤسسات تحقق اكتساب
حيث بدأ ( 0111iso)وضع مجموعة من المعايير منها شهادات اإليزو مثل عالمية ولهذا تّم 

نحو الجودة في التعليم العالي كان  واالتجاه، 02224العمل بها في كلية شرق برنجهام عام 
الذي أعلن فيه  0220عام  هونغ كونغمن مؤتمر  انطالقانتاج العديد من المؤتمرات وهذا 

المنعقد في  باريسعن قيام شبكة دولية ألجهزة ضمان الجودة في التعليم العالي ومؤتمر 
وهناك ... 0226في فيفري  لندنحول الجودة في التعليم العالي ومؤتمر  0225ديسمبر عام 

 مصرها العديد من الدول التي قامت بتطبيق نظام الجودة الشاملة في التعليم العالي من
وقد تم التوصية على النوعية في التعليم العالي في  واإلمارات العربية المتحدة والسعودية

                                                           
مكانية تطبيقاتها في التعليم الجامعي المصري  ، فتحي درويل محمد غشيبة. 1 ، المؤتمر "دراسة تحليلية"الجودة الشاملة وا 

 520يم األداء الجامعي، جامعة القاهرة، مركز تطوير التعليم العالي، ص القومي السنوي الخام  لتقو 
عمل أعدت لمؤتمر النوعية  ةالتقويم وعالقته بتحسين نوعية التعليم في البرامج التعليم العالي، ورق ،أو دقة إبراهيمسناء . 2

 16، ص 2110في التعليم الجامعي الفلسطيني، 
تطوير أداة لقيا  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، المجلة التربوية، مجلة  ،نعمان محمد صالح الموسوي. 3

 20، ص 2110، 020، المجلد 62النشر العلمي، العدد 
 002 -006، ص2110بحوث ودرسات في نظم التعليم، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  ،سعاد بسيوني عبد النبي. 4
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التنظيمية )الدول العربية ووضع آلية لتنظيم نوعية التعليم العالي وعلى جميع المستويات 
في يوليو  ببيروتالمنعقد  وهذا في المؤتمر اإلقليمي...( والمؤسسية والبرامج والمناهج

، ويمكننا القول أن المبررات الحقيقية لتطبيق الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي 21121
 :هي

 .التنافسية في األسواق العالمية لخريجي الجامعات الوطنيةغياب  (0
 .تدهور اإلنتاجية في المجاالت  العديد لخريجي الجامعات الوطنية (2
بسبب الموارد البشرية الناتجة نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العالمي  (0

 .عن أنماط التعليم العالي الحالي
 2.تزايد البطالة بين الخرجين من الجامعات الوطنية (0

فهذه بعض العوامل التي ساهمت في تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 
ودة التعليمية العالي ليصبح اتجاهًا توجهًا حديث للتعليم وهناك العديد من المعايير واألبعاد لج

 .......(*.، فهم الزبائناالستجابة، واالعتماديةالكفاءة )ونذكر منها 
 في وسائل التقيم، في األخير يمكننا القول أن الجودة في التعليم العالي جددمع الت

توفره من ميزات تجعلها  اتعليمية في الوقت الحالي لمأصبحت الهدف الرئيسي ألي مؤسسة 
 .العمالء الحتياجات واالستجابةتتالئم مع البيئة الدولية بشكل مستمر لتتطور 

 :كتوجه عالمي جديد( د. م. ل)نظام  :رابعا  
لقد طبق هذا النظام بداية في جامعات أمريكا الشمالية وكندا والجامعات البريطانية 

بفرنسا بمشاركة  0222ماي  25أكثر منذ مؤتمر السربون المنعقد في  االنتشارولكن أخذ في 
بتأسي  الفضاء األوربي للتعليم العالي وذلك بإلغاء  والتي أوصت ،معظم الدول األوربية

 االعتبارالحواجز وتنمية الكوادر التعليمية وترفيه الحركية والتعاون المشترك مع األخذ بعين 
 .التعدد والتنوع
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، وتوالت بعد ذلك 1النظام الذي يضمن المقروئية داخل وخارج الفضاء األوربي انتهاج
العديد من المؤتمرات التي تدعم هذا الخيار في الفضاء األوربي وخارج هذا الفضاء حيث 

. ل)العمل وسيتم التفصيل في هذا النظام  يضمن هذا النظام مرونة أكثر في التكيف مع سوق
 .في الفصل األخير( د. م

 سياسات اإلنفاق العمومي ماهية: الثانيالمبحث 
إن تطور النفقات العامة كان دومًا مرافقًا ومرتبطًا بتطور وظائف الدولة، التي أصبحت 

بمراحل عديدة  االقتصادي، وقد مّر تدخل الدولة في النشاط االقتصاديفي النشاط  تتدخل
 االقتصاديةوهذا ما نجده في مختلف المذاهب   االقتصاديوكان هذا مرتبطًا بتطور الفكر 

ونجد أن اإلنفاق العام في الدولة يتغير ويختلف حسب ...( الفكر الكالسيكي، الفكر الكينزي)
وهذا ما سنتعرف عليه من خالل  االقتصاديةالمذاهب، والدور الذي تقوم به الدولة في الحياة 

 :المطالب التالية
 االقتصاديالعامة وأثرها على النشاط  تعريف النفقة: المطلب األول. 
 االقتصاديتطور اإلنفاق العام في الفكر : المطلب الثاني. 
 الموجهة لسياسات اإلنفاق واالنتقاداتظاهرة تزايد اإلنفاق العام : المطلب الثالث. 

 :االقتصاديتعريف النفقة العامة وأثرها على النشاط : المطلب األول
 :العامة العديد من التعريفات للنفقة
 :تعريف النفقة( 11
النفقة العمومية هي كل نفقة ترصد وتجاز  :العمومية التعريف القانوني للنفقة1-1

 .في الموازنة

                                                           
1
.Université Paris x Nanterre : La Réforme LMD , conférence : Le Reformede l’enseignement 

supérieur la mutation de l’offre de formation de Paris x Nanterre  
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تمثل النفقة مبلغ من المال نقدي كان أو  :العمومية للنفقة االقتصاديالتعريف 1-2
يدرج في الموازنة العمومية للدولة ويعتمد من طرف السلطة التشريعية، تهدف  اقتصادي

 .1الدولة من ورائها إلى تحقيق المنفعة العامة
تعرف النفقة العامة بأنها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية  كما

وأّنها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة، أو هي استخدام مبلغ 
كافة :"وأبسط تعريف للنفقة العامة هي 2.نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة

 3".لتي يقوم بإنفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامةالمبالغ النقدية ا
مبلغ نقدي وتصدر  نهاأ: من خالل هذه التعريفات نستنتج أن للنفقة  العامة أركان وهي

 .من شخص عام وتهدف لتحقيق مصلحة عامة

 :النفقة مبلغ نقدي (أ
نقدًا، حيث  فالدولة ال تستطيع القيام بوظيفتها واإليفاء بإلتزامتها إاّل عن طريق اإلنفاق

اسية لإلنفاق اليوم، فقد كان في القدم يتم اإلنفاق عن طريق سالنقود هو السّمة األ استخدامأّن 
ضة الذي كان سائدًا قبل ظهور النقود يتبادل سلعة بسلعة أخر  وهو ما يعرف بنظام المقا

ولكن بعد ظهور النقود لم  ،ويعتمد على التبادل العيني للسلع ويؤدي لتحقيق منفعة للطرفين
 االقتصاديةضة صالحًا، ومع تفاقم دور الدولة اليوم أصبحت جميع المعامالت ييعد نظام المقا
النقدي حيث تقوم الدولة بإنفاق مبالغ مالية نقدية  للحصول على السلع  االقتصادتتم في ظل 

ن أجل الحصول على والخدمات الالزمة لممارسة نشاطها، أي كل ما تنفقه الدولة سواء م
السلع والخدمات الالزمة لتسير المرافق العامة أو شراء السلع الرأسمالية الالزمة لعمليات 

                                                           
، االقتصادي، رسالة ماجستير تخصص التحليل االقتصاديةالنفاقات العامة للجزائر في ظل اإلصالحات  ،بصديق محمد . 1

 ، ص 2112-2112وعلوم التسيير،  االقتصاديةجامعة الجزائر، كلية العلوم 
 22، ص 2111المالية العامة، عمان دار زهران للنشر والتوزيع،  ،علي خليل سليمان، أحمد اللوزي. 2
 22، ص 2112عالم الكتاب الحديث، ، ،المالية العامة، الطبعة األولى، األردن : فلح حسين خلف. 3
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اإلنتاجية، أو منح اإلعانات والمساعدات بأشكالها المختلفة، يجب أن يتخذ الشكل النقدي حتى 
 1.العامة النفقاتيدخل في مجال 

العامة يجب أن تتم عن  النفقاتلة في إطار إذا فجميع المعامالت التي تقوم بها الدو 
 .العامة النفقاتطريق النقود وما عدا ذلك ال تصنف المعامالت التي تتم بغير النقود في 

 : تصدر من شخص عام (ب
مؤسساتها وقد كانت هذه النقطة محل نقال  إحد يجب أن تصدر النفقة من الدولة أو 

للتميز بين النفقة العامة والنفقة الخاصة  معياريينفي الفكر المالي الذي اعتمد على 
 2.المعيار القانوني والمعيار الوظيفي:هما

فحسب المعيار األول تعتبر النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم بها أشخاص القانون 
أي وجوب صدور النفقة من ....( الدولة، المؤسسات العامة، الوزارات، مختلف اإلدارات)العام 

،  مهما كانت هذه الهيئة 3(يخضع للقانون العام)ذمة المالية للدولة أي شخص معنوي عام ال
وطنية أو محلية، أّما المعيار الثاني يركز على الطبيعة الوظيفية للشخص القائم باإلنفاق 
ولي  على الطبيعة القانونية، حيث تحدد طبيعة النفقات العامة طبقًا لهذا المعيار على أسا  

الوظيفة التي تخصص لها هذه النفقات وبالتالي تعتبر النفقات العامة التي تقوم بها  طبيعة
 4.الدولة بصفتها السيادية أو أشخاص مفوضين من طرف الدولة

إذا فالنفقة العامة حسب هذين المعيارين يجب أن تصدر من أشخاص القانون العام وال 
ن  حتى ولو هدفت لتحقيق مصلحة ييتعتبر نفقة عامة إذا صدرت من قبل األشخاص الطبع

 .عامة

                                                           
اه ، أطروحة الدكتور 2110 -0221حالة الجزائر،  االقتصاديالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن  ،دواسي مسعود. 1

 060-061، ص 2116/ 2115، وعلوم التسيير االقتصاديةالعلوم ، جامعة الجزائر، كلية اقتصاد
2
.Mourice Duverger, PUF, Paris, , Ftancepublique 1971, P35- 38 

 002، ص 2112مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  ،المرسي السيد حجازي. 3
لسياسة اإلنفاق العام في الجزائر  تقيميهباألهداف دراسة  االنضباطترشيد سياسة اإلنفاق العام بتباع منهج  ،محمد بن عزة. 4

، جامعة أبي بكر بلقاسم، كلية العلوم اإلفتصادية وعلوم التسيير، االقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم 2110 -0221من 
 05ص، 2101/ 2112
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شباع حاجة من الحاجات العامة(ج  النفقة العامة تستهدف تحقيق وا 
فهذا هو الركن األخير للنفقة العامة حيث يجب أن يكون اإلنفاق من أجل تحقيق 
مصلحة عامة ولي  مصلحة شخصية وتحقيق النفع العام يشمل جميع المجاالت 

 بالرغم من أن هذا الركن األخير للنفقة قد أثار جدالً ...( ، الثقافيةواالجتماعية، االقتصادية)
ما بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة  تفرقةويرجع السبب لصعوبة ال، االقتصاديينبين 

وأيضًا غياب المعايير الدقيقة لقيا  المنفعة العامة وفكرة المنفعة العامة في حد ذاتها تختلف 
آلخر، ولكن ال تكتمل مشروعية النفقة العامة إاّل عندما  اقتصاديومن نظام ،ألخر  من دولة 

شباع  في كون اإلنفاق العام  ذالك ، ويمكن تبرير1من الحاجات العامة حاجةتستهدف تحقيق وا 
 :سببين همال خاصةولي   عامةبهدف إلى إشباع حاجة 

وجود حاجات عامة تتولى الدولة أو الهيئات  العامة هو للنفقاتالمبرر الوحيد  (0
 .هدف تحقيق المنفعة العامةبوالمؤسسات العامة إشباعها 

إذا كان اإلنفاق يهدف إلى نفع خاص فإنه يخرج عن إطار النفقات العامة ألنه  (2
كالضرائب،  باءيتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع في تحمل األع

تكون فراد يتساوون في تحمل األعباء العامة ومن ثّم يجب أن حيث أن جميع األ
 2.بالنفقات العامة للدولة االنتفاعفي  المساواة كذلك

 وبانتفاءفهذه هي األطراف الثالثة للنفقة العامة بتوفرها تصبح النفقة مجازة ومشروعة 
 .توافر إحداها ال تصبح النفقة  نفقة عامة

 : االقتصاديآثار اإلنفاق العمومي على النشاط . 2
أو اإلنتاج في الدولة،  االستثمارللنفقة العامة العديد من اآلثار سواء على األفراد أو 

 سواءبل أصبحت مؤثرة في كل الجوانب  ،فالنفقة العامة لم يعد ينظر إليها على أنها محايدة
حيث  ،مستمر ارتفاعنجد أن اإلنفاق العمومي أصبح في  ذال اجتماعية ، كانت اقتصادية أو 

                                                           
 00،  ص2115المالية العامة، دار المناهج، األردن،  اقتصادياتالمدخل الحديث في  ،نوزادا عبد الرحمان الهيتي. 1
 060دواسي مسعود، مرجع سابق، ص . 2
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على سياسة اإلنفاق العام كأداة فعالة لتحقيق أهداف  ادتماالعتسعى مختلف الدول من خالل 
اآلثار  يقسموهناك من  االجتماعيةكما لها دور مهم في تحقيق العدالة ، االقتصاديةالسياسة 

 .ر مباشرة وغير مباشرةلإلنفاق العام إلى قسمين آثا االقتصادية

 :آلثار المباشرة-2-1

 :المباشرة نذكر منها اآلثارللنفقات العامة من 

 :الوطني االنتاجاألثار المباشرة لإلنفاق العام على 21.1.

ونقصد باإلنتاج الوطني مجموع السلع والخدمات التي تنتج خالل فترة زمنية معينة 
كذلك بمجموع القيم المضافة التي  بها  نقدًا، ويقصدغالبًا ما تكون سنة والتي يمكن تقييمها 

ويؤثر اإلنفاق  1تتولد عن النشاط اإلنتاجي الذي يقوم به المجتمع خالل فترة زمنية محددة،
العام على الناتج الوطني من خالل زيادة القدرة اإلنتاجية أو الطاقات اإلنتاجية في شكل إنفاق 

 .على اإلنتاج الوطني بااليجاباستثمار وبالتالي ينعك  

 وقدرة األفراد على العمل واالستثمارالوطني  االدخارآثار اإلنفاق العام على . 22.1.
األفراد على العمل من   تساهم في الرفع من قدرةالنفقات العامة التي بعض هناك 

فالشكل  ،نقديًا وعينياً  العامة شكالً  النفقاتخالل رفع الكفاءة واألهلية المهنية وتأخذ هذه 
في اإلعانات العائلية والمعاشات واألجور والمرتبات التي يستفيد  يتمثلالنقدي للنفقات العامة 

العامة كالخدمات الصحية والتعليمية  للنفقاتمنها األفراد مباشرة، أّما الشكل العيني 
 ةم ومن ثمتزيد من قدرة األفراد على العمل وبالتالي زيادة دخله النفقاتواإلسكانية، فكل هذه 

مع ثبات الدخل  االستهالك، كما أن زيادة 2من دخلهم لالدخارالمخصص  النصيبزيادة 
ر على خالذي يؤثر هو اآل االستثمارعك  سلبًا على ن، مما ياالدخار انخفاضيؤدي إلى 

                                                           
 02مرجع سابق، ص  ،بصديق محمد. 1
 22مرجع سابق، ص  ،بن عزة محمد. 2
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 فالنفقاتالدخل الوطني،  يفوقبمعدل  االستهالكاإلنتاج وتكون نف  النتائج عندما يزيد 
، ومن جهة أخر  تزيد من قدرة األفراد على االدخارالعامة تزيد من إمكانات األفراد على 

 .االستثمار
 االستهالكآثار المباشرة لإلنفاق العام على  .23.1.

من خالل شراء الحكومة لمختلف السلع  االستهالكالعامة على  النفقاتونلم  تأثير 
 :أو توزيع الدخل ويمكن إبراز ذلك في نقطتين....( أدوية، خدمات صحية، أمن) االستهالكية

معينة لبعض فئات المجتمع كأفراد الجيل مثاًل  استهالكيةسلع  باقتناءقيام الدولة ( أ
بداًل من  االستهالكفهذا العمل يعد نوعًا من تحويل  عليهمبداًل من توزيع دخول أكبر 

أثاث وسيارات من أجل السير الحسن لخدمات  اقتناء كما أن ،قيام األفراد بهذه المهمة
المرافق العامة باإلضافة  إلى الخدمات المجانية كالتغذية المدرسية والخدمات 

 .العام االستهالكي اإلنفاقوالتي تعتبر شكال من أشكال  1،الصحية
على الموظفين والعمال مقابل ما ....( ، معاشاتأجور، مكافآت)توزيع الدخل ( ب

 .العام االستهالكوهذا ما يؤثر على  احتياجاتهميقدمونه من أعمال إلشباع مختلف 
غير الثار أما اآل االقتصادالمباشرة لإلنفاق العام على  المهمة فهذه بعض اآلثار

 :العامة فهي للنفقات مباشرةال
 :االقتصادمباشرة لإلنفاق العام على ال غيراآلثار  2.2

المجتمع تحدث تأثيرًا في  إن الدولة  وهي تباشر وظائفها في إطار الدور الذي تقوم به 
عادة توزيعه من خالل أدوات  المالية أي   النفقاتفي تكوين الدخل الوطني وفي توزيعه وا 

بأثر  االقتصاديينالعامة، وتنشأ اآلثار الغير مباشرة من خالل دورة الدخل أو كما تسمى عند 
 "المعجلالمضاعف و 

                                                           
 01مرجع سابق، ص  ،بن عزة محمد. 1
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المعامل العددي الذي يشير إلى الزيادة في ":لألثر المضاعف فيقصد به  سبةفالن
ويعتبر  1،االستهالكالدخل القومي المتولد عن الزيادة في اإلنفاق وأثر اإلنفاق القومي على 

إلى فكرة المضاعف في مقال له بعنوان  شارأّول من أ" ريتشارد كاهن"اإلنكليزي  االقتصادي
وهذا ما جعل كينز يعتمد على  0200المنشور سنة " المحلي والبطالة االستثمارالعالقة بين "

، حيث يربط كينز حجم (العامة المشهورة هتنظريفي  0206)مفهوم المضاعف سنة 
دوافع النفسية لألفراد والتي تؤثر في حجم استهالكهم، ويطلق على العالقة بين المضاعف بال

كينز  ةوقد اهتمت نظري" االستثمارمضاعف "بـ االستثمارالزيادة في الدخل الوطني وزيادة 
نستطيع  وبإيجاز، 2هو العنصر المتغير الرئيسي االستثمار نأ باعتباربإظهار هذا المضاعف 

العامة فإن جزء منها يوزع في شكل  النفقاتاعف مفادها أنه عندما تزيد القول أن فكرة المض
أجور ومرتبات  وأرباح وفوائد وهؤالء يخصصون جزء من هذه الدخل إلنفاقه على بنود 

وبالتالي  واالدخار لالستهالكّدي حالباقي وفقًا للميل ال ربادخاالمختلفة ويقومون  االستهالك
لق دخول جديدة لفئات أخر  وكذلك الجزء ختؤدي إلى  االستهالكتنفق على  التيالدخول 
وكل هذا يساهم في زيادة الدخل بنسب  االستثمارفي  هينفق جزء من لالدخارالموجه 
 3".مضاعفة

 االستهالكعلى  االستثماريبين أثر التغيرات في " المضاعف"أّما أثر المعجل فإذا كان 
وتسمى هذه المظاهر بمبدأ  االستثمارعلى  ستهالكااليبين أثر التغير في " المعجل"فإن 

يشتق  من الطلب على السلع  االستثماريةتعجيل الطلب المشتق ألن الطلب على السلع 
يؤدي إلى  االستهالكيةالتي توجد نتيجة له فزيادة الطلب على السلع  االستهالكيةوالخدمات 

 *4.االستثماريتغير أكبر في اإلنفاق 
                                                           

 22، ص 2111شر،  ندار الجامعة الجديدة لل ،اإلسكندرية الوجيز في المالية العامة، ،سوزي عدلي ناشد. 1
 220، ص 0220المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ،يون  أحمد. 2
 00 -02مرجع سابق، ص  ، بن عزة محمد. 3
 52مرجع سابق،  ،بصديق محمد. 4
 :للشرح المستفيض حول أثر المعجل  والمضاعف يرجى اإلطالع*

 .006، ص 0220 -0222جامعة دمشق ، ،المالي،  سوريا  االقتصاد: عبد الكريم صادق بركات (0
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 :االقتصاديتطور اإلنفاق العام في الفكر : الثاني المطلب
ولتزايد تدخل الدولة في  االقتصاديإن تطور حجم اإلنفاق كان مرافقًا لتطور الفكر 

 :كما يلي ويختلف اإلنفاق من مذهب آلخر االقتصاديالنشاط 
 (:في ظل الدولة الحارسة)اإلنفاق العام عند الكالسيك  .1

يجب أن تقوم بها الدولة،  تيالكالسيك هو تحديد المهام الإن الشيء الذي يتميز به 
فالدولة في نظرهم  يجب أـن تقوم بحفظ األمن وممتلكات  األفراد ودعم المؤسسات واألشغال 

نفسه والقرارات الفردية  بسعيها  ء، واعتبروا وأن التوازن والصالح العام يتحقق من تلقا1العمومية
آليات السوق ستؤدي لتحقيق المصلحة العامة وبذلك ال  لتحقيق المصلحة الخاصة ويفضل

وهو من رّواد الفكر *  (Adam Smith)ضرورة لتدخل الدولة، ونجد أن آدم سميث 
 واالستثمار االمتالكناد  بحرية الفرد في  0226الكالسيكي وصاحب كتاب ثروة األمم عام 

 :العامة للدولة في النفقاتدون تدخل الدولة وقد حصر آدم سميث 
التي اعتبر أنه ال مناص منها سواء في أوقات الحرب أو السلم : نفقات الدفاع . أ

 .وتختلف من مجتمع آلخر ومن وقت آلخر
وأوضح أنها مهمة لفرض النظام والمحافظة على مصالح األفراد : نفقات العدالة . ب

به في أجور في صفوفهم وتتمثل حس واالطمئنانوممتلكاتهم وخلق الشعور بالثقة 
 .ومكافآت القائمين على شؤون القضاء

وتقسم حسبه إلى نفقات على المرافق التي تسهل حركة : نفقات المرافق العامة . ج
النشاط  ازدهارالتجارة، كالطرق والموانئ والجسور وهي تختلف تبعًا لدرجة 

                                                                                                                                                                                        

 062، ص 0225دار الفكر العربي، ،  ،القاهرة المالية العامة، ،السيد عبد المولى (2
 66 - 60نوزاد عبد الرحمان الهيئي، مرجع سابق، ص  (2

1
. ALANJ. J. Auer bach and Martin Feldstein, Hand bookof public Economics, voume, 

Elesevier, 5 edition, 2005, p.3 
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التجاري، ونفقات على مؤسسات تعليم وتدريب من خالل الرسوم والمستحقات 
 1.عليها من الطالب المحصل

بأن اإلنسان  وهو يعتبر االقتصاديةإن مبدأ الحرية هو األسا  النظري لفلسفة سميث 
رب في هذا ضوي،والفرد بسعيه لتحقيق المصلحة الشخصية يحقق الصالح العام بطريقة تلقائية 

توفير بيسمح لنا  الذيلي  بفضل وكرم الجزار أو صانع الجعة أو الخباز "مثاًل بسيطًا بقوله 
بقدر ما يرجع ذلك إلى نظرتهم إلى مصالحهم الخاصة، وعندما نطلب  ،انالطعام لعيش

مصالحهم الشخصية، وهكذا فعندما  نلتقي مع  خدماتهم فإننا ال نتوسل إلى إنسانيتهم بقدر ما
ن أن تتوجه إليهم فإننا ال نعرض عليهم حاجتنا  بل إننا نستثير مصالحهم الشخصية، فال يمك

فبهذا المثل البسيط يتبين لنا أن الفرد ،  2"سو  الشحاذ يعتمد في حياته على أفضال اآلخرين
بحبه لتحقيق مصلحته يحقق مصالح العامة وفي هذا الصدد أيضا يقول آدم سميث في كتابه 

ذات، البأن السلوك اإلنساني يخضع لست بواعث حب  0252" نظرية الشعور األخالقي"
بة في الحرية، اإلحسا  بالملكية، عادة العمل والميل للمبادلة، ويضيف آدم التعاطف الرغ

في هذه الحالة  كما في الحاالت أخر  كثيرة تقوده يد خفية  نحو تحقيق "سميث أن الفرد 
غاية لم تكن جزء من مقصده وأنا لم أعرف أبدًا أن خيرًا كثيرًا تحقق على أيدي من يسعون 

"ع لي  شائعًا بين التجارصنفي الحقيقة تإلى الخير العام، فذلك  فالدوافع الشخصية   3..
 .االقتصاديةأهمية كبيرة وتأثير مهم في الحياة 

                                                           
، رسالة ماجستير 2112 -2110، دراسة حالة الجزائر، االقتصاديأثر سياسة اإلنفاق العام  على النمو  ، كريم بودخدخ. 1

 00، ص 2101 -2112، -الجزائر– إبراهيمفي علوم التسيير، جامعة دالي 
هو اسكتلندي ولد في اكسويا، تعلم في جامعات كالسجو وأكسفورد، ثم  0220- 0221( Adam Smith)آدم سميث *

باشر مهنة التدري  فأصبح أنشأت المنطق ثم الفلسلفة األخالقية في جامعة كالسجو تتم لالقتصاد السياسي زار فرنسا سنة 
مكتبته من االحتكاك بالفيزيوقراطين، ثم التفرغ للكتابة والتأليف وكان في آخر حياته موظفًا كبير  وأمضى فيها سنتين 0265

، الذي يعتبر مرجعًا أساسيًا 0226في الجمارك وهو أّول  اقتصادي بكتب في النظرية االقتصادية وصاحب كتاب ثروة األمم 
 .للفكر االقتصادي

 56، ص 0222، دار الشروق، مصر، االقتصاددور الدولة  في ، حازم البيالوي. 2
، 2111، عالم المعرفة، المجل  الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكويت، االقتصاديتاريخ الفكر  ،جون كينيت جالبريت. 3

 22ص 
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 David( 0222 -0220)فيد ريكاردو اومن بعد آدم سميث جاء كل من د 

Ricardo  ( 0262 -0202) ساي وجون باتيستاJean Baptiste say  حيث واقف
دافيد ريكاردو وآدم سميث بأن اإلنفاق العام يجب أن يكون محدودًا ويقتصر على الدفاع 
والعدالة واألشغال العامة فقط وأضاف أيضا أن النفقات على الحروب والعدالة تؤدي إلى 

من دخول األفراد  باالقتطاعفي الدخل القومي ورؤو  األموال كونها تمول  انخفاض
لهذا وجب الحد منها بأكبر قدر ممكن ألنه ال يمكن التخلي عنها كونها نفقات و  ،والمنتجين
 ،1ضرورية
ير  أن اإلنفاق العام ال يختلف " Jean –Baptiste Say" "ساي ستاجون باتي"أما  

يد قودعا إلى تروة الخاص ففي كلتا الحالتين هناك ضياع للث االستهالكمن حيث المبدأ عن 
في الصناعة والتجارة   واستخدامهحجم اإلنفاق العام واعتبره عماًل ضروريًا لتوفير رأ  المال 

أحسن تعبير " إن أفضل النفقات أقلها حجمًا، وأن أقل الضرائب أحسنها"ولعل عبارته الشهيرة 
 .2اإلنفاق العام اتجاهعن وجهة رأي الكالسيك 

المحددة للدولة األدوار يد آدم سميث في يؤ ( 0216 -0220)أّما جون ستيوارت ميل  
جبارهم على تنفيذ  مع التركيز على حماية األفراد ويجب على الدولة منع األفراد من التهرب وا 

 3.االقتصادتعاقداتهم وهو بهذه الطريقة يضع أدنى درجات التدخل الحكومي في 
العامة على أنها حيادية وال  للنفقاتفي األخير يمكننا القول أن الكالسيك ينظرون 

العامة إلى أقصى  النفقاتويجب أن يتم التخفيض من حجم  االقتصاديعلى النشاط  لها تأثير
وأن يقتصر فقط على المهام األساسية التي تستوجب على الدولة القيام بها   ،قدر ممكن

في التوازن العام، وفي حالة حدوث خلل فإن آلية  اختالليؤدي إلى ستدخل الدولة أكثر ف
لنظرية الكالسيكية  االنتقاداتستقوم بإعادة التوازن وقد وجهت العديد من ( اليد الخفية)السوق 

                                                           
 05مرجع سابق، ص  ،بودخرخ كريم. 1
 10مرجع سابق، ص  ،بن عزة محمد. 2
لنقدية، دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي، الدار الجامعية، السياسات المالية وا ،حمدي عبد العظي. 3

 2112، ص 2112مصر، 
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تدخل ت إذا لم  في حالة توازن االقتصادفي اإلنفاق العام نذكر منها، أنه ال يمكن أن يبقى 
حيث عجز الفكر الكالسيكي  0222الكساد الكبير سنة  الدولة وهذا ما تم التأكد منه في أزمة

عدم صحة فرضية التوازن التلقائي للسوق عن طريق اليد الخفية  ثبتت عن إيجاد مخرج و 
وجود  تفاقمت البطالة معفتكدست  السلع لعدم وجود مشترين وبالتالي  ،1"سميث"التي جاء بها 

عدم وجود مشترين هو نقص إن زون، سلع كثيرة بما يتجاوز العرض المناسب وتضخم المخ
وهذا ما لم يفكر فيه مفكري المدرسة الكالسكية وكانت النتيجة أنه عندما وقع  2في الطلب،

 االقتصاديينكان موقف  0222بورصة األوراق المالية في أكتوبر  انهيار، بعد "الكساد الكبير"
الفكر المالي الكينزي  ليظهر، 3متالص التزامتقريبا هو  جلهمالمؤمنين بالتراث الكالسيكي، أي 

 االقتصاديالذي أوضح كيف أن آلية السوق تتميز بالعديد من اإلخفاقات في تسيير النشاط 
والمتمثلة خصوصًا في عدم التخصيص األمثل للموارد، الالعدالة في توزيع الدخول واآلثار 

العامة يعتبر أمرًا ضروريًا  نفقاتهاوبالتالي فإن تدخل الدولة عن طريق  ،الخارجية السلبية
 .4واالجتماعي االقتصاديلتصحيح تلك اإلخفاقات ومن ثم تحقيق التوازن 

وفيما يلي بعض للكالسيك  يعتبر ردا ونقدا صريحابتدخل الدولة  مناداة الكنزية أن
 :جوانب الفكر الكينزي التي تهم الدراسة

 (:الدولة المتدخلة)اإلنفاق العام في الفكر الكينزي  .2
لد  أحدثت أزمة فكرية قوية  0222إن أزمة الكساد العظيم التي حدثت في 

حدوث أزمة من هذا النوع ومن هنا  احتمالوخاصة الكالسيك الذين أنكروا  قتصادييناال
ضرورة تدخل  من خالل التأكيد على الفكر الكالسيكي أنقادالنظرية الكينزية على  جاءت

الوصول إلى حالة التشغيل الكامل والمحافظة على نوع  بهدف االقتصاديالدولة في النشاط  
لألسواق  ساي  قانون" النظرية العامة" في كتابه كينز حيث هاجم  ،االقتصادي االستقرارمن 

                                                           
 2112 -2110العامة على البطالة  في الجزائر،  النفقاتأثر التوسع في : سالمة محمد، بوذحدح كريم. 1
 201جون كينث جالبريث، مرجع سابق، ص . 2
 200نف  المرجع، ص . 3
 00، ص 0222الخطيب، المالية العامة، دار زاران للنشر والتوزيع، األردن، أحمد زهير . 4
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الطلب في تحديد حجم اإلنتاج والدخل ومستو  التوظيف وبرهن على  روذلك لتجاهل دو 
عند أي مستو  من مستويات التشغيل كما بين التناقض  االقتصاديإمكانية حدوث التوازن 

 وطالب كينز، (ن ينادي به آدم سميثاوهذا عك  ما ك)بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع 
ويمكننا إبراز   العمومية النفقاتبأن تتكفل الدولة بالمزيد من الخدمات وهذا ما يؤدي لزيادة 

 :لإلنفاق بالشكل التالي كينز نظرة
 :ونظرته لإلنفاق العام الكينزيضح طبيعة متغيرات النموذج يو 3 شكل

 
 

 لالا
 
  
 
  
  

 12بن عزة محمد، مرجع سابق، ص :المصدر               
 

أو  استهالكالعامة في شكل  النفقاتينادي بزيادة  ينزمن خالل الشكل نالحظ أن ك
سيساهم في  ،تقديم تحويالت جديدة أو تخفيض في الضرائبيعتبر أن و ،عمومية  استثمارات
الوطني من حالة التشغيل الكامل وبالتالي فإن اإلنفاق العام دور كبير في  االقتصادتقريب 

 .االستهالكيالرفع من الطلب الكلي من خالل زيادة الطلب 
تخفيض  يساهم في ل بين األفراد توزيعًا بإعادة توزيع الدخو  اإلنفاق العام ويتحقق 

الدولة  نفسها عند كما تقوم  .هالكياالستوزيادة الطلب ،التفاوت في توزيع الدخول والثروات 
وتقديم إعانات للمستثمرين الخواص من  استثماريةفي معدل البطالة بإقامة مشاريع  ارتفاع

مستوى 

االنتاج 

 والتشعيل

اإلنفاق 

 االستهالكي

 اإلنفاق االستثماري

 الطلب الفعلي

 الميل الحدي لالستهالك

 الكفاية الحدية لرأس المال

 معدل الفائدة

 عناصر موضوعية

 عوامل ذاتية 

 وضعية التجهيزات

 الكمية المعروضة للنقود

 المردود المتوقع لرأس المال

 الطلب على النقود
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 باإلنفاقوذالك تخفيض نسبة الضرائب أو ما يسمى  خالل تخفيض سعر الفائدة على القروض
حكومي غير  إنفاقهي بمثابة  دعم من طرف الدولة  في شكل  التخفيضاتالجبائي وكل هذه 

 1..مباشر
القومي ال يتصف بالتصحيح الذاتي دائمًا فالقوة  االقتصادفقد أوضح كينز أن 

ومي أساسًا غير مستقر ومن ثم الق االقتصادالتصحيحية التلقائية تتسم بالضعف كما أن 
وتصحيح الخلل  االقتصاديللتأثير على المستو  العام للنشاط  هر منففالتدخل الحكومي ال م

بدور الدولة   االنتقالفي آليات  السوق، وذلك من خالل تعديل الحكومة لوضعها المالي أي 
 2.من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة  الدولة المتدخلة

 :تلخيص نظرة  كينز لإلنفاق العام فيما يليويمكننا 
 االقتصاديتدخل الدولة في النشاط  والمطالبة بضروريةالحياد المالي للدولة  اءفانت (0

 3.وضمان استمرار التنمية االستقرارلتحقيق 
تنوع النفقات العامة بتنوع الحاجات العامة وتطورها مقارنة بما كانت عليه في الفكر  (2

وظائف الدولة  من الوظائف التقليدية إلى مسؤوليتها في  طورتالتقليدي، إذ أن 
من خالل القيام ببعض المشاريع العامة  واالجتماعي االقتصاديتحقيق التوازن 

عادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع، زاد من المجاالت التي  عادة التعمير وا  وا 
 4.تشملها النفقة العامة

الحاجات  بحكم تزايد ،نسبتها إلى الدخل القومي وارتفاعالعامة  النفقاتحجم  ازدياد (0
أن يكون هناك  ،أيمن مبدأ الحياد المالي إلى المالية الوظيفية واالنتقالالعامة 

 .5على اإليرادات أولوية للنفقات
                                                           

 6بن عزة محمد، مرجع سابق، ص . 1
 52دواسي مسعود، مرجع سابق، ص . 2
، مكتبة اإلشعاع (دراسة تحليلية مقارنة)اإلسالمي  االقتصادالسياسة المالية والنقدية في ظل  ،عوف محمد الكفراوي. 3

 .056، ص 0222والتوزيع،  للطباعة  والنشر
 06بودخدخ كريم، مرجع سابق، ص . 4

 06المرجع نفسه، ص . 5
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إن هذه الحلول التي أتى بها كينز ساهمت في معالجة مشكلة الكساد الكبير ونجحت 
تجاوزها بسبب كينز، إال انه قد وجهت العديد من  ن هذه الظاهرة فيالدول التي كانت تعاني م

 :االنتقادات للنظرية الكينزية نذكر منها
الدول الرأسمالية والمتقدمة بينما ال  اقتصادياتعند حدود  يقف الكينزيأن النموذج 

 :يصلح للتطبيق في حالة الدول المتخلفة وهذا لسبب التالي
أن جوهر المشكلة في الدول المتخلفة يكمن في جانب العرض ولي  جانب الطلب  (0

مع نقص رؤو  األموال  والكفاءة  في عنصر فكما هو الحال في الدول المتقدمة 
وسائل اإلنتاج فإنه ال يتوقع أن تؤدي زيادة اإلنفاق الحكومي إلى  فالعمل وتخل

 ....مستو  العام لألسعارالفي  فاعوارتزيادة الناتج الحقيقي بل إلى حدوث تضخم 
افة هجرة العمالة من الريف إلى المدن والتي من شأنها أن ثاتسام الدول المتخلفة بك (2

الدخل  انخفاضمع  بالريف،عمالة الالبطالة في المدن ونقص  الرتفاعتؤدي 
  .القومي

 (الدولة المنتجة) االشتراكياإلنفاق العام في الفكر 
" Ergels"رفقة رفيقه Karl Marx (0202- 0220  )لقد أوضح كارل ماك  

بحيث يكون الهدف من  اجتماعي اقتصاديهي نظام  االشتراكيةأّن ( 0225 -0221)
اإلنتاج هو تلبية حاجات النا  بداًل من تحصيل الربح لفائدة مالكي وسائل اإلنتاج وذلك وفق 

يساهم في المساواة  قتصادياالسياسة عامة تعتمد على التخطيط الشامل وأن هذا األسلوب 
 لالشتراكيةبين طبقات المجتمع وينبذ الطبقية، وفي هذا الصدد أيضا أن المبادئ األساسية 

للنظام  االقتصاديالعامة لوسائل اإلنتاج التي تشكل األسا    االجتماعيةتقوم على الملكية 
ال وجود للطبقات  االشتراكيةطوره األول ففي ظل  االشتراكيةالذي  ،الجديد االجتماعي

قوة عملهم، فالجميع  يبيعونهمالمتضادة طبقات مالكي وسائل اإلنتاج وطبقات أولئك الذين 
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يملكون وسائل اإلنتاج وكل فرد هو في وقت واحد مالك وشغيل، وحقوق جميع األفراد حيال 
 1.متساوية االجتماعيةالملكية 

دورها مقتصرًا على مجرد التدخل د يع نجد أّن الدولة لم  االشتراكيوبتالي حسب الفكر 
يجاد الحلول لمختلف األزمات  ل أصبح التدخل ب ،االقتصاديةللحفاظ على التوازن في السوق وا 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة   غليب، وتاالقتصاديةبصفة ثابتة ومستمرة في الحياة 
بشكل كبير كونها تم   راكياالشت االقتصادلد  نجد أن النفقات العامة تزداد أهميتها في 

  االستثمارا يخص عمليات محل محل قو  السوق فيت ةبحكم أن الدول االقتصاديالجانب 
 االقتصاديالجانب عن  أيضًا الذي ال تقل أهميته  االجتماعيواإلنتاج وكذلك تم  الجانب 

ويمكننا إبراز  2االشتراكيةوهذا  ما يعك  األهمية والحجم الكبير للنفقات العامة في الدول 
 :لإلنفاق في ما يلي االشتراكيةنظرة 

للدولة  وذلك للحصول على إيرادات مع العلم أن االستثمارية النفقاتكبر حجم  -
 3(تكري  لمبدأ الملكية الجماعية ) استثمارية نفقات أيضا

ولة مسؤولية اإلنفاق على توفير مختلف السلع والخدمات العامة وأدائها دتتولى ال -
الوطني، الذي بدوره يعمل على  االقتصادالقطاع العام المسيطر على  في ذلك

 .يقود إلى نمو الناتج القومي استثماريإنفاق  الىتحقيق مدخرات عامة تتحول 
باإلضافة  االقتصاديةإلى تحقيق األهداف  االشتراكييهدف اإلنفاق العام في الفكر  -

من تخصيص وتوزيع الموارد بهدف تحقيق المصلحة  االجتماعيةإلى األهداف 
 4.العامة
ونظرته لإلنفاق العام وكيف  االشتراكيلهذه المبادئ  التي يقوم عليها الفكر  فالمتأمل

 احتياجاتيدرك جيدًا أن الدولة هي المسؤولة عن توفير مختلف  ،االستثمارتقوم الدولة بتنظيم 
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يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة انطالقًا من  راكياالشتوأن اإلنفاق في الفكر  ،المجتمع
  لذا، اجتماعيةأو  اقتصاديةالمخططات واألهداف الموضوعة في جميع المجاالت سواء كانت 

تتميز  االشتراكيةنجد أّن الدولة  وفإن القطاع العام هو الوحيد المخول للقيام بهذه المهام 
 .تتدخل في معظم المجاالت وتسير كل شيء هابحجم اإلنفاق الكبير ألن

في نهاية  االشتراكيالمعسكر  انهيارمع  االشتراكية االقتصاديةاألفكار تراجعت  لكن
تساير التطور الذي كان   االشتراكيةولم تعد المبادئ ( 0222)من القرن الماضي  الثمانينات

والنمو  االستقرارلدول رأسمالية بعد  االشتراكيةحول الدول تبوتيرة عالية في هذه الفترة  و  ريسي
مبادئ العولمة وبروز دور جديد  انتشارالذي حققته هذه الدول وقد تزامن هذا مع  االقتصادي

 .لدولةل
 (واالنتقاداتاألسباب )العامة  النفقاتظاهرة تزايد : المطلب الثالث

الدول سواء كانت من الدول المتقدمة أو الدول المتخلفة يالحظ  القتصادياتإن المتتبع 
ظاهرة عالمية ولكن  توأصبح،اإلنفاق العام في هذه الدول من سنة إلى أخر   ارتفاعمد  

وتوفر  هااقتصاديبقى حجم اإلنفاق مختلف من دولة إلى أخر  وهذا مرتبط أساسيًا بمد  قوة 
ن ظاهرة تزاي د النفقات العامة كانت محل اهتمام العديد من المفكرين مصادر للتمويل العام وا 

 ازديادعن أسباب  تعبروالمالية  العامة حيث نجد العديد من النظريات واآلراء  االقتصادفي 
 :هذه اآلراء والنظريات في الجدول التالي إيجازالنفقات ويمكن 

 
 .العامة النفقاتجدول يوضح أهم النظريات والقوانين المفسرة لظاهرة تزايد  (:1)الجدول رقم

القانون أو 
 النظرية

 االنتقادات أهم ما ورد في القانون
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قانون فاقنر 
Loi de 

wagner 

إذا حقق مجتمع من المجتمعات معداًل معينًا 
فإن ذلك يؤدي إلى  االقتصاديمن النمو 

اتساع نشاط الدولة وهنا يعمل على زيادة 
نفقات الدولة بمعدل أكبر  من معدل نصيب 

 .الفرد من الناتج القومي
العامة هو نتيجة طبيعة  النفقاتتطور -

في   واالجتماعي االقتصاديلتغير الهيكل 
 الدول

قام فينقر بإظهار عالقة -
سببية رئيسية بين العوامل 

وزيادة اإلنفاق  ةاالقتصادي
ولكن هناك عوامل عديدة  

العامة  النفقاتتؤثر في 
 االجتماعيةمنها السياسة 

 مثالً 
زيادات معدالت اإلنفاق -

العام تتزايد حسب مراحل 
 النمو التي تمر بها الدولة 

قانون باركنسون 
Loi de 
Parkinson  

(0252) 

مصروفات التشغيل  الميل الطبيعي  لزيادة-
 .والسيما تكاليف الموظفين

الرغبة في تطوير مختلف الخدمات -
 والقطاعات للرقي بالخدمة المقدمة للمواطن

ال يمكن أن تكون الزيادة 
في عدد الموظفين في 
المؤسسات العمومية هي 
السبب الوحيد أو حتى 
الرئيسي لزيادة اإلنفاق في 

 .مختلف الدول
أطروحة بيكوك 

ن وويزما
(0260 )

Thése de 

Peacock 

and 

Wiseman 

لي  هو العامل الوحيد  االقتصاديالنمو 
نما هناك عوامل  الرتفاع اإلنفاق العام وا 

أخر   حيث أن الزيادة في النشاط الحكومي 
العامة تتم غالبيتها في فترة  النفقاتومن ثم 

فالحروب  متسارعةالحروب وتزيد وفق وتيرة 
أثر كبير في زيادة اإلنفاق وال يرجع 

 انتهاءللمستو  الذي كان عليه من قبل بعد 
 .الحروبهذه 

ليست الحروب وحدها من 
 النفقاتتساهم في ارتفاع 

أيضا  االقتصاديةفاألزمات 
 النفقاتتساهم في ارتفاع 

العامة باإلضافة إلى تزايد 
واجبات ووظائف الدولة 
واتساع تدخلها في جميع 

 .المجاالت
 1*على مجموعة من المراجع باالعتمادمن إعداد الطالب :المصدر
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الدارسين  وهذا ما  انتباهالعامة في العصر الحديث جلبت  النفقاتتزايد  ظاهرةإن 
ر هذه الظاهرة ولكن مع تطور الفكر يالحظناه من خالل مختلف القوانين التي حاولت تفس

دور الدولة  أنالعامة كما الحظنا في المطلب السابق  للنفقاتالذي الزمه تطور   االقتصادي
لة الرفاه ل تغير دورها لتصبح تسمى بدو ب ،في زمن العولمة لم يعد يقتصر على اإلنفاق فقط 

فقط  االقتصاديالتي تعني أن الدولة ال تكتفي بالتدخل من أجل تحقيق التوازن  االقتصادي
نما هدفها يكون أوسع من ذلك  ، فالدولة في هذا العصر تعددت 1على األفراد هاباعتمادوا 

 :العامة في النقاط التالية النفقاتوظيفتها لتصبح ملزمة بتوفير أسباب تزايد 
 2:ه األسباب إلى أسباب ظاهرية وأخر  حقيقيةفقد قسمت هذ

 :األسباب الظاهرية :أوال  
في األسعار كما  ارتفاعفإن تدهور قيمة النقود يؤدي إلى : قيمة النقود انخفاض (1

العامة دون أن يكون هناك زيادة فعلية في الخدمات  النفقاتحجم  ازدياديؤدي إلى 
والسلع العامة، وعلى هذا األسا  تنشأ عالقة طردية بين المستو   العام لألسعار 

 انخفاضالمستو  العام لألسعار يؤدي إلى  ارتفاعالعامة، إذ أن  النفقاتوحجم 
القيمة النقدية لها  العامة وهو ما يدفع الدولة إلى رفع من للنفقاتالقيمة الحقيقية  

 3.محافظة على منفعتها الحقيقية ثابتة
في  االختالفإلى  النفقاتويرجع أيضًا زيادة : طرق المحاسبة الحكومية اختالف (2

من طريقة  االنتقالطرق المحاسبة الحكومية وهي ظاهرية وليست حقيقية مثل 
الميزانية اإلجمالية وذلك بتسجيل مبالغ النفقات  اعتمادالميزانية الصافية إلى  اعتماد

                                                                                                                                                                                        

، 2115الكلية، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  االقتصاديةالمدخل إلى  السياسات  ،عبد المجيد قدي*
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ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الكلية، الطبعة الثالثة، االقتصاديةالمدخل إلى  السياسات  ،عبد المجيد قدي. 1

 00،  ص2115

 055علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ص  ،طاهر الجنابي. 2
 61بودخدح كريم، مرجع سابق، ص . 3



 
 

56  

 

العامة دون مقاصة بينها وبين اإليرادات العامة وبالتالي يظهر مبلغها ضخم في 
هذا  االقتصاديينويرجع بعض  ،ميزانية وهذه الزيادة الظاهرية وليست حقيقيةال

العامة  نفقاتالالمالية للدولة بإظهار كل  المعامالت التحول إلضفاء الشفافية على
 1.للدولة في الميزانية العامة

إن زيادة السكان بشكل منطقي تؤدي : الدولة وزيادة عدد السكان إقليم اتساع (3
إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل  مما يؤديالعامة  النفقاتمباشر لزيادة 

في إقليم الدولة  نتيجة إتحاد أو  واألتساع...الصحة، السكن، المياه، الكهرباء، النقل
انضمام أقاليم جديدة يؤدي إلى تزايد النفقات العامة وتعتبر هذه الزيادة ظاهرية 

 .وليست حقيقية نظرًا إلنشاء ميزانية موحد بين األقاليم المتحدة
 األسباب الحقيقية لزيادة اإلنفاق العام :ثانيا  
العامة هو تدخل الدولة في  النفقاتادة زيلإن السبب الرئيسي  :االقتصاديةاألسباب  (1

 يضاف إلى ذالكو  االقتصاديومسؤوليتها في تحقيق التوازن  االقتصاديةالحياة 
وزيادة الدخل الوطني والتوسع في المشاريع العامة وعالج  االقتصاديالنمو 

 2.خاصة في حالة الكساد االقتصاديالتقلبات التي تطرأ على النشاط 
العامة وكذلك النمو  النفقاتت بشكل كبير في زيادة مالكساد ساهنجد أن حاالت 

وزيادة الدخل الوطني والتوسع في المشاريع العامة للرفع من مستو  الطلب الكلى  االقتصادي
 لنفقاتهازيادة بالواليات المتحدة األمريكية بهذا النمط باألخص  نجدو ،الفعلي إلى حد المقبول 
من خالل خطط مواجهة الكساد آنذاك سواء بتوزيع اإلعانات أو بالقيام  ،العامة  بشكل ملحوظ

ونف   3االقتصاديالعامة من أجل رفع الطلب الفعلي وبالتالي تحقيق التوازن  باالستثمارات
حيث قامت الكثير من الدول وعلى رأسهم   2112األزمة العالمية سنة في ظل الشيء تكرر 

خصيص مساعدات مالية كبيرة من أجل إنقاذ العديد من البنوك الواليات المتحدة األمريكية بت
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 GOLDMANSA 52%وبنك  02%( Citey. G)بنك سبتي قرديل )من اإلفال  
 (..لصالح أمريكا

عامل كبيرًا وراء تزايد النفقات العامة  االقتصاديكما يعتبر التناف  الدولي في المجال 
وذلك من خالل تقديم مختلف الحكومات لإلعالنات المساعدة للمشروعات العامة والخاصة 

 1.ورفع الجودة والنوعية للسلع المصدرة التصديريةعلى تحسين القدرة  لتشجيعها
النفقات من أهم فقرات ( الدفاع نفقات)الحربية  النفقاتتعد : األسباب العسكرية (2

الحكومية ويرجع ذلك إلى أّن الدولة وحدها هي الموكلة بمهمة الدفاع سواء الداخلي 
 هذاالعسكرية مرتبات وأجور الموظفين العاملين ب النفقاتأو الخارجي، وتتضمن 

 .2الخ...ة ن، وكذا قيمة اآلالت والمعدات الحربية ونفقات الصيا القطاع
ية خاصة مع تزايد التوتر في العالم حيث تسعى فاإلنفاق العسكري أصبح ظاهرة عالم

النامية أو المتقدمة ألن تمتلك جيول قوية لحماية إقليمها من أي تهديد  سواءمعظم الدول 
من الناتج المحلي اإلجمالي وتتصدر الواليات  %01فالسعودية مثاًل تخصص ميزانية بـ 
على التسلح في العالم إلى وقت قريب كان ارتفاع  إنفاقاالمتحدة األمريكية قائمة الدول األكثر 

النفقات العسكرية يكون في أوقات الحروب لكن اليوم نجد أنه حتى في فترة السلم تزداد 
 .النفقات العسكرية

وعدالة  االجتماعيوهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط : االجتماعيةاألسباب  (3
نتيجة  الحكومياإلنفاق  حيث يزدادالسكان  عدد ازدياد إضافة إلى  ، 3توزيع الدخل

فراد مع زيادة في الخدمات  التي تقدمها من األلقيام الدولة برعاية شؤون عدد أكبر 
الدولة مثل التعليم والرعاية الصحية حيث أصبحت هذه الخدمات من أهم الوظائف 

                                                           
 00نف  المرجع، ص . 1
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 العامة،  النفقات ارتفاعيؤدي إلى  التي تقوم بها الدولة في الوقت الحاضر، وهذا ما
 .تجاه المجتمع التزام الدولة زدياداوهدا االرتفاع يعود باألسا  إلى ازدياد 

 : األسباب السياسية   :ثالثا  
هناك العديد من األسباب السياسية التي ساهمت في تزايد اإلنفاق العمومي وأهمها تلك 

لعالم اليوم أصبح متقارب جدًا المتعلقة بالعمل الدبلوماسي وزيادة العالقات ما بين الدول فا
وهذا ما يجعل الدول تتبادل  ،وكل دولة لديها عالقة مع مجموعة من الدول في مختلف القارات

 .ما يؤدي إلى تخصيص ميزانية خاصة بهذه البعثاتم ،البعثات الدبلوماسية
نجد تنامي ظاهرة  التكافل الدولي حيث أصبحت الدول تتضامن مع بعضها  كما 

عانات لدول أخر  قد تكون في  البعض فالكثير من الدول الكبر  تقوم بتقديم المساعدات وا 
 العديد من الدول تستخدم حيثأو تقديم قروض لها من اجل تدعيم العالقات الدولية  ،أزمة

دوات السياسة الخارجية مما أد  إلى زيادة حجم اإلنفاق العام المساعدات الخارجية كأداة من أ
  1.بالنسبة لهذه الدول

الديمقراطية في العالم وما توفره من مرونة للمواطن في المشاركة في  انتشاركما أن  
أنشطة على مختلف أو الرقابة  والمساهمة في العملية االنتخابية صنع قرار السياسي

يؤدي  إلى زيادة   اباتقوالنعبر إنشاء  مختلف التنظيمات  السياسة  والمنظمات  الحكومات
  .اإلنفاق العام
كانت متقدمة أو  سواءتزايد اإلنفاق العام أصبحت عالمية وتشمل كل الدول   اهرةظ إن

لكن يختلف حجم هذا اإلنفاق من دولة ألخر  وهذا خاضع لدور الدولة ،متخلفة غنية أو فقيرة
لى ، إاّل أن الدول العربية 2وتغير قيمة النقود االقتصادياإليرادات العامة وحالة النشاط  وا 

الريع على  العتمادهاوخاصة النفطية تختلف عن الدول األخر  وحجم اإلنفاق مرتفع فيها 
الريعي  االقتصادبصفة شبه كلية باإلضافة إلى طبيعة نظمها السياسية القائمة، وفي النفطي 
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تعود بشكل ( الجباية)حيث إن عائدات النفط  االقتصاديالدولة هي التي تتحكم في النشاط 
تكون ثرية الريعي  االقتصادهذه الدول، ونجد أن الدولة  في   ألنظمةمباشر أو غير مباشر 

نقدية ولكن هذا الثراء ال ينعك  بشكل متساوي على شرائح المجتمع  سيولةبما تمتلكه من 
 تقوم الريعية  ونجد أن الدول ،(اإلنفاق)عود هذا إلى سوء توزيع الدخل القومي المختلفة وي
 طنينحقيقي حيث تسعى إلرضاء الموااقتصاد في قطاعات الخدمات وعدم بناء  باالستثمار

 االستهالكيتحاول عدم اإلخالل في النمط  كما االستهالكبمجموعة من المشاريع وتشجيع 
فالدول العربية  1،واجتماعيةسياسية  العتباراتالعائدات النفطية  االزدهارالسائد طيلة فترة 

منذ ،مستمر  ارتفاعمتزايد لحجم اإلنفاق العام ألن أسعار المحروقات في  ارتفاعااليوم نشهد 
بل  االستثمار ازدهارمطلع األلفية الجديدة  لهذا اإلنفاق العام في هاته الدول ال يتماشى مع 

 .المحروقاتهو مرتبط بأسعار 
 واالجتماعية االقتصادية ومردود يتهاإلنفاق على التعليم العالي : الثالثالمبحث 

وأن  ،مد  أهمية التعليم العالي في الوقت الراهن  على األولالمبحث في  اطلعنالقد 
 المطلب الثانيوتعرفنا في  احتياجاتهاكل الدول تسعى لتطوير التعليم العالي بما يناسب مع 

تزايد النفقات العامة ظاهرة عالمية وشملت جميع  ةعن اإلنفاق العام وكيف أصبحت ظاهر 
الدول ومعظم المجاالت ومنها التعليم العالي لذلك أصبحت األنظمة التعليمية في جميع دول 
العالم تواجه التحديات  كبيرة تناسب حدتها مع درجة تقدمها، ومن بين أهم هذه التحديات إن 

همها على اإلطالق ذلك التحدي المتمثل في توفير مصادر تمويلية كافية لتأمين لم يكن أ
 2.التعليم المناسب لطالبيه بالكم والنوعية المناسبين

 :عليه الضوء وفقا للمطالب التاليةوهدا ما سنسلط 

                                                           
 في  واالجتماعية االقتصاديةدراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها –الحكومة والفقراء واإلنفاق العام  ، عبد الرزاق الفار . 1

 51، ص 2110البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 
، 06، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد ( الواقع والحلول)أزمة تمويل التعليم العالي الجامعي في األردن  ،بدر ماجد. 2

 52، ص (0222)يوليو 
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 :اإلنفاق على التعليم العالي: المطلب األول

المخصصة  النفقاتقد تطور اإلنفاق العالمي على التعليم تطورًا كبيرًا من حيث ل
والنسبة من الناتج القومي اإلجمالي وبخاصة في العقد األخير من القرن العشرين، حيث 

، ويعتبر التمويل هو 1تقريبًا من الناتج القومي اإلجمالي في العالم( %15)شكلت هذه النفقات 
عدد  وارتفاعؤسسة الجامعية وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير العصب األساسي للم

الطالب في مختلف مؤسسات التعليم العالي مما أد  إلى التنويع في التعليم العالي والتنويع 
هذا المطلب ولكن قبل أن نتطرق لمختلف  في أيضًا في مصادر التمويل وهذا ما سنفصل فيه

 .تعرف على مفهومهأنواع تمويل التعليم العالي ن

 :مفهوم تمويل التعليم العالي .1
وبتمويل التعليم العالي بصفة  ةلقد تعددت التعريفات الخاصة بالتمويل بصفة عام

في أبسط صوره يعني تعبئة الموارد النقدية "على أنه  ه الدكتور عبد اهلل الحوليخاصة فقد عّرف
ع معين والمحافظة مشرو وغير النقدية الالزمة للتخطيط واإلشراف على إدارتها بهدف القيام ب

،اعلى   2ستمراريته وتطويره لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
المؤسسة التعليمية  احتياجاترة على تغطية إيجاد مصادر مالية قاد:" بأنه أيضاويعرف 

 .3"واالقتصاديةكاملة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها ورسالتها التربوية  والبحثية 
سوف يؤثر ذلك  احتياجاتهافالمؤسسة التعليمية إن لم تجد التمويل الكافي لتغطية 

تكاليف التعليم  ارتفاعوخاصة في ظل  ،قدمةمبالسلب على مردوديتها وعلى نوعية الخدمة ال
فحجم اإلنفاق على التعليم  ،وتنامي البحث العلمي وتوسع دور الجامعة وترابطها مع التنمية

يزيد من كفاءة وأداء العنصر البشري وتجسيده  استثمارياوالتدريب والبحث العلمي يعد إنفاقًا 
                                                           

 10، ص 2112/2101سالمية، غزة، محاضرة تكلفة التعليم، الجامعة اإل ،عليان عبد اهلل الحولي. 1
تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، أبعاد القطبة وبعض البدائل الممكنة، المؤتمر  ،صائغ عبد الرحمان. 2

 2111لمجل  إتحاد الجامعات العربية، بيروت،  00العلمي المصاحب للدورة 

 00الدور التنموي للجامعات العربية ومصادر التمويل غير التعليمية، المؤتمر العلمي المصاحب للدورة   ،غانم محمد. 3
 21 -02، نيسان، ص (لبنان)لمجل  إتحاد الجامعات العربية، بيروت 
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المؤسسة الجامعية  احتياجات فتلبية ذا، فهذا هو المفهوم السائد حاليًا ل1في العملية اإلنتاجية
 .بما تحتاجه من مواد مالية  مهم للقيام بدورها كامالً 

د المرصودة في إطار التعليم إلى ر مجموع الموا"ويعرف تمويل التعليم أيضًا بأنه 
دارة  هذه األموال ر المؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف التي يتعين تحقيقها بالموا د المتاحة وا 

، فهذا التعريف الموجز لتمويل التعليم العالي ال يركز على اإلنفاق الكبير 2"بكفاءة واستخدامها
بأحسن طريقة ممكنة  اللهاغواستالمتاحة للمؤسسة  الموارد  على التعليم العالي فهو يشير إلى

ألن النظام التعليمي يصبح كفئ إذا كانت مخرجاته في أعلى معدل لها وبأقل تكلفة ممكنة، 
ففلسفة  3من نوعية جيدة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق، ةم الحصول على نتائج كثير أو إذا ت

وم تقوم على الكفاءة وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الجيدة بتكلفة يالتعليم الجامعي ال
قليلة، لد  نجد أن العديد من الدول تتجه إلى تخفيف اإلنفاق لكن تسطر أهداف محددة 

 .االجتماعيوالشق  االقتصاديل تحقيقها، وخاصة في الشق للتعليم العالي من أج

 لهالمقدمة لتمويل التعليم العالي وكيف تنظر بعض الدول  اتمن خالل هذه التعريف
مع الرغبة الشديدة في تنمية هذا القطاع لكي يأثر على  عليهعضها تنفق وبحجم كبير بف

ولكن بحجم محدود وهذا ما نلمسه من خالل  ينفقباإليجاب والشق الثاني   القطاعات األخر 
لد  نجد أن هناك تنويع في  ،مع وضع أهداف محددة للتعليم العالي نالتعريف الثاني لك

سنقوم  حيثمصادر تمويل التعليم العالي ولكل دولة طرقها في تمويل مؤسساتها الجامعية 
 .واختالفهاجع لتعددها للتطرق ألهم مصادر تمويل التعليم العالي ولي  جميعها وهذا ير 

 

                                                           
بات سوق لمتطل االستجابةعبد الستار رائف، حسن حمادي المولي، دور مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في . 1

 016، ص 2102، 2، العدد 0واإلدارية، المجلد  االقتصاديةالعمل في العراق، مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 20، ص 2111حديثة في اإلدارة المدرسية، دار المعرفة الجامعية، مصر  اتجاهات،أبو الوفا جمال وآخرون. 2
الثاني  االجتماع، "امعة الملك سعود، وبعض الجامعات األمريكيةأس  تقويم الدراسات العليا في ج ،محمد عبد اهلل المنيع. 3

 006، ص 2110الدراسات العليا بجامعات دول الخليج، مكتب التربية العربي لدول الخليج،  ومسئوليلعمداء 
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 :مصادر تمويل التعليم العالي .2
 :الدولة أو تمويل الحكومة المركزية.  1.2

تعتبر الدولة أكبر ممول للتعليم العالي في كثير من الدول كانت في الماضي الممول 
الوحيد تقريبًا قبل ظهور أنماط أخر  من التعليم العالي، فالكثير من الدول تقوم بتخصيص 

وتختلف هذه المبالغ من دولة ألخر  وهذا مرتبط  ،من الميزانية العامة للتعليم العالي مبالغ
بالدخل الوطني للدولة، ففي بريطانيا مثاًل تقع مسؤولية تمويل التعليم العالي على عاتق 

وظلت تقدم الحكومة هذه المنح بشكل منتظم حتى  0222الحكومة المركزية للجامعات عام 
أنشئت فيه لجنة المنح الجامعية لتقوم بمهام توزيع المنحة السنوية التي  والذي 0202عام 

، وتعتبر الجامعات البريطانية 1تخصصها الحكومة المركزية على مختلف الجامعات البريطانية
في العالم وعادة ما يرتبط ذكر الجامعات البريطانية بجامعة  هرةمن أعرق الجامعات وأكثرها ش

فائقتي  "Cambridge Universityوجامعة كامبردج Oxford Universityأكسفورد "
 .2السمعة

وقد ظلت تؤدي هذه اللجنة وظائفها حتى صدور قانون اإلصالح التعليمي عام 
بفروعه الثالثة إنجلترا وويلز ( HEFC)، حيث تم إنشاء مجل  تمويل التعليم العالي 0222

، ليقوم بمهام التأكد من سالمة استثمار أموال دافعي الضرائب لتعود بالنفع على واسكتلندا
المجتمع وعدالة  توزيع األموال المرصودة لتمويل مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا ووضع 

 .3إداريًا ومالياً  استقاللهاآليات وأساليب إضافية لتمويل الجامعات والعمل على 
مؤسسات  التعليم العالي حيث  احتياجاتالدول العربية هي األخر  تمول معظم  أما

تراعي " بالمملكة العربية السعودية على أن (2100)من سياسة التعليم ( 201)تنص المادة 
الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البالد التعليمية المتزايدة وتنمو هذه النسبة مع 

التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في تمويله   االعتمادونظرًا " ية العامةنمو الميزان
                                                           

 20موسى نور الدين، مرجع سابق، ص . 1
 050مرجع سابق، ص  ، بوحنية قوي. 2
 22سابق، ص  موسى نور الدين، مرجع. 3
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اعتمادًا كليًا على التمويل الحكومي فإن ميزانية  السنوية تتأثر على وجه العموم بالميزانية 
 .1العامة للدولة كما تتأثر على وجه الخصوص بما يخصص لقطاع التعليم من ميزانية الدولة

باإلضافة  إلى المصادر الوطنية في فرنسا فيقع تمويل التعليم العالي على  عاتق الحكومة أّما 
األخر  مثل الحكومات  المحلية  والغرف التجارية والصناعية، وتعتبر فرنسا مركز التقاليد 

منذ إنشائها  تسمى  Sorbonneالسربونالجامعية لجامعة لعصر الوسيط فقد كانت جامعة 
 .2بأم الجامعات وقد لعبت دورًا قياديًا في إرساء التقاليد الجامعية  والدفاع عنها

اإلداري والمالي  االستقاللم منح تتكلفته  تفاعر وامع تزايد الطلب على التعليم العالي 
وهذا ما حصل في  ،ايد في الموارد الماليةز لبعض الجامعات بهدف مواجهة العجز المت

وبالنسبة للدول العربية فمعظمها  تقوم بتمويل التعليم العالي بصفة نسبة  0222بريطانيا سنة 
أخر  في  بأشكال، وقد تساهم الحكومة المركزية ...(السعودية، الجزائر، ليبيا)كلية  مثل 

تمويل التعليم العالي وهذا إما بالشراكة ما بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية أو 
المركزية ومختلف  الحكومةكومات المحلية كما تسمى في بعض الدول أو بالشراكة ما بين الح

المؤسسات اإلنتاجية والتي لها صلة مباشرة بالجامعة، ففي الواليات المتحدة األمريكية مثاًل 
كومة الفيدرالية  وحكومة  الواليات باإلضافة إلى المؤسسات في التمويل الخاص حتساهم ال
تكون في شكل منح  %02العالي حيث تصل نسبة مساهمته الحكومة  الفيدرالية إلى  بالتعليم

 .أو عقود منافسة
وما يميز مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة كون  ميزانيتها تعتبر ميزانية  

مثل  واالكتشافات االختراعضخمة وجامعاتها رائدة وتحتل صدارة الجامعات العالمية في براءة 
وهذا ما يجعلنا نقول أن تكلفة التعليم بالواليات   Harvard Universityجامعة هارفرد

 M.Woodالمتحدة األمريكية تترادف مباشرة مع نفقاته على حد تعبير وود هول 

                                                           
تمويل الكلية  التقنية بالخرج، المشروع النهائي لمادة تمويل : عبد العزيز بن محمد الصقر، سليمان بن خالق الخفظي. 1

 00ه، ص 0022/ 0022التعليم، مقررات اإلدارة التربوية لبرنامج الدكتوراه، جامعة  الملك سعود، السعودية، 
 052مرجع سابق، ص  ،بوحنية قوي. 2
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Hall،
والواليات المحلية  هي التي تقوم بإدارة الجامعات واإلشراف عليها أما الحكومة 1

على متابعة مد  تطبيق توصيات الحكومة الفيدرالية  في تمويل الفيدرالية فيقتصر دورها 
 .التعليم العالي والمساهمة السنوية للحكومة  الفدرالية في التمويل

أما بالنسبة للشق الثاني وهو التمويل بالمشاركة ما بين الحكومة المركزية والمؤسسات  
ت ورجال األعمال وحتى األفراد اإلنتاجية فتتخذ هذه العديد من الصور مثل مشاركة المؤسسا

حيث ساندت الحكومة الكورية فكرة  ،فيه االستثمارفي تمويل التعليم العالي وتشجيعهم على 
في  باالندماجفي التعليم العالي والبحث العلمي من خالل السماح لهذا القطاع  االستثمار

عفاءات ض ريبية للمؤسسات على مختلف القطاعات األخر  للبالد كما قامت بتقديم مكافآت وا 
ات في أول صندوق كوري صصالمخ استثماريمكن أيضًا  و ،سبيل تمويل نشاطات البحث

ود بحث وتطوير تعاونية مع ه، أو في ج(شركة التطوير التقني الكوري )كرأ  مال المغامر
 اتفاقياتفبهذه الطريقة تحفز كوريا مختلف الشركات والمؤسسات لعقد  2"معاهد البحوث العامة

 .من إعفاءات ضريبية االستفادةمع الجامعات والمعاهد من أجل 
من إجمالي دخل   %2.حوالي (األعمالالمواطنين ورجال )تمثل التبرعاتالصين وفي 

المتبرع أو في شكل  اسمالتعليم العالي وتكون هذه التبرعات في شكل إنشاء مباني  تحمل 
هيئة التدري  للدراسة والبحث في الخارج وأكثر الجامعات  منح دراسية للطالب أو إلعفاء

من هذه التبرعات هي جامعات القمة والتي يكون لديها شبكة عالقات قوية مع  استفادة
 3.خريجيها الذين يصبحون متبرعين في المستقبل

ففي األخير يمكننا القول أّن التمويل عن طريق الحكومة المركزية يتم في ثالث صور، 
ة األولى هو تمويل نسبته كّلي من طرف الحكومة المركزية للمؤسسات التعليم العالي الصور 

                                                           
، 2111التعليم الحديث، الطبعة األولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، أفريل  اقتصادياتعلم  ،محمود عبا  عابدين. 1

 02ص 
، رسالة 2110 -0222باتنة تمويل التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، دراسة حالة  جامعة  ،براهيمي حسينة. 2

 25، ص 2110/2115ة الحاج لخضر باتنة، ، جامعاالقتصاديةفي العلوم  ماجستير
 26مرجع سابق، ص  ،موسى نور الدين. 3
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، والصورة الثانية  هي تمويل مشترك ما (كالسعودية الدولة العربية بعض مثل ما يحصل في)
مثل الواليات المتحدة )بين الحكومة المركزية أو الفيدرالية بين الواليات أو الحكومات المحلية 

والصورة الثالثة تكون في شكل شراكة مابين الحكومة المركزية ومختلف المؤسسات ( يةاألمريك
كوريا الجنوبية )أو اإلعالنات من رجال األعمال وهذا ما يحصل في الكثير من الدول مثل 

فهذه أهم  األنواع ولي  بمجملها فهناك دول تتبع طرق أخر  لتمويل جامعاتها مثل ( والصين
 . 1*باألداء التمويل المرتبط

أو فرض ،وعندما تواجه مختلف الدول عجزًا في التمويل تقوم برفع الرسوم الدراسية 
ولكن ال يقتصر تمويل تلعب دورا ميزا في تمويل التعليم العالي  الضرائب تعليمية، فالدولة 

 األنماطالتعليم العالي على األشكال اآلنفة الذكر على هناك نوع آخر يحتوي على العديد من 
لتمويل التعليم العالي وهو التمويل الذاتي للتعليم العالي وهذا ما سنتعرف عليه في النقطة 

 .الموالية

 :التمويــــــــــــل الذاتــــــــــــــــي .3
يعتمد هذا الصنف من التمويل على حقوق التسجيل وعقود البحث في المؤسسات 

عن الطرق  باستمرارويل يبحثون مط من التمثل هذا النمالذين يعتمدون على الجامعية و 
الممكنة لجلب أكبر عدد ممكن  من الطلبة عن طريق تقديم برامج تعليمية نوعية كثيرًا ما 

:" ، فهو نمط يبحث عن التوازنات المالية قصد تحقيق األرباح مثال على ذلك انتقائيةتكون 
دوالر مكنها من الحصول مليار  02، استطاعت أن تحقق رأ  يقدر بـ Yelleيولجامعة 

عتمد عليه توالتمويل الذاتي  2"على موارد سنوية نتيجة توظيف األموال تقدر بمليار دوالر
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العديد من الجامعات في مختلف الدول، يتم التمويل الذاتي العديد من الطرق نذكر منها 
 .العقود البحثيةالتمويل عن طريق تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة والتمويل الذاتي عن طريق 

 :الجامعة  المنتجة. 1.3
الحالة تقوم الجامعة بتقديم مجموعة من الخدمات مثل التدريب والتأهل  هذه ففي 

مباشر  ارتباطاتكون مرتبطة  والجامعة،الميدانية والتحكيم ومشاريع التطوير واالستشارات
بالعديد من المؤسسات وتتفاعل مع المجتمع فمثاًل تقوم مؤسسات التعليم العالي بتقديم خدمة 

حيث أصبح  ،ميتقدم خدمة التحك وأو إدارية  اقتصاديةكانت مالية أو  سواء االستشارات
التحكيم منتج من المنتجات التي تكتسب أهمية في سوق العمل بسبب المنازعات التجارية 

تتقاضى مبالغ مالية و تقدم مؤسسات التعليم العالي هذه الخدمات  بحيثزعات الفنية والمنا
 .ذاتيالتمويل ال شكل من أشكال نظير الخدمة المقدمة وهو ما يعتبر

فالكثير من الجامعات اليوم أصبحت تبحث عن مصادر خاصة تساعدها في عملية  
فتقوم الجامعة بممارسة  ،ساليبها في ذلكعلى ذاتها ودورها وأ واعتمادهاتمويل التعليم لديها 

هذه األنشطة اإلضافية التي تحقق من ورائها موارد مالية أخر  تستخدمها في تمويل أنشطتها 
 1.تموياًل ذاتيًا مما يحقق لها النجاح في تنفيذ مجمل أهدافها

حيث  ،قامت بتطبيق مثل هذه النماذج من الجامعات قد الدول العربية نجد أن بعضو  
بتطبيق ووصلت  منذ منتصف التسعينات مفهوم الجامعة المنتجةبتبني  قامت جامعة بغداد

مما الجامعة  امليون دينار عراقي مقابل الخدمات واألنشطة التي قدمته 622.2إلى  مداخليها
مليون  2002والتي بلغت  0225من إجمالي موازنة الجامعة عام   %22.5مثل حوالي ي

جامعة المستنصرية من الرسوم الدراسية  كما بلغت ايراداتدينار عراقي في نف  العام، 
وكل هذه اإليرادات تستخدم في تطوير الجامعة  22/22دينار عام  222011المسائية إلى 
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ا للمداخيل المرتفعة التي حققتها العديد من  ، ونتيجة1وتعد من المصادر الذاتية لتمويله
 شرنااوكما  ،هذه التجربة تختارالجامعات العالمية جعلت الكثير من مؤسسات التعليم العالي 

مليار دوالر من تقديم  02تحقيق رأسمال  بقدر بـ  استطاعت  Yelleلاجامعة يفي البداية أن 
 .الخدمات هذه مثل

في هذه الحالة تقوم مؤسسات التعليم العالي بإبرام اتفاقية مع : العقود البحثية. 2.3
مختلف المؤسسات التي تقوم بتطوير منتجاتها بشكل مستمر وتعتبر الجامعات األمريكية من 

مراكز  إضافة إلىبالمجتمع ومؤسساته الصناعية،  ارتباطاأبرز الجامعات في القرن العشرين 
نشاطها على المؤسسات الجامعية األكاديمية بقدر ما قتصر ياألبحاث العلمية والتي ال 

التكنولوجي في جامعة أوستن وهو تطوير ارتبطت بالمؤسسات الصناعية الكبر  مثل نموذج ال
النماذج التي تهدف إلى تحقيق التعاون بين الجامعة وقطاع اإلنتاج في البحث  برزمن أ
العولمة أصبحت تبحث عن حصة  ، ألن المؤسسات والشركات اليوم وخاصة في ظل2العلمي

 واالكتشافاتوال يتم هذا إال بالتدريب المتواصل  ،من السوق العالمي ولي  السوق المحلي فقط
المتتالية  للحفاظ على المكانة وال يتحقق هذا إال عن طريق التعاون بين مؤسسات التعليم 

تم توفير أو تحقيق العائد بحيث ي ،العالي وهاته الشركات مقابل منفعة متبادلة بين الطرفين
المادي بالنسبة للجامعة مما يساهم في ضمان تمويل ذاتي وتحافظ هذه المؤسسات المتعاقدة 

 .من منتجاتها بفعل مخابر البحث الموجودة في الجامعة تطورمع الجامعة على مكانتها و 
يدة متنوعة وهذا ما سعت إلى تحقيقه الكثير من الدول العربية من خالل إنشاء جامعات جد

وتشجيع رجال األعمال على تحمل جزء من عبء تطوير التعليم لما لذلك من آثار إيجابية 
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، فمن خالل تعاقدهم مع هذه المؤسسات يضمنون يد فنية مؤهلة تساهم في 1على مشروعاتهم
 .تطوير منتجاتهم والدفع بشركاتهم نحو األفضل

 :التعليم العالي الخاص وتمويله .4
التعليم العالي منتشرًا كثيرًا في السنوات األخيرة ويمكننا تعريفه هدا النوع من  أصبح 

هو ذلك النوع من التعليم غير الحكومي الذي يمول كليًا أو جزئيًا بواسطة هيئات :"على أنه 
، فمن 2"أو أفراد ويهدف إلى الوصول إلى مجموعة من األهداف أبرزها تحقيق ربح وعائد مالي

ل عن التعليم قلتعريف البسيط يتبين لنا أّن التعليم العالي الخاص يكون مستخالل هذا ا
الحكومي يتم تمويله من طرف أفراد أو شركات  ومن ضمن أهدافه تحقيق الربح أي هو عبارة 
عن استثمار ويمتاز التعليم العالي الخاص بالكفاءة  والفاعلية  وفي نف  الوقت هو هدف من 

 االخاص تحقيق الكفاءة والفاعلية لكي تحافظ كل جامعة على مكانته أهداف التعليم العالي
وتنافسيتها مع الجامعات األخر ، أما بالنسبة لكيفية تمويل التعليم العالي الخاص فهناك 

 :العديد من الطرق
ال  التيعن الدولة  ماوفي هذه الحالة يكون التمويل مستقل تما:التمويل الخاص كليًا  ( أ

 .ذه المؤسسات تتدخل في تسير ه
وهناك طريقة ثانية حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل مختلف مؤسسات التعليم العالي  ( ب

ولكن إشرافها يقع تحت وصاية  الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي وتعتمد هذه 
المؤسسات رسميًا من طرف وزارة التعليم العالي وتخضع لرقابتها وهناك بعض 

 سواءعالي تعتمد على التمويل من طرف مختلف المنظمات المؤسسات في التعليم ال
  .كانت محلية أو عالمية دون أي  إعانة من طرف الدولة
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حيث تقوم  عليها فيما سبقبطريقة التمويل المشتركة التي تحدثنا  يتمالثالث  نمط وال ( ت
الدولة بتمويل مؤسسات التعليم العالي بالشراكة مع فئات أخر  والقطاع الخاص حيث 

 .1يتحمل جزء ولو بسيط من هذا التمويل دون إجبار أو إكراه
مؤسسات تعليم عالي غير حكومية وهي تسمى أحيانا  بإنشاءولقد سمحت الحكومات العربية  

خاصة وأحيانا أخر  مؤسسات أهلية تبعا للتقليد المعمول به في كل بلد أوتبعا للتمييز في 
، ( أهلية)ومؤسسات ال تبغي الربح ( خاصة) البلد المعني  بين مؤسسات تبغي الربح

من مؤسسات  بالمائة 06 (2112-2112)يمثل القطاع الغير الحكومي اليوم  وباإلجمال
 (   10)التعليم العالي في المنطقة العربية  كما هو مبين  في الشكل رقم 

 حصة القطاع الغير الحكومي من الجامعات في البلدان العربية:  (4) رقم الشكل

 
العربي حول التعليم العالي  مرجع سابق  اإلقليميالمؤتمر : اليونسكو :المصدر  

 13ص
الجامعــات الغيــر الحكوميــة الخاصــة فــي الـــدول  أنمــن خــالل هــذا الرســم البيــاني نالحـــظ      

ة الصـفر فـي الجزائـر وليبيـا والمغـرب وترتفـع جـالعربية تختلف من دولـة ألخـر  وتصـل حتـى در 
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ن أمــا فــي الــدول الغربيــة فتفــوق فــي بعــض األحيــا %80نســبة  إلــىفــي الخلــيج العربــي لتصــل 
لمـا لـه ( الواليات المتحدة األمريكية وبعض الـدول بآسـيا)مثل  ةالعالي الحكوميمؤسسات التعليم 

 .من آثار إيجابية وتخفيف اضغط تمويلها عن الحكومات المركزية
ما بين الحكومة  تمويلهوفي األخير يمكننا القول أن التعليم العالي تتعدد مصادر 

المركزية وبالشراكة مع الحكومة أو أن يكون تموياًل ذاتيًا أو عن طريق التعليم الخاص وسبب 
هذا التنوع في مصادر التمويل مرّده إلى اإلنتاجية العالية لهذا القطاع وهذا ما سنتناوله في 

 .المطلب الثاني

 تعليم العالـــــــــــــــــــــــــــيإنتاجيــــــــــــــــــــــــــة ال: المطلب الثاني

نا في المطلب األول كيف أن معظم الدول تهتم بالتعليم العالي وهناك تنوع ظلقد الح
 واالجتماعي االقتصاديلكن قبل أن نتطرق للعائد  هدا القطاع االستراتيجيفي اإلنفاق على 

فهناك  واالستثمار االستهالكبين  للتعليم العالي نتطرق إلى الجدل القائم حول التعليم العالي
 العالي اإلنفاق على التعليم  بشكل عام والتعليم االعتبارفي وجهات النظر حول  اختالف

 .بشكل خاص في أنه إنفاق استهالكي أم استثماري

 :واالستثمار االستهالكالتعليم العالــــــــــــــــــــــــي بين  .1
كما سبق وأن تناولنا بأن من أهم مصادر التمويل  :ستهالكيةاالتعليم العالي كسلعة  . أ

بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الدولة وهذا منذ مطلع القرن العشرين  أين عرف 
حيث رأت  ،خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية رواجاالتمويل العام للتعليم العالي 

هذه المرحلة من التعليم  العديد من الدول أنه من الضروري إدخال اإلنفاق العام في
السريع  االقتصاديوبرز ذلك بالطب المتزايد على اليد العاملة  المؤهلة، نتيجة النمو 

وتطوره حيث أصبح تطوير المعرفة يشكل بعدًا من األبعاد األساسية التي تسعى إليها 
  .1العديد من المجتمعات خاصة الصناعية منها
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أداء دوره على  عنأنه في أحيانًا كثيرًا يتقاع  التعليم العالي  االقتصاديينلكن ير  بعض 
، استثمارأكمل وجه مما يجعل ما ينفق عليه من أموال تمثل استهالكًا لرأ  المال ال 

وذلك ببساطة عندما يفشل في تكوين رأ  المال البشري الالزم مما يجعل عجلة  التنمية 
التي  واالتجاهاتيضيف للطالب المعارف والمهارات تتعثر، كما أن التعليم العالي الذي ال 

 ا، لد1تنسجم والرؤية المستقبلية الكثيرة التقلبات فإنه استهالك للوقت والجهد والمال فقط
وأصبح يقدم كخدمة  استهالكنجد أن التعليم العالي في الكثير من الدول قد تحول إلى 

عمومية وخاصة في دول العالم الثالث حيث يفتقد للنوعية ألن مؤسسات التعليم العالي 
تخضع للقواعد والمبادئ العامة التي تضعها الدولة لما يخدم أهدافها العامة ومصلحتها 

 .2الوطنية
طنين فقط، كثيرًا ما تستغل المؤسسات التعليمية كمؤسسات خدمية إشباعًا لرغبات الموا 

أن التعليم لي  له أي مردود وال يحقق عائدًا في الدخل  االقتصاديينوير  الكثير من 
القومي ومن ثم يحتسبونه في قطاع الخدمات الحكومية أو قطاع الخدمات العائلية وال 

إاّل بمرتبات العاملين فيه كنوع من أنواع إعادة توزيع الدخل ال  ،يسهم في الدخل القومي
ذا نجد أن معظم الميزانيات في الماضي كانت موجهة نحو القطاعات المادية غير، له

 االستهالك، فهو ال يعدو أن يكون ميدان من ميادين 3وأهمل بذلك التعليم إهمااًل كبيراً 
 .الجماعي ولي  له أي عائد

لم تدم هذه النظرة طوياًل كون التعليم العالي سلعة  :التعليم العالي كسلعة استثمارية . ب
  استهالكية بل تحولت هذه النظرة مع بروز العديد من الدراسات التي أبرزت مد

في اإلنسان حيث تّم التأكيد على أهمية نمو المعارف والمهارات  االستثمارأهمية 
في نمو  سهاماتإالبشرية من خالل العمليات التربوية والتعليمية وما تقدمه من 
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، ألن الوقت الحاضر أصبح يتطلب يد فنية مؤهلة وتتلقى التدريب 1وتطويره االقتصاد
على تكوين قوي عاملة تتمتع  كبيرةتتوقف بدرجة  أصبحت التنميةف ،بصفة دورية

التغير التكنولوجي  استيعاببالمهارات الفنية الالزمة لإلنتاج الحديث والقادرة  على 
في  االستثمارتيجة إلدراك هذا الدور المهم للتعليم العالي أصبح ون ،2واالقتصادي

ومؤشرًا على  ،قارن به الدول فيما بينها تقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مؤشرًا 
نجد الدول العظمى في العالم تسير  اذوالهيمنة السياسية، ل االقتصاديةالنمو والتنمية 

اإلنفاق  نسبةورفع  االستثمارزيادة  باتجاهمتسارعة   بوتيرة تصاعدية مستمرة و
، واتخذت مؤسسات 3(GDP)الحكومي فيها من الحجم العام للناتج الوطني اإلجمالي 

 واالجتماعي االقتصاديالتعليم العالي مضمونًا جديدًا بكونها متفاعلة  مع محيطها 
جعل القطاع الخاص يستثمر وبقوة في تمويل التعليم العالي وللتعليم العالي  ذا ماوه

نجد العمل أو القدرة التنظيمية   االندماجالعديد من المزايا، فمن بين عناصر  كاستثمار
التي  تؤدي إلى تحسين هذه العناصر  عن طريق التعليم بالمعنى الواسع الذي يشمل 

 :دي إلىيؤ  كاستثمارالتدريب فالتعليم 
  واالبتكار االختراعجعل الفرد أكثر حماسًا ورغبة في. 
 يساعد على تعليم العمل واستخدام التكنولوجيا. 
  القومي والدولي على تصدير العمل والمنظمين االقتصاديساعد ويحفز. 

                                                           
 00، ص 2115التعليم، دار وائل للنشر، األردن،  اقتصاديات ،عبد اهلل زاهي الرشدان. 1
البشري كمجدد أساسي لنمو القطاع التصديري الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص  االستثمار ،وصاف سعيدي. 2

، جامعة االقتصادية، كلية الحقوق والعلوم 2110مار   12/01في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية يومي  االندماج
 6ورقلة، ص 

أمام القطاع الخاص  االستثمارعلمي  وأهمية فتح باب الحكومي على مجال البحث ال االستثمارعمار معمر، تقويم حجم . 3
لمتطلبات سوق الشغل  االستجابةفي عملية تمويل البحث العلمي، الملتقى الوطني األول، تقويم دور الجامعة الجزائرية  في 

 06، ص 2101/ 15/ 21ومواكبة تطلبات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
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  يسمح بزيادة مزايا التوليف بين عناصر اإلنتاج والمقارنة بين باقي العناصر التي
 .1شرية أقل كفاءةتستخدم عناصر ب

في التعليم العالي استثمارًا ناجحًا كونه يوفر الرأ   االستثماروربما أهم ميزة تجعل من 
وال يمكن التخلي عن رأ  المال البشري بأنه أصبح قديمًا من الناحية  ،المال البشري المحترف

فهذه الميزة تكسب قوة لمن يستثمر فيها   2اإلنتاجية  كما هو األمر في رأ  المال المادي،
في نظرية رأ  المال البشري ير   شولتر كان من الدولة أو من الخواص لهذا نجد أن سواء
بالرأ  المال البشري هو استثمار في المستقبل ويساهم في الوقاية من األخطار  االهتمامأن 
 .باالقتصاد متربصةال

من و الكثير  االقتصادلعالي تأثير قوي على عمومًا يمكننا القول أن للتعليم ا 
الدول وهناك الكثير من   ااستهالك هما جعل اإلنفاق عليه استثمارًا أكثر من،المجاالت األخر  

 ،مثل ماليزيا )أساسية لتحقيق التنمية  واتخذت منه ركيزة في التعليم العاليبقوة  التي استثمرت
 .من هذا الفصل إليه في المطلب األخير هذا ما سنتطرق .....(سنغافورة،اليابان 

 (:اإلنتاجيـــــــــــــــــــــــــــــــة)العالي  من االستثمار في التعليمالعائد  .2
أن الموارد البشرية هي المكون األساسي لثروة األمم :" هاريسون االقتصادييقول 

فرأ  المال والموارد الطبيعية هي عوامل سلبية أو على األكثر عوامل مساعدة في العملية 
الذي يقوم بعمل التراكم في رأ  المال ،اإلنتاجية فالفرد هو المحرك الرئيسي النشط والفعال 

ذي يقوم ببناء وتشيد المنظمات والمؤسسات الموارد الطبيعية وكذلك هو ال واكتشاف
ومن ثمة فإن الدولة غير القادرة على تنمية مهارات  واالجتماعيةوالسياسية  االقتصادية

 .3"ومعارف أفرادها ال تستطيع بأي حال من األحوال أن تنمي أي شيء آخر

                                                           
 16مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، مجلة المستقبل العربي، ص  االقتصاديدور التعليم في النمو  ،حسين بن العاربة. 1
 25، ص 2110التعليم، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  اقتصادياتفي  ،عبد اهلل زاهي رشدان. 2
 5 -0حمزة مرادسي، مرجع سابق، ص . 3
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ثير من للتعليم في عالقته بالدخل الفردي التي درسها الك االقتصاديةوتبرز القيمة 
في التعليم العالي ليتحقق من  االستثمارالذي أجر  دراسة على  Walshالباحثين من أبرزهم 

سات سابقة من حيث أفراد العينة، اعلى در  Walsh اعتمدوقد ، االقتصاديةعائداته وأرباحه 
متنوعة، ثم حسب دخول أفراد العينة ومن  واختصاصاتومن مستويات  تعليمية  مختلفة  

أفراد العينة خالل حياتهم مداخيل متنوعة، ثم حسب  واختصاصاتمستويات تعليمية مختلفة 
 Walshوالتش، ومن النتائج التي توصل إليها 1العملية وفي أعمار مختلفة ومستو  تعليمهم

 :منها
يتمتع به خريج الجامعة من  يزيد دخل خريج الجامعة عن دخل خريج الثانوية  لما (0

 .دخاًل أكبر باكتسابهتتضح  اقتصاديةقدرات عقلية ومواهب ذات قيمة 
تزيد قيمة القدرات التي تم إعدادها في الجامعة  عن تكاليف الحصول عليها وهذا  (2

 2.للتعليم العالي أكبر من تكلفته االقتصاديةيعني أّن القيمة 
لي عائد اقتصادي وتأثير مباشر على دخل الفرد لتعليم العالفهذه الدراسة أثبتت أن 

تحصل على تعليم  بمنفالذي تحصل على تكوين في التعليم العالي يكون دخله أعلى مقارنة 
بقوله أن العائد من التعليم هو مقدار الزيادة في الدخل القومي  دينسونثانوي وهذا ما يدعمه 

، فالمالحظ في العقود األخيرة ومع تنامي ظاهرة العولمة 3قترن بالتعليميرتبط و ي لذيا يالحقيق
Globalization   عالية الطلب على قوة عمل ذات مهارات في شهد العالم اتجاهًا متزايدًا

االتجاه  أن تدريب عال تتناغم مع الوظائف، وهذا يعني ومستوياتمؤهالت  وتملكالمستو  
ل والمؤهالت العادية وبالتالي فإن الفرص التأهيالمذكور لن يكون لصالح قوة العمل ذات 

                                                           
 2115 -0220خالل الفترة  OCDEدور التعليم في تحديد مستو  الدخل دراسة قياسية لعينة من دول  ،حليمة عز الدين. 1

، كلية العلوم 0، جامعة الجزائر االقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم GMMوتقنية ( Panel)معطيات البانيل  باستعمال
 .05، ص 2101/2100والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  االقتصادية

 12موسى نور الدين، مرجع سابق، ص . 2
 :المنتد  الغربي إلدارة الموارد البشرية، الموقع 06في رأ  المال البشري والعائد من التعليم ،  االستثمار ،منصور فرعل. 3

Www.hrdiscussion.com/hr5168.html. 

 12/2100/ 16: بتاريختم التصفح 
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التي  المعرفةاليوم يركز على  االقتصاد وأصبح1ستكون قليلة جدًا أمام قوة العمل الغير ماهرة 
في  (1)رقم )تنتج في مختلف مؤسسات التعليم العالي وهذا ما سنوضحه من  خالل الشكل

الراهن وعالقته بالموارد البشرية الذي يبرز مواصفات النظام االقتصادي العالمي ( الملحق
 .المؤهلة

برز كيف يساهم التعليم العالي في دعم حيث القد لخص هذا الشكل العديد من النقاط  
على المعرفة  وكيف يساهم في تأهيل اليد العاملة  وم الذي يق العصر الراهنفي  االقتصاد

 .والتغيرة شديدة التعقيد يئفي ب اقتصادلمسايرة  ،وبجودة عالية
  ،والدافع األساسي للتنمية لالقتصادفالتعليم العالي اليوم هو الدعامة الحقيقية  

أن يقوموا اآلن  لالقتصاديينولقد أصبح من الممكن  استثمارفي اإلنسان أحسن  واالستثمار
لى حد كبير نتائج التعليم العالي وآث بتقيم  ضرورة، األمر الذي أد  إبراز أهميته و 2*ارهوا 
ال يتعارض مع  االقتصاديةوالواقع أنه ما يساهم به التعليم العالي من الناحية  ،ستثمار فيهاال
ويمكننا تلخيص النواحي اإلنتاجية للتعليم  3هم به في الجوانب الحضارية والثقافية،اسيما 

 :العالي في النقاط التالية

                                                           
 15مرجع سابق، ص  ،بوحنية قوي. 1

2
في تحقيق التنمية  همساهمت، ومد  االقتصادهناك العديد من الدراسات  التي قامت بقيا  تأثير التعليم العالي في * 

عن طريق وتكوين رأ  مال البشري ومن أبرزها كما سبق أن تطرقنا نظرية بولتر ودراسة وال  وكذلك إسهامات  االقتصادية
سهامات مينسر في األبحاث المكملة لنظرية رأ  المال البشري وللتوسع أكثر يرجى اإلطالع ( Garv Becker)بيكر  وا 

 :على الدراسات التالية
 لالقتصاديين 22التنمية البشرية في مصر، المؤتمر العملي : لمال البشريتكوين رأ  ا: إيمان محمد فؤاد محمد (0

 00- 0، ص 2111السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة،  لالقتصادالمصريين، الجمعية المصرية 
العامة اإليرادات العامة، الموازنة العامة للدولة، ديوان  النفقاتالمالية العامة،  اقتصاديات: محرزي عبا محمد  (2

 .62،  65، ص 2110المطبوعات الجامعية، 
التنمية ورسالة الجامعة في األلفية  الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : األسعد محمد مصطفى (0

 .001، ص 2111بيروت، 
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إلى أّن العامل المتعلم هو أكثر إنتاجية من  استنادايعتبر التعليم  سلعة استثمارية  (0
 .البشريغيره ويمثل التعليم بالنسبة للمجتمع مخزونًا من الرأ  مال 

فهو يشارك في التقليل من الجريمة وزيادة السمو  اجتماعيةيعد التعليم سلعة  (2
وعليه فهو يساهم في تغير أنماط الحياة وتغير السلوك  واألخالقي االجتماعي
 .كواالستهال

التعليم والتعليم العالي على وجه التحديد يمثل أحد المنابع الرئيسية للنمو  (0
ويشكل عائده الثمرة المباشرة أو غير المباشرة ألغلبية العوائد  االقتصادي
 1.االقتصادية

والعائد الذي يحققه من خالل  كاستثمارويمكننا إبراز الدور الذي يلعبه التعليم العالي 
مثل ماليزيا واليابان  بعض التجارب التي اعتمدت على التعليم العالي لدفع عجلة  التنمية

 وسنغافورةـ

 في التعليم العالي االستثماربعض النماذج الرائدة في : المطلب الثالث

كنقطة  هناك العديد من التجارب العالمية التي نجحت في استخدام  التعليم العالي
 .وسنغافورةنحو التنمية ومن بين هذه التجارب نذكر ماليزيا واليابان  لالنطالق ارتكاز

 :التجربـــــــــــــــــــة الماليزيــــــــــــــــــــة .1

مها التعليمي امطردًا وهذا بفضل نظ اقتصاديامن الدول التي تحقق نمو * تعتبر ماليزيا
حرصت  0252ماليزيا، فمنذ أن استقلت ماليزيا  الحتياجاتوالمستجيب  لالقتصادالمحفز 

 في لقطاع التعليم ما يصل االتحاديةعلى مجانية التعليم األساسي وبلغ دعم الحكومة 
  2.سنويًا من الميزانية  العامة للدولة  % 21.0المتوسط إلى 

                                                           
 02براهيمي حسينة، مرجع سابق، ص . 1

 األسيويةماليزيا دولة تقع في جنوب شرق آسيا وهي عبارة عن شبه جزيرة تمكنت الدولة من أن تضم إلى ركب النمو *
 االقتصادإاّل أن  0222ورغم األزمة المالية اآلسيوية  عام  2121وتطمح اليوم أن تلتحق بركب الدول الصناعية بحلول 
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فرة طور كبير أد   إلى دة منها بيقد ساهمت الجامعات الماليزية وبالذات الحكومل
ماليزيا من بلد يصدر طالبه لطلب العلم في الخارج إلى بلد يفتح  انتقالعلمية ساهمت في 

رفع من مستو  الجامعات الماليزية  االنفتاحوهذا  ،ذراعيه بكل ثقة واقتدار للطالب األجانب
ة في العالم إلى درجة  العالمية بل أصبحت جامعاتها تناف  للوصول إلى أفضل مئة جامع

وبدون أدنى شك ما كان هذا التفوق ليبرز لوال وجود دعم كبير من قبل الحكومة  وتمويل 
 1.وفق سياسات صارمة تشرف على المشاريع العلمية  لكل جامعة على حد  يتمضخم 

وتطبق الجامعات الماليزية العديد من األنظمة المبتكرة فالوكالة الماليزية للتأهيل تقوم 
كل ما يتعلق البرامج ومراقبة الجودة وتهيئة  واعتماد،جراءات خاصة بضمان الجودة بإعداد إ

بالتعليم العالي والمعايير والمتطلبات العامة التي ينبغي أن تعتمدها أية مؤسسة تعليمية على 
 :النحو التالي
 .تصميم المنهج ومحتواه (0
 .الطالبيةالطلبة والخدمات  اختيار (2
 .تقويم الطلبة (0
 .هيئة التدري   إعفاء (0
 .مراقبة ومراجعة البرامج (5
 .واإلدارة وكمةالقيادة والح (6
 2تحسين الجودة استمرارية (2

                                                                                                                                                                                        

من سنة ....الماليزي نمو  االقتصادالخارجية ويعرف  المديونيةالنقد األجنبي وقلة  الحتياطي الرتفاعيتأثر بها  الماليزي لم
 ألخر 

  Www.islamonline.net:البشر في ماليزيا، من موقع استثمار: محمد الشريف بشير. 2
10، ص 2100/ 12/ 21: بتاريختم اإلطالع على المقال   
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 باالستناد،( MQF)وتتبنى جامعة التكنولوجيا الماليزية إطار عمل التأهيل الماليزي 
وفقا لما  االقتصادفالجامعات في ماليزيا تخدم  ،القومية والوطنيةالمبادئ إلى مجموعة من 

ويتجلى في عدة أشكال " تلبية الجامعات لحاجات الشركات"ويطلق على العملية  بـ ،حتاجه ي
الشراكة بين الشركات الكبر  والجامعات التقليدية وذلك لتلبية  الحاجات التعليمية التي : منها

 ـتتطلبها العالقة بين العرض والطلب في سوق العمل 

مليون  201وأصبحت تعادل نحو  تمرارباسلقد أصبح التعليم العالي صناعة تنمو 
، لهذا نجد أن معظم الشركات 1الخاممن الناتج  المحلي  %01دوالر أمريكي أي ما نحو 

الكبر  تتعاقد مع الجامعات الماليزية مما يساهم في تطويرها وخاصة مسايرتها لتكنولوجيا 
 PBL" التعليم القائم على حل المشكالت:" فالطالب في ماليزيا  يدر  وفقًا لنموذج ،الحديثة

ير الطالب نحو ثحيث يكلف الطالب بحل مشكلة معقدة بالتعاون مع أقرانه وهذا األمر يست
، فبهذه الطريقة استطاعت الجامعات  باستمرارواإلبداع  االبتكار، مما يجعله قادر على 2التعلم

ما لكوين قوة عمل ماهرة تستطيع مجاراة التغيرات التكنولوجية السريعة وتوفيرها الماليزية ت
يعرف بالمدار  الذكية التي تساهم هي األخر  في توفير هذه القو  من الموارد البشرية 

الهندسة في ماليزيا تقوم بإنتاج مهندسين قادرين على تنفيذ المهام كليات المكونة فمثاًل 
لدول ضمان  وانضمامهاواشنطن  التفاقيةتو  الدولي وهذا بعد توقيعها الصناعية على المس

، فبهذا أصبحت الجامعات الماليزية تساهم في توفير اليد العاملة  المؤهلة 21123الجودة عام 
على مستو  دولي ولي  على مستو  المحلي فقط ألن  الحكومة الماليزية تضع األجهزة 

م العالي الجامعي بينما تحاول كل الجامعات أن تتبع المعايير والبرامج الحديثة لتطوير التعلي
والمناهج الدراسية وتشجيع العالقات  الدراسة وتحديد التخصصات وتنظيمالعالمية في التدري  

                                                           
 21حمزة مرادسي، مرجع سابق، ص . 1
 26ماجد سعيدي، مرجع سابق، ص . 2

العالي المبني على مخرجات التعليم، المؤتمر العلمي الرابع لجامعة  محمد زكي عبد المؤمن، التجربة  الماليزية في التعليم. 3
،  دار جامعة عدن للطباعة  والنشر، 2101أكتوبر  00، 00التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة،  جذوةعدن حول 

 00، ص 2100
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الخبرة والتجربة  الكتسابوالروابط بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية الشهيرة 
 %01الماليزية  تساهم في الدخل القومي بأكثر من ، وهذا ما جعل الجامعات 1والتطوير

 .وجعل الكثير من الدول تحذو حذو ماليزيا بغية تحقيق هذه النتائج اإليجابية

 :التجربـــــــــــة اليابانيــــــــــــة .2
معجزة العصر كما يسمى في الكثير من األحيان فبعد تدميره بصفة * يعتبر اليابان

شبه كلية في الحرب العالمية الثانية  ورغم الطبيعة الجغرافيا الصعبة إاّل أن اليابان نجح في 
النهوض من جديد وتحقيق تنمية ونمو سريع فاق كل التوقعات  وخاصة في السبعينيات 

رن الماضي وقبل أن نسلط الضوء على التعليم العالي في اليابان حيث والثمانينات من الق
يعتبر النظام التعليمي في اليابان نموذجًا لألنظمة التعليمية شديدة المركزية فوزارة التربية  

هي مركز السلطة الذي يحدد جميع تفاصيل المقرر ( Monbusho) مونبوشويطلق عليها 
كل منهج مفصل تفصياًل دقيقًا يحدد فيه المحتو  والساعات  الدراسي في جميع المواد كما أن

ومعظم المتعلمين في اليابان يلتحقون بالمدار  الوطنية وتعتبر المعايير الوطنية للمناهج 
من وزارة التربية وتعمل بها المدار  اليابانية  0222المعدلة آخر التقارير الذي صدرت عام 

 :ومن أهدافه( MEXT, 2001)ه المعايير وفق هذه الدراسة ومن أهم أهداف هذ
  باستقالليةمساعدة المتعلمين للتفكير 
 نسانية غنية وتشعرهم  بهويتهم  اجتماعيةلحصول على بنية لالمتعلمين  دةمساع وا 

 .كيابانيين يعيشون في المجتمع الدولي
  د من القدرات والمهارات األساسية ولتطوير ذواتهم مع العدي الكتسابمساعدة المتعلمين

 ـاألهداف واألنظمة التعليمية
 2.تشجيع كل مدرسة إلظهار قدرتها على تطوير أنشطة متميزة 

                                                           
 6محمد الشريف بشير، مرجع سابق، ص . 1
شمااًل وعن سواحل الصين جنوبًا ( كم 211)آسيا وتبعد عن ميناء فالديفتوك الروسي  تقع اليابان في الحافة الشرقية لقارة*

وهي عبارة عن آالف من الجزر وتنقسم إداريًا إلى خمسة ( كم 022.222)أيضًا وتبلغ مساحة اليابان ( كم 211)حوالي 
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فهذا التكوين الذي يتلقاه الطالب في اليابان منذ التعليم األساسي الذي يجعل منه يبدع 
 قبل أن يصل لمرحلة التعليم الجامعي التي تطور من قدراته أكثر وقد بذلت اليابان جهدًا كبيراً 
في مؤسسات التعليم العالي لتجعلها مواكبة للعصر ولتتدارك الفجوة التي حصلت بينها وبين 

 .العديد من الدول
حيث ظهرت الحاجة لتوفير كوادر عملية مؤهلة قادرة  على مواكبة العمل وأصبحت 

برامج تعليمية  استحداثالمؤسسات التعليمية في اليابان أمام تحديات كبيرة لذلك عملت على 
، وعددت الصيغ لتشمل أكبر قدر ممكن 1عديدة منها برامج التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني

من التشديد في التعليم األساسي، أّما  بالنسبة للتمويل فله العديد من الصيغ أيضًا حيث 
سلطة محلية تشارك السلطات المحلية الحكومة المركزية في تمويل التعليم العالي وتقدم كل 

الدعم المادي الالزم للمؤسسات التعليمية الجامعية وذلك من خالل الضرائب ومصادر الدخل 
األخر ، كما تلعب أيضًا تبرعات األفراد والهيئات دور كبيرًا في تمويل التعليم العالي كما 

 %01تفرض في اليابان رسومًا دراسية كمصدر من مصادر التمويل التعليم الجامعي ما بين 
، وتنوع مصادر التمويل في الجامعات 2من نسبة اإلنفاق على التعليم الجامعي %01و

اليابانية جعلها قادرة  على التطور الدائم وتقديم متنوج ذو جودة عالية والمساهمة في التنمية 
حيث تطبق الجامعات اليابانية مبدأ التحسين المستمر في المنتوج حيث يتم   االقتصادية
يمكن أن يضيف قيمة للعملية أو  كببرولو كان هذا التعديل صغير أو  المنتجاتي التعديل ف

                                                                                                                                                                                        

األقاليم مكون من الجزيرة األساسية  هنشو، هوكايدو، كيوشو، شيكوكو وأوكيشاوا، وكل أقليم من هذه: أقاليم رئيسية هي
 المسمى بإسمها، والعاصمة هي طوكيو

في المرحلة المتوسطة في أمريكا واليابان وبريطانيا والسعودية، دراسة ميدانية  العلومتعليم  ،إبراهيم بن عبد اهلل المحيسن. 2
 12، ص 2112الكويت،  ، المجلد الساد ،60مقارنة، المحلية التربوية لمجل  النشر العلمي، العدد 

تطوير وتقيم نظام التعليم اإللكتروني التفاعلي للمواد الدراسية الهندسية والحاسوبية، رسالة  ،حذيفة مازن عبد المجيد. 1
 00، ص 2112، الدانمركماجستير  في نظم المعلومات، األكاديمية العربية في 

المعاصرة  االتجاهاتليم الجامعي بالدول العربية في ضوء تصور مقترح لتمويل التع ،طارق عبد الرؤوف محمد عامر. 2
والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر  االقتصاديات، ورقة بحث بالملتقى الدول، سياسات التمويل وأثرها على (الدول المتقدمة)

 02، ص 2116نوفمبر  22، 00والدول النامية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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الموجود ما  االرتباط، فسّر تفوق اليابان هو 1المنتج ويساعدهم ويساهم في تحقيق ميزة السوق
بين الشركات الكبر  وخاصة التي تقدم خدمات تكنولوجية والجامعات التي تقوم بتطوير هذه 

ضافة  المنتجاتدائمة ودورية حيث تتصف بصفة   المنتجات اليابانية بالحفاظ على األصل وا 
فالشركات اليابانية كانت ،إليه ميزات جديدة وهذا ما نالحظه في منتجات الهواتف والحواسيب 

العالقات اإليجابية مع األطراف األخر  مثل الزبائن والموردين لد   اكتشافاألكثر قدرة على 
  :وهذا يرجع إلى سببين رئيسيين هما  على المستو  العالمي فهي من أنجح الشركات

في اليابان عملية مركبة من مرحلتي التعليم واإلضافة الجديدة إذ أّن الشركات  االبتكار-
اليابانية اعتمدت على الشركات الغربية في إدخال التكنولوجيا الحديثة في المرحلة األولى 

وذلك بتطوير نموذج خاص في التحسين، وهذا هو   وسرعان ما قفزت إلى مرحلة باإلضافة
 .ما تقوم به مؤسسات التعليم العالي

التحسين يتسم  ابتكارالثقافة اليابانية متعددة المركز فهي تتسم بالجماعية وعليه فإن  -   
ووظائفها وتعمل سوية من أجل  اختصاصهاعلى طرق التطوير التي تتكامل في  باالعتماد

 2.تقليص دورة تطوير المنتج الجديد

على العالم إاّل أنها تحافظ على  انفتاحهاالبرغم من ،وبفبهذه المميزات نجحت اليابان 
الذي أصدر  اإلمبراطور هيجيمنذ عصر بالضبط ها للعلم وهذا منذ القدم و سوتقدي تقاليدها
أول قانون للتعليم في اليابان فهم يعتبرون أن التعليم اإللزامي هو السر في ( 0222)عام 

سر قوة اليابان فمؤسساتها التعليمية في خدمة المجتمع هو نهضة ورفاهية اليابان، فهذا 
 .االقتصاديبشكل فّعال في النمو  والمساهمة مع مسايرة العصروالوطن وفي نف  الوقت 

                                                           
المبني على المعرفة،  مدرسة  االقتصاداإلبداع واإلبتكار، بحث مقدم في مقيا   :األميننعرورة بوبكر، عسول محمد . 1

وعلوم التسيير،  االقتصاديةتطبيقي وتسيير  المنظمات، جامعة  العقيد الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم  اقتصادالدكتوراه 
 00، ص 2112/ 2112

 00نف  المرجع سابق، ص . 2
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أصبحت اليابان من الدول المتحكمة في التكنولوجيا الدقيقة وتصدرها لكل أنحاء  دلق 
 لالهتمامالعالم بعدما كانت بلد منكوب بعد الحرب العالمية الثانية ويرجع الفضل في ذلك 

طريقة لتحقيق التقدم في عصر أصبحت فضل كأ ،في البشر واالستثماربتنمية القو  البشرية 
أصبحت الميزة التنافسية ألي  وباختصارلجديدة هي مفتاح القدرة التنافسية فيه التكنولوجيا ا
، والمعرفة  يتم إنتاجها في مؤسسات التعليم العالي بشكل رئيسي وهذا هو 1دولة هي المعرفة

  به حيث ال تملك اليابان ذوأصبحت نموذج يحت سر نجاح اليابان في هاته الفترة الوجيزة
الثروات الباطنية أو موارد أخر  تعتمد عليها بل بالعك  تقع في منطقة مقومات طبيعية  مثل 

 .رها في اإلنسان اجغرافية صعبة وبالرغم من كل هذا نجحت  بفضل استثم

 :التجربـــــــــــــــــــــــــــة السنغافوريـــــــــــــــــــــة .3
على تكوين مهارات عالية المستو  فقامت بتوسيع * لقد عملت الحكومة السنغافورية

ر التخصصات يسياستها الصناعية وعمدت إلى تغي احتياجاتنظام الجامعات وتوجيهه نحو 
والتقنية وحسب تقرير التنمية البشرية  إلى الدراسات العلمية االجتماعيةمن الدراسات الجامعية 

بواسطة  تطويرهالحكومة السنغافورية  تعتمد عدة خطط لتشجيع البحث و ن فا( 2110سنة )
منها  %01الخاص حيث يمنح البرنامج البحثي التعاوني الشركات المحلية منحًا  االستثمار

وهذا من أجل تطوير الصلة ما بين الجامعات والشركات " على األقل بالعملة المحلية
 2.المحلية

ا للعالقة ما بين الشركات المحلية ومختلف الجامعات سنغافورية بدعمهالفالحكومة 
حاول دائمًا الحفاظ على تالشركات ، و  االقتصادي المستمرتضمن مواكبة الجامعات للتطور 

                                                           
 00سابق، ص بوحنية قوي، مرجع . 1
سنغافورة  هي أصغر دولة في جنوب شرق آسيا من حيث المساحة وقد جعل منها موقعها الجغرافي الساحلي بين ماليزيا *

في مجال إعادة تصنيع  االقتصاديةوأندونوسيا بوابة بحرية  وتجارية مهمة في تلك المنطقة، تفوقت سنغافورة من الناحية 
وتصدير المنتجات المختلفة التي تشكل ما يقارب ثلث الناتج المحلي وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في التبادل التجاري العالمي 

 .بعد لندن ونيويورك وطوكيو
 26براهيمي حسينة، مرجع سابق، ص . 2
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بتشجيع  الحكومة تقوم في ذات الوقت مركزها في السوق وتحسين منتجاتها بصفة دائمة وفي
 .القدرة التنافسية للشركات

السنغافورية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية حيث نالت أت الجامعات و لقد تب 
على  نا نيغ جامعة سنغافورة الوطنية المركز الثامن عالميًا في الهندسة والتقنية  وجامعة

 Times of Higher)وذلك حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي  05المركز 

Education ) ومن ،جامعة شنغهاي الصينيةألفضل مئة جامعة في الهندسة والتقنية حسب 
 1.مهاتير محمدأشهر خريجيها رئي  الوزراء الماليزي األسبق الدكتور 

مكانة عالمية وشركاتها شركات تنافسية بفضل لها فالجامعات في سنغافورة  أصبحت  
الدعم الذي تلقاه مؤسسات التعليم العالي من الحكومة السنغافورية حيث تنفق خم  الميزانية 

المكانة التي يحظى بها التعليم في  حجمعلى التعليم بصفة عامة وهو مبلغ كبير يدل على 
جل البحث عن مصادر التمويل حيث سنغافورة وتقدم كل التسهيالت للشركات والمعاهد من أ

يسمح المجل  الوطني للعلوم والتقنية للشركات ومعاهد البحث بتجميع الموارد المالية، وقد 
من  %65ساهمت هذه الخطط في زيادة نصيب البحث والتطوير من الموارد المالية  بحوالي 

 2110.2اإلجمالي حسب ما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 
الحقيقي  االستثماريتبين لنا أن ( ماليزيا واليابان وسنغافورة)ضنا لثالث نماذج عد عر ب

مواردها البشرية ال   استغاللفي اإلنسان فهذا الذي جعل هذه الدول تتقدم بفضل  االستثمارهو 
ة لمختلف الكوارث الطبيعية ضومنطقة معر  االطبيعية  فمثاًل اليابان دولة فقيرة طبيعي

نما ( فيضانات وزالزل) إاّل أنها بلد متطور ويناف  أكبر دول العالم ولم يأتي هذا من فراغ وا 
 .في أي بلد للتنمية واألساسي الدافع الرئيسي في اإلنسان استثمارهابفضل 

 

                                                           
 :ية للمبتدئين، ورقة بحثية من الموقعمحمد بن عطية الحارثي، الدراسة  في سنغافورة فرصة تنافس. 1

Www.islamonline.net 

 21/12/2100 ،تم اإلطالع على الموقع بتاريخ
 26مرجع سابق، ص ،براهيمي حسينة. 2

http://www.islamonline.net/
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 :الفصـــــــــــــــــــــــــــــلخالصــــــــــــــــــة 
براز اللقد تطرقنا في هذا الفصل إلى  جانب النظري للتعليم العالي واإلنفاق العام وا 

وتعّرفنا في المبحث األخير على في المبحثين األول والثاني ، في العصر الحديث  اأهميتهم
بنماذج رائدة حيث وقع  باالستدالل العالقة الموجودة ما بين اإلنفاق العام والتعليم العالي وهذا

عشوائيًا بل كان  االختيارولم يكن ( سنغافورةاليابان وماليزيا، )على ثالث دول وهي  االختيار
انطالقًا من  اقتصاديونمو  اقتصاديةأن هذه الدول استطاعت أن تحقق تنمية  لكون اانتقائي

بنموذج هجين في التمويل و  فيه كحكومة وكشركات  واستثمارهاعلى التعليم العالي  اعتمادها
يجمع ما بين األنماط التي تطرقنا إليها وفي نف  الوقت يبرز مد  أهمية التعليم العالي 

 االستثماراتفي التعليم هو أفضل  فاالستثماركبير،  واقتصادي اجتماعيوكيف يحقق عائد 
العولمة وال مكان فيه لدول ضعيفة على اإلطالق خاصة في العصر الحالي المتشبع بمبادئ 

ال تستطيع مواكبة التغيرات السريعة التي يفرضها هذا العصر القائم على المعرفة لهذا نجد كل 
ثمار  ستتجنيالدول الكبر  تهتم بتمويل التعليم العالي وتعدد الصيغ إدراكًا منها بأنها 

الحقيقية لتحقيق التنمية،  لقاطرة افي اإلنسان هو  فاالستثماروحضارية،  واجتماعية اقتصادية
الدول العربية أدركت هذه الحقيقية لد  قامت بإدخال العديد من اإلصالحات على فالكثير من 

نظمها التعليمية للحاق يركب الدول المتقدمة ومنها الجزائر التي سندر  تجربتها بالتفصيل في 
 .الفصلين المتبقين من هذه الدراسة
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أثر اإلنفاق العمومي على قطاع 
التعليم العالي في ظل االقتصاد الموجه 

 (1092-1001)  
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 : تمهيـــــــــــــد
خرجت الجزائر من حقبة استعمارية طويلة دامت أكثر  0262في الخام  من جويلية 

ة تعاني من انهيار يالجزائر المؤسسات  سنة، فبعد استردادها لالستقالل كانت مختلف 002من 
عملية إصالح واسعة في العديد  يةالجزائر الدولة تام وتتطلب إعادة البناء من جديد، وباشرت 

 .الت وخاصة في قطاع التعليم العاليمن المجا
الجامعة توفر اليد الفنية المؤهلة التي تساهم في قيام تنمية اقتصادية واجتماعية إن 

عاني منها المجتمع بالدراسات والبحوث يالظواهر والمشاكل التي وتساهم في معالجة مختلف 
تحدث ديناميكية وحراك في المجتمع الرتباطها بالعديد من  والمتخصصة في هذا المجال،

الجزائر بعد االستقالل كانت في أم  الحاجة إلى وجود جامعة قوية تساهم في و المجاالت، 
ومعالجة اآلثار السلبية التي تركها المستعمر الفرنسي تصادية واالجتماعية قتحقيق التنمية اال

لهذا وبعد االستقالل قامت السلطات بالعديد من اإلصالحات في قطاع التعليم  ،في الجزائر
وهي فترة المخططات التنموية التي كانت تميز  0222 -0262العالي في الفترة الممتدة من 

ئر بعد االستقالل وكان إصالح التعليم العالي وتساير الخيار االشتراكي الذي انتهجته الجزا
حيث توجهت  0222إلى  0221مرافقًا لهذه المخططات التنموية، أما في الفترة الممتدة من 

 أزمة اقتصاديةالجزائر نحو التعددية السياسية واالنفتاح االقتصادي وعاشت الجزائر فترة 
جها العديد من التحديات، كل هذه النقاط وهو ما انعك  على التعليم العالي الذي وا ةواجتماعي

 :لآلتي اسنتناولها بنوع من التفصيل وهذا وفق
 نشأة الجامعة الجزائرية ووضعها غداة االستقالل: المبحث األول.  
 الخيار االشتراكي للتنمية ونصيب قطاع التعليم العالي من إجمالي  : المبحث الثاني

 .اإلنفاق العام
 اإلصالحات والسياسات المتبناة بقطاع التعليم العالي خالل أهم : المبحث الثالث

 .(0222-1971)هذه المرحلة 
 العالي في ظل األزمة االقتصادية وتراجع اإلنفاق العام قطاع التعليم: المبحث الرابع. 
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 نشأة الجامعة الجزائرية ووضعيتها غداة االستقالل: المبحث األول
الجامعة الجزائرية وجذورها التاريخية التي تعود في هذا المبحث سنتعرف على نشأة 

والتحديات التي واجهتها في هذه الفترة سواء كانت في  هإلى ما قبل االستقالل ووضعيتها بعد
التسيير أو في التدري  أو حتى من حيث الهيكلة التي سنتعرف عليها في المطلب الثاني من 

سنتناول هذه النقاط   و وأخيرًا تقيم هذه المرحلةخالل مختلف المراسيم الصادرة في هذه الفترة  
 :للمطالب التالية اوفق

 (0262-0260)الجامعة بعد االستقالل مرحلة التسيير التلقائي : المطلب األول 
 نظرة في " الهيكلة"التعليم العالي بعد االستقالل  قطاع تنظيم: المطلب الثاني

 .المراسيم والقوانين

 (1090-1093)عد االستقالل مرحلة التسيير التلقائي الجامعة ب: المطلب األول

سنتطرق في هذا المطلب للجامعة الجزائرية بعد االستقالل والتحديات التي واجهتها 
  .لكن قبل ذالك نتعرف على نشأتها

 : نشأة الجامعة الجزائرية .1
تعتبر الجامعة الجزائرية من أقدم الجامعات في الوطن العربي حيث بنيت أول جامعة 

من طرف المستعمر الفرنسي لتكون نسخة طبق األصل للجامعات  0222في الجزائر عام 
 1.ظري دون االستجابة لمشاكل المجتمع الجزائرينالتعليم الت تحت إطارالفرنسية والمنضوية 

الجامعة في الجزائر هو خدمة للمستعمر الفرنسي وألبناء  وقد كان الهدف من إنشاء
التي كانت متواجدة بالعاصمة  وقد االمستوطنين األوربيين ولم يكن يسمح للجزائريين الدراسة به

 :كليات هي 10فقط وتضم 
 .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -

                                                           
ديوان  ،الجزائر -دراسة ميدانية لجامعات الشرق الجزائري–تقويم العملية التكوينية : عبد اهلل، محمد مقداد أبو لحسن. 1

 .2، ص0222المطبوعات الجامعية  ، 
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 .كلية الحقوق والعلوم االقتصادية -
 .كلية العلوم والفيزياء -
 الطب والصيدلةكلية  -

، لتلبية االحتياجات 0212واتخذت جامعة الجزائر هذا الشكل بعد إعادة تنظيمها سنة 
، ولم يتخرج 1االستعمارية واحتياجات العمالء الذي كانوا يتوسطون بين االستعمار واألهالي

د من هذه الجامعة جزائري واحد إلى غاية الحرب العالمية األولى حيث تخرج منها محامي واح
فقط، كما لم ينشأ بها قسم لدراسة اللغة العربية والثقافة العربية على غرار قسم اللغة واألدب 
الفرنسي منذ إنشاءها حتى االستقالل وسبب ذلك كون المستعمرين كانوا يرون أن نشر التعليم 

 2.على وجودهم في الجزائر افي الجزائر سواء كان جامعيًا أم غيره يمثل خطر 
لظروف الصعبة التي فرضها االستعمار الفرنسي لم يستطيع معظم فأمام هذه ا

لجأ معظم الطلبة للدراسة خارج الجزائر وخصوصًا  ذاالجزائريين االلتحاق بجامعة الجزائر، ل
أقل من تلك التي توضع عند  االلتحاق بهاكانت إجراءات  حيثبالجامعات الفرنسية في فرنسا 

وقد كان الطلبة الجزائريين  ،بجامعة الجزائر في الجزائررغبة الطالب الجزائري بااللتحاق 
من السكان الجزائريين الذين بلغ عددهم عشرة ماليين نسمة  05002يمثلون طالبًا واحدًا لكل 

وبصفة عامة كان التعليم الفرنسي في الجزائر يرمي إلى تعليم كل األوربيين  0250سنة 
 3.نوتجهيل أكثر ما يمكن تجهيله من الجزائريي

حيث  0250لقد تعاملت فرنسا مع الجزائريين بهذا الشكل إلى غاية قيام الثورة سنة 
وانتزاع  0262ترك معظم الطلبة الجزائريين الدراسة والتحقوا بالثورة ليتحقق مبتغاهم سنة 

ركة ثقيلة جدًا في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات ت هااالستقالل، ووجدت الجزائر أمام
ولم ترث الجزائر من فرنسا في مجال التعليم العالي سو  جامعة الجزائر التي كانت جامعة 

                                                           
1
 . Djamel Guerid : L’université d’hier et aujourd’hui 8 édition crase, Oran, 1998. 

تطور التعليم الجامعي في الجزائر وفق سياسة التوازن الجهوي في التنمية الشاملة، المجلة العربية لبحوث  ،يكرابح تر . 2
 65، ص0220، دمشق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ديسمبر 2التعليم العالي، العدد 

، مذكرة لنيل 21112-0222تعليمية الجامعية دراسة حالة السياسة ال -صنع السياسة العامة في الجزائر ،سلمى اإلمام. 3
 012، ص 2112/2112شهادة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر 
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كان لزامًا على الجزائر بعد االستقالل وضع سياسة  ذافرنسية في طابعها ومنهجها وأبحاثها ل
 .رضها الظروف التي كانت سائدة آنذاكفوالتحديات التي ت تتالءمتعليمية جديدة 

 
 (مرحلة التسيير التلقائي 1090-1093: )الجامعة بعد االستقالل .2

لقد شهدت الجامعة الجزائرية العديد من التحديات فكما سبق وأن ذكرنا أن الجزائر قد 
دارة وفكراً   ورثت بعد االستقالل جامعة الجزائر فقط وقد كانت فرنسية منهجًا وبرنامجًا وا 

، وأمام هذا الوضع فقد ظهرت العديد من 1ظم أربع كليات فقطتوطريقة ولغة وهدفًا وكانت 
نجد مشكلة إعادة االعتبار  هاالمشاكل والتي تواجهها معظم الدول بعد استقاللها وعلى رأس

وكانت اللغة الفرنسية هي اللغة  الل تعتبر لغة أجنبيةستقللغة العربية التي كانت في فترة اال
اثنين اتجاهين  فقد ظهرجامعة لد  الالتي تستعمل في شتى مجاالت الحياة وفي اإلدارة وفي 

 :يناقشان هده المسألة هما
 (:Moderniste)االتجاه المعصرن  . أ

والذي يدعو إلى ضرورة االستمرار في التعليم العالي الجامعي على خطى الجامعة 
للحفاظ على مستو  علمي وفكري أرقى وأعلى وقد دعم هذا النموذج في الفرنسية كشرط 

 .مؤتمر إيفيان دعمًا تاماً 
 : االتجاه العربي اإلسالمي . ب

والذي ير  أصحابه  وجوب قطع الصلة نهائيًا مع االستعمار وبدء مرحلة ثقافية جديدة 
العرب ولقد اتجه هذا عن طريق التعاون مع الدول العربية مثل مصر لالستفادة من األساتذة 

 2.ث القيم العربية واإلسالمية للمجتمع الجزائريعالتيار إلى تحمل مسؤولية ب
وباإلضافة إلى هذا اإلشكال فقد كان يقع على عاتق الجامعة في هذه الفترة تكوين 
اإلطارات الالزمة لمباشرة عملية التنمية ألن المشكل الذي كان قائمًا هو غياب اإلطارات 

                                                           
 051رجع السابق الذكر، ص مرابح تركي، ال. 1
، واالجتماعية، مجلة العلوم اإلنسانية -مقاربة سوسيولوجية–المعرفة في الجامعة الجزائرية  إنتاجإشكالية  ،نجاة بوساحة. 2

 210، ص 2102العدد الثامن، جامعة ورقلة، 
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ة الجزائرية الكفيلة بتحقيق التنمية لذلك قامت السلطات الجزائرية  بتوقيع عقد شراكة العلمي
تحت  0260مجل  البحث العلمي سنة ء علمية  مع الحكومة الفرنسية الذي نتج عنه إنشا

، حتى بالنسبة 1وصاية السلطات الفرنسية التي بقيت تسير مؤسسات البحث العلمي آنذاك
 :تسير به إبان حقبة االستعمار وهي كانت لت تسير على النظام الذيظ دلمراحل الدراسة فق

 مرحلة الليسان  وكانت تمتد لثالث سنوات. 
 شهادة الدراسات المعمقة وتمتد لسنة واحدة. 
 شهادة الدكتوراه درجة ثالثة على األقل سنتين. 
  2.سنوات 15شهادة دكتوراه دولة وقد تصل مدة تحضيرها إلى 

الجزائر على سير مراحل الدراسة بجامعة الجزائر بعد االستقالل بنف  وقد حافظت 
حوالي  0262هذه المراحل التي كانت قبل االستقالل وقد بلغ طالب جامعة الجزائر سنة 

ال تملك الجزائر  حيثمن أصل أوربي وأمام هذا الوضع الصعب،  اغلبهم ،طالب 2225
وبروز مطالب بتعريب الجامعة  الوطنية منجهة،التنموية لمتطلبات لوتستجيب  تتالءمجامعة 

 . والعودة للهوية النابعة من التراث العربي اإلسالمي من جهة أخر  
ونتيجة لهذا الوضع المعقد جاء التفكير في إدخال إصالح على التعليم الجامعي لتكون 

امعات ومعاهد تقرر إنشاء ج وقدالجامعة مسايرة ومواكبة للتغيرات التي حدثت بعد االستقالل 
 :جديدة لألسباب التالية

تجنب تمركز الطلبة في الجامعة والمدن الكبر  نظرًا لما يترتب على ذلك من  (0
 .ازدحام في المواصالت واألحياء الجامعية ومراكز االستقبال الدراسية

تطبيق سياسة ديمقراطية التعليم عمليًا عن طريق توزيع الجامعات على مختلف  (2
مناطق الوطن وخصوصًا المناطق المحرومة والمتخلفة عمرانيًا وثقافيًا، وقد كانت 

                                                           
مكانة دور الباحث في نسق البحث العلمي في الجزائر، رسالة ماجستير في علم اإلجتماع الثقافي، جامعة : مامري جميلة. 1

 .52، ص 2110الجزائر، 
 60 -62:، ص ص0222التربية والتكوين في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،ة غياثلجبوف. 2
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ثم جامعة  0266أّول جامعة تقيمها الجزائر بعد االستقالل هي جامعة وهران 
 .0262قسنطينة سنة 

راض غمعة بحيث تصبح كل جامعة جديدة تخدم أالتنوع في اختصاصات كل جا (0
تواجد بها وبذلك يتطور التعليم العالي ويصبح تعليمًا تالتنمية في المنطقة التي س

 1.وظيفيًا يخدم حاجات بيئته ومتطلباتها
وقد حاولت السلطات في هذه الفترة الصعبة بعد االستقالل وبالرغم من نقص 

لعالي لما هذا القطاع من أهمية كبيرة في إحداث التنمية اإلمكانيات النهوض بقطاع التعليم ا
بالرغم من عدم االستقرار الذي كانت تشهده  مباشرةاالستقالل  بدأنجد أن االهتمام به حيث 

-0262)شهدت هذه المرحلة  تطورًا ملموسًا في أعداد الطلبة من  وقد مختلف المؤسسات 
 :وهذا ما يبرزه الجدول التالي( 0262

 (0662-0262)جدول يوضح تطور عدد الطلبة للفترة:(2)رقم الجدول

 
Source :Ministère de l’enseignement supérieur, Rapport 1

er
 plan Quadriennal : 

1970/1973, Alger, 1974, p : 23 

 

 0262فمن خالل قراءة بسيطة في الجدول يتبين لنا أن عدد الطلبة في تزايد منذ 
إلى  0262ليصل عددهم في الموسم الدراسي  2026حيث كان عدد الطلبة بعد اإلستقالل

                                                           
األثر المتبادل بين التعليم العالي والتنمية بالجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم اإلقتصادية، جامعة  ،(سامية)تيلولت . 1

 20، ص 2112الجزائر، كلية العلوم اإلقتصادية، 

 ةـــــــــــــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــــــــــــالسن 
/1092 الطلبة

1093 
1093/
1094 

1094/
1095 

1095/
1099 

1099/
1091 

1091/
1091 

1091/
1090 

 2000 6020 6120 5000 0225 2522 0202 ذكور

 0225 0200 0220 0122 202 000 002 إناث

 2006 2000 2022 6212 0002 2266 2026 المجموع
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جامعات  10موزعين على أكثر من  0262العدد الذي كان سنة أربعة أضعاف أي  9416
المسجلين إال أّن المرافق لم تعد تستطيع إستعاب هذا  ولكن رغم هذا التطور اإليجابي في عدد

 500يقدر بـ  0262كان عدد األساتذة في حيث  ،تأطيرالضعف في ظل العدد الكبير للطلبة 
، وحسب 20061أستاذ يؤطر أكثر من  202لـ  0262طالب ليصل سنة  2022ألكثر من 

بأساتذة أجانب  ومن جنسيات  م من استعانة  الجزائرغوبالر  صيةاإلحصائيات  الوزارة الو 
إال أّن التكوين لم يرقى إلى المستو  المطلوب ومع تزايد عدد ...( مصر، سوريا،)مختلفة 

 :الطلبة لم يعد التأطير كافيًا وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي
جدول يوضح تطور عدد األساتذة حسب الجنسية : (3)رقم الجدول

 (0260/0262)للفترة
 ـــــــــــــةالجامعيـــــــــــــــــــــــــةالسنــــــــــــ 

 1091/1090 1091/1091 1099/1091 1093 الجنسية
 022 002 260 010 جزائريون
 061 050 220 262 أجانب
 202 620 500 065 المجموع

 

Source : Ministère de l’enseignement supérieur, Op cit, p : 34-36 

 

نالحظ الفارق الكبير بين عدد الطالب الذي أوضحه الجدول ومن خالل هذا الجدول 
حيث وصل عدد المؤطرين في الموسم  10وعدد المؤطرين الذي يظهره الجدول رقم  12رقم 

مع تمركز  2006مؤطرًا ووصل عدد الطلبة المسجلين إلى  202إلى  0262/0262الدراسي 
التي لم  نسبة التخرج التكوين و على  أثرت أخر  عوامل ناكاألساتذة بجامعة الجزائر وه

عدم  ومن بين هده العوامل نجد ، ( 0الجدول رقم )من مجموع الطلبة المسجلين %21تتجاوز

                                                           
1
. Ministère de l’enseignement supérieur, Rapport 1

er
 plan Quadriennal : 1970/1973, 

Alger, 1974. 
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التالؤم بين محتو  التكوين والخصوصيات العامة التي تميز المجتمع الجزائري وكذا 
 . 1انعكاسات المنظومة التعليمية الفرنسية على النسق التربوي في الجزائر بعد االستقالل 

 0262/0262جدول يوضح نسبة الطلبة المتخرجين من : (4)الجدول رقم

 
 Source : Ministère de l’enseignement supérieur, Op cit, p 23 

في هذه المرحلة مع االعتراف بصعوبتها ونظرًا ضعيفة القطاع لقد كانت مردودية  
دخال إصالحات  جديدة ليرتقي إلى تلهذه النتائج  طلب إعادة النظر في سير التعليم العالي وا 

لى تطلعات وتحديات هذه الفترة  .مستو  المطلوب وا 
نظرة في المراسيم " الهيكلة"تنظيم قطاع التعليم العالي بعد االستقالل : الثاني المطلب

 (1090-1093)والقوانين
هيكلة التعليم العالي أو التعليم الجامعي كما يسميه  إلىفي هذا المطلب  سيتم التطرق

راسيم البعض الذي كان تحت وصاية وزارة التربية بعد االستقالل وسنقوم بقراءة في مختلف الم
كانت فيها ، والتي ( 0262-0260) االنتقالية القطاع في هذه الفترة نظمتوالقوانين التي 

معظم المؤسسات تعاني من عدم االستقرار والهدف من إطالعنا على هذه التشريعات التي 
 :حاولت تنظيم قطاع التعليم العالي ووضع سياسة تعليمية جامعية يكمن في

عداد السياسة التعليمية الجامعية في هذه الفترة مما معرفة كيف تمت  صي:أوال   اغة وا 
براز مد  الرغبة في الدفع بالتعليم  يساعدنا على اإلطالع أكثر على نظرة الدولة لهذا القطاع وا 

 .العالي من خالل مختلف التشريعات

                                                           
012اإلمام سلم ، مرجع سابق ص  
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أهمية هذه المرحلة كونها تشكل االنطالقة نحو تأسي  منظومة تعليمية خاصة : ثانيا  
لجزائر بعد فترة احتالل حاول المستعمر من خاللها طم  الهوية العربية للجزائر باستعمال با

 .كل الطرق بما فيها التعليم بمختلف مراحله
-0260)اإلطالع على الهيكل اإلداري وكيف تم تسيره في هذه الفترة المرحلة :ثالثا  

 .يطلق عليها مرحلة التسيير التلقائيالتي  ( 0262
نجمع مختلف المراسيم الصادرة في هذه المرحلة ونقوم  جعلتنافهذه األسباب الثالث  

مد  مساهمتها في تنظيم الجامعة الجزائرية  بعد االستقالل  لنبرزبتسليط الضوء عليها 
ا الجيد لهذه المرحلة ولإلختالالت التي كانت تعاني منها الجامعة في هذه الفترة نوبفهم
 .هذه المرحلة شاكلاحل التي تليها كونها تنطلق من ما نفهم المر نسيجعل

 :1093أفريل  11المؤرخ في  93/121المرسوم  .0
النصوص  منالمتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية  020/ 60يعتبر المرسوم رقم 

التي عالجت إشكالية الهيكل اإلداري المكلف بتسيير مؤسسات التعليم عامة والتعليم العالي 
ب هذا المرسوم أحدثت وزارة التربية الوطنية من بين مديرياتها مديرية التعليم خاصة، وبموج

العالي التي يمكن اعتبارها النواة اإلدارية األولى لمرفق التعليم العالي، وهي تتكون من هياكل 
، هذا التنظيم اإلداري يتولى مهمتين أساسيتين هما المهمة 1إدارية مركزية والمركزية مختلفة

، (كليات 10جامعة الجزائر التي تتكون من )التعليمية التي تتوالها المؤسسات التعليمية 
 2.الثانية تكتسي الطابع االجتماعي والخدماتي الموجه لفائدة الطالب الجامعي ةوالمهم

قطاع التعليم العالي حيث كان هذا القطاع مديرية ملحقة  ويعتبر هذا أّول مرسوم ينظم
 .بوزارة التربية الوطنية

 
 

                                                           
 25، ص 0260أفريل  02المؤرخ في  60/020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم رقم . 1
 .25الذكر، ص سلمى  اإلمام، المرجع السابق . 2
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 : 1095أوت  12المؤرخ في  211/ 95مرسوم  .2
والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التربية حيث أوجدت مديرية التعليم العالي التي 

يريات فرعية أو مصالح تتكون من أربع مكاتب عك  باقي المديريات التي تتكون من مد
 1:والمكاتب هي

مكتب الميزانية والمحاسبة الذي يشرف على تسيير الجانب المالي والموازنة  (0
 .لمؤسسات التعليم العالي

 .مكتب الدراسات والبرامج الذي يتكفل بالجانب البيداغوجي للتعليم العالي (2
الموظفين الذي أوكلت إليه مهمة تسيير الحياة المهنية ألسالك الموظفين  مكتب (0

 المنتسبين للتعليم ما بعد الثانوي أي أسالك التعليم العالي على اختالف درجاتهم
 2:مكتب تسيير المؤسسات البيداغوجية (0

فهذه هي المكاتب األربع التي تم استحداثها لإلشراف ومتابعة قطاع التعليم العالي 
المالحظة التي نسجلها هي أّن مديرية التعليم العالي بالرغم من أنها تحت وصاية وزارة و 

 .التربية إاّل أنها كانت تتمتع بنوع من االستقاللية مقارنة بباقي المديريات األخر ،

 :المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية 91/115المرسوم  .3

رسومين اآلخرين لكونه فّصل في كل هيكل ومصلحة إدارية يتميز هذا المرسوم عن الم
تابعة لمديرية التعليم العالي حيث احتلت مديرية التعليم العالي الدرجة الثانية ضمن مديريات 
وزارة التربية الوطنية، وهي ذات مكانة مرموقة بالعودة إلى هذا المرسوم الذي يركز على أهمية 

ذا المرسوم فإن مهام مديرية التعليم العالي تنحصر في كل هيكل في هذا التنظيم وحسب ه

                                                           
بوحنية قوي، السياسة التعليمية الجامعية، دراسة  قانونية  سياسية، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد الثاني . 1

 02، ص 2101جانفي 
، ص 0265أوت  02المؤرخ في  65/212المرسوم  رقم  – الرسميةالجريدة  –الديمقراطية الشعبية  الجزائريةالجمهورية . 2
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، 1شغال المتعلقة بالتدري تنظيم وتسيير التعليم العالي وتنشيط وتنسيق جميع األعمال واأل
حيث تتكون مديرية التعليم العالي من المديرية الفرعية للموظفين  والدراسات العليا المكلفة 
بتسيير المسار المهني ألساتذة التعليم العالي، وتنظيم اللوائح الخاصة بالدرو  واالمتحانات  

ة الخاصة والمديرية النوعية  للمالية واألدوات الجامعية المكلفة بمراقبة االلتزامات الحسابي
بالجامعة واألمر بالصرف للنفقات الخاصة بالتسيير وبإعتمادات التجهيز وهذا حسب ما ورد 
في هذا المرسوم، وبعد عرض أهم ما ورد في هذه المراسيم الثالث الصادرة في الفترة األخيرة 

الذي نظم  25/ 62آخر مرسوم رقم غاية  نالحظ أنه إلى ( 0262 -0260)الممتدة ما بين 
ثر مديرية التعليم العالي ولكنها ظلت تابعة لوزارة التربية الوطنية ولم تستقل إال مع أك

وعمومًا تميزت هذه المرحلة باعتماد المشرع على هيكل إداري عمومي مع ، 0220إصالحات 
 التابعة لها مركزيًا، 2تمتع مديرية التعليم العالي بنوع من االستقاللية داخل وزارة التربية الوطنية

وعليه فإن مهمة تنفيذ السياسة الجامعية هي موكلة قانونيًا لمديرية التعليم العالي التي ارتقت 
 .0220لوزارة مع إصالحات 

المبحث الثاني الخيار االشتراكي للتنمية ونصيب قطاع التعليم العالي من إجمالي 
 (1010 -1011)اإلنفاق 

بعد االستقالل قامت الجزائر بتبني الخيار االشتراكي للتنمية ولم يكن هذا التبني للخيار 
أعلنت الجزائر رفضها النظام الرأسمالي  0250االشتراكي عفويًا بل إّنه منذ تفجير الثورة في 

آنذاك بالمقابل نجد أن معظم البلدان االشتراكية   0250وهذا ما تّم إقراره في بيان أّول نوفمبر 
كانت تدعم مختلف الدول المستعمرة ماديًا وبسالح وفي المنابر الدولية لد  كان اختيار 

النظام الجزائري للنظام االشتراكي والذي كان اختيارا ناتجًا عن رؤية سياسية وفكرية متكاملة 
راكي ألن صناع الثورة الجزائرية كانوا يرون بـأنه في غير الالئق االنحراف عن المحور االشت

                                                           
جماد  الثانية  12المؤرخ في  022/ 62المرسوم  رقم  –الجريدة الرسيمة  –الديمقراطية الشعبية رية الجمهورية الجزائ. 1

 22يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية العدد  0262سبتبمر  02الموافق لـ  0022

  00مرجع سابق، ص  ،بوحنية قوي. 2
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تستهدف الجزائر الذي كان داعمًا بقوة للثورة الجزائرية في وجوه قوة رأسمالية إمبريالية كانت 
وهو ما انعك  على السياسات التنموية المتبعة في هده المرحلة  والتي  1وكيانها الحضاري

 .سنتعرف عليها بالتفصيل بهذا المبحث
 (البرامج واألهداف)بعد االستقالل  التنمويةالسياسة :المطلب األول

 :على أساسين هماالسياسة التنموية المنتهجة بعد االستقالل  كانت  إن
  ضعيفة عاجزة عن إحداث التميز( المالية والفنية)أّن إمكانيات القطاع الخاص الوطني 
  جنبي إذا ما ترك تنظيم االقتصاد لقانون األستغالل لالالخوف من خضوع السوق

مما ينتج عنه تنامي طبقة طفيلية تكون مجرد آلة استغالل اجتماعية للجمهور السوق 
 2.الواسع من الشعب

يكن عينه النهج المطبق في اإلتحاد  لم والنهج االشتراكي الذي أريد تطبيقه في الجزائر
 ئريمع متطلبات المجتمع الجزا متالءي لجعلهبل كانت فيه محاولة  ،أو يوغسالفيا يتالسوفي

الجزائر مستقلة حديثًا ومنهكة وتعاني من مخلفات كبيرة  أن خصوصاً  ،ومتطلبات المرحلة
تركها المستعمر الفرنسي مع انهيار تام في معظم المؤسسات آنذاك وأمام هذه الوضعية 

حاول تالمتدهورة بادرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في إصدار قوانين ومراسيم 
وقد كان ذلك من خالل البرامج والمواثيق حيث  ُسطرت ،ت االقتصادية تنظيم النشاطا

مخططات متتالية يحتل فيها التصنيع مكانًا  تجسيدها فيالخطوط العريضة للتنمية والتي 
 امركزيًا  من أجل بناء اقتصاد وطني قوي معتمدين على النمط االشتراكي الذي كان خيار 

وهذه اإلستراتيجية التنموية مستوحاة  3تنمية المرغوبةالقصد تحقيق أهداف  اواقتصادي اسياسي
متوازن حيث يكون هناك تركيز من قبل الدولة على قطاع رئيسي ال غيرمن إستراتيجية النمو 

                                                           
عادة الهيكلة، مركز   االشتراكيةالتجارب  ،يحي أو زكرياء. 1 في الجزائر وآثار تحولها إلى سياسات السوق وأثر العولمة وا 

 10، ص 2115، باإلسكندريةدراسات الوحدة العربية، المعهد السويدي 
عادة تنظيمها في الجزائر  ،بلقاسم بهلول. 2 عية، الجزائر، الجزء األول ديوان المطبوعات الجام"سياسة تخطيط التنمية  وا 

 22، ص 0222
، علوم االقتصادية،رسالة ماجستير، كلية العلوم -دراسة تقيمية –إشكالية التنيمة المستدامة في الجزائر  ،أ رنوح يمينة. 3

 006، ص 2115/2116التسيير، جامعة الجزائر، 
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في خطط التنمية وسيؤدي هذا  لالستثمار الموجهة ورائد في المجتمع نتيجة لقلة الموارد المالية
تحقيق التنمية المنشودة على مستو  كافة  وبتاليخر  القطاع الرائد إلى جذب القطاعات األ

القطاعات االقتصادية  واالجتماعية وباعتماد الجزائر على هذا األسلوب فقد قامت بوضع 
 :مجموعة المخططات كانت كالتالي

 .0262/ 0262المخطط الثالثي األول  (0
 .0220/ 0221المخطط الرباعي األول  (2
 .0222/ 0220الرباعي الثاني  المخطط (0
 .0221/0220المخطط الخماسي األول  (0
 .0222/ 0225المخطط الخماسي الثاني  (5

مون هذه المخططات دون أن نفصل فيها كثيرًا بالتركيز على ضوسنتعرف على م
من فالتنمية كانت ،األهداف التي وضعت في كل مخطط لتحقيق التنمية االقتصادية للوطن 

 ".0262بعد االستقالل وهذا ما تمت اإلشارة إليه من خالل برنامج طرابل  في  األولويات

ضرورية لتلبية  ديةفالتنمية على المد  الطويل وثيقة الصلة بإقامة صناعات قاع
الجزائر إمكانيات ضخمة للصناعات  وفرت احتياجات زراعية عصرية، ولهذا  الغرض
على الدولة أن توفر الشروط  كان لزاماالمجال البترولية وصناعة الحديد والصلب وفي هذا 

 . الالزمة إلنشاء صناعة ثقيلة

إقامة قاعدة صناعية لصالح برجوازية محلية على  وقد سعت السلطات آنذاك إلى عدم 
خططا السيما عندما تستطيع أن تضع تتبع النهج االشتراكي غرار ما حدث في عدة بلدان 
، للحفاظ على النهج االشتراكي الذي يراعي عدم وجود طبقية 1لتنميتها باتخاذ إجراءات مالئمة

فهذه هي نظرة الدولة لكيفية تحقيق التنمية عشية االستقالل وهذه األهداف التي وضعت في 

                                                           
، ديوان 0222 -0262والصلب  جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد. 1

 02، ص 0226المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
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ما سنتعرف عليه أكثر  ذالكفي مختلف مخططات التنموية، و  0262مؤتمر طرابل  جوان 
 .بمعرفة محتو  وأهداف كل مخطط على حد 

 :1090/ 1091الثالثي األول المخطط  (1
، حيث يعتبر هذا (Pré-plan)كثيرًا ما وصف هذا المخطط بما قبل التخطيط  

المخطط بمثابة المقدمة الضرورية للخطة الرباعية األولى، وكان يهدف إلى إحداث انسجام 
قتصادية واإلدارية للبالد وقد خصص له مبلغ  مليار  00.120وتأقلم ما بين الهياكل السوسيوا 

مليار  2.020ما تّم تنفيذه  في هذه المرحلة بلغ  ندينار جزائري كاستثمار، في هذه الخطة لك
 .دينار جزائري

ولقد تركزت استثمارات هذه الخطة في المجاالت الصناعية األكثر أهمية والضرورية 
ن هذه الخطة  ،إليجاد قاعدة صناعية متكاملة الثالثية تعمل على تحقيق التنمية الصناعية وا 

كونها لم تطرح مشكلة التوازن االقتصادي ولم لذلك  ،لم تكن خطة اقتصادية بالمعنى الكامل
تأخذ بعين االعتبار مسألة التناسق بين الفروع االقتصادية واألنشطة في كل فرع، لقد ركّزت 

ق عمل على تحقيلل 1الصناعية األكثر أهمية والضرورية استثمارات هذه الخطة في المجاالت
مليار دينار جزائري ما نسبته  2.215التنمية الصناعية وقد خصص لقطاع المحروقات مبلغ 

وثاني قطاع نجد الحديد والصلب الذي ،من االستثمارات الكلية في هذا المخطط  00%
تدل على  ةوهذه النسب %22مليار دينار جزائري، وبنسبة تقدر بـ  0.211خصص له مبلغ 

تطوير هذين القطاعين وجعلها من القطاعات الرائدة لتحقيق لرغبة القوية عند السلطات ال
 .التنمية

 :1013/ 1011المخطط الرباعي األول  (2
يعتبر هذا المخطط هو االنطالقة الحقيقة لتجسيد برامج التنمية فقد تميز بالدقة أكثر 

لجماعات المحلية في هذه لالستثمار إلى جانب إدخال ا توبتسخير قيمة مالية أكبر خصص
                                                           

 050رنوح ياسمينة، مرجع سابق، ص أ. 1
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بحيث أصبحت الوالية مثاًل بالتنسيق مع البلديات تقترح المشاريع االجتماعية  ،العملية
نشاء كتابة (....تكالمدار ، المستوصفا) وقد تّم في هذا المخطط إطالق برنامج التصنيع وا 

 :الدولة للتخطيط ووضعت مجموعة من األهداف أهمها
 ي مستقلتكثيف وتعزيز بناء اقتصاد -
المنجمية في سياق عملية تصنيع متكاملة  إدماج وتحويل الموارد الزراعية و -

 وعصرية 
 .ضاء على مشكلة البطالة نهائياً قال -

كلة مشوقد سخرت العديد من اإلمكانيات لتنفيذ هذه السياسة وخاصة القضاء على 
مما سمح خالل مليار دج لالستثمارات في هذا المخطط  22.201البطالة فقد خصص مبلغ 

هذه الفترة بالتقدم بشكل محسو  في ميدان التشغيل حيث ارتفعت نسبة التشغيل بمتوسط 
اً  011استحداث بسنويًا  0.0% ، فحجم االستثمارات في هذا 1ألف منصب شغل سنوي

الصناعة بالنصيب األكبر حيث خصص  تظيحالمخطط ثالث أضعاف المخطط األول وقد 
 0.001من االستثمارات والزراعة بـ  %05مليار دينار جزائري بنسبة  02.011لها مبلغ 

مما جعل الصناعة تحافظ على  الريادة  2من مجمل االستثمارات %05مليار دينار أي بنسبة 
 .في دعم كما ورد في المخطط األول

 :1011 -1014المخطط الرباعي الثاني  (3
ويعتبر هذا المخطط تكملة للمخطط السابق لكن مع ارتفاع في الموارد المالية حيث كان من 

مع بداية  %06المتوقع أن يرتفع  الناتج الوطني اإلجمالي يشكل ملمو  بنسبة  ال تقل على 

                                                           
 2101 -0221العمومي على البطالة في الجزائر خالل الفترة  ستثمارالادراسة تحليلية قياسية ألثر   ،بلقاسم رجالي. 1

الملتقى الدولي حول اإلستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة من جامعة المسيلة نوفمبر 
 10، ص 2110

 01 -2، ص 0220التوظيفات المالية، إنشاء المخطط الرباعي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  ،على الناخ. 2
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مليار دينار في  000وتستلزم  %0.1وهذا ما يعادل نسبة سنوية للتنمية تبلغ  0220
 1.موميةاالستثمارات الع

دوالر إلى  0.5فقد تزامن المخطط الرباعي الثاني مع ارتفاع غير متوقع ألسعار البترول من 
الشيء الذي أعطى نفسًا كبيرًا  0220دوالر في بداية  62.21دوالر ثم وصل 2.25

لالستثمارات حيث أن المشاريع الصناعية أنجزت خالل فترة المخطط الرباعي الثاني، وقد 
نقل بعملية التنمية إلى سلم ومستو  عام يتم الاإلستراتيجية الصناعية لكي  تاطالمخط تأكدّ 

مركزا واسع، حيث عرف قطاع الفالحة والري إعادة هيكلة عميقة في إطار الثورة الزراعية 
مع مضاعفة  على تحسين في المنتجات الفالحية لتخفيض من التبعية للخارج في هذا المجال

  .2حةاالستثمار في قطاع الفال
تنمية المؤسسات بقد إمتاز كذلك  المخطط الرباعي الثاني عن سابقيه باالهتمام الكبير ل

في تهيئة  امميز  اوعدم االعتماد على قطاع المحروقات فقط  كما عرف تطور  ،الصناعية
سير المؤسسات االقتصادية، فالدولة م في المناطق الصناعية التي تعتبر المحور المه

اعتمادها على الصناعة الثقيلة والتحويلية قامت بتدعيم الصناعات المتوسطة باإلضافة إلى 
نالحظ من خالل األرقام المقدمة ارتفاع عدد هذه المؤسسات،  ذاوالصناعات الصغيرة ل

فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت ملك للدولة قد شهدت تطورًا في هذه الفترة وعمومًا 
طط إيجابية وقد ساعد في تحقيق هذه النتائج االرتفاع الذي شهده فقط كانت نتائج هذا المخ

 .قطاع المحروقات في هذه المرحلة
 1014/ 1011: المخطط الخماسي األول (4

شهدت هذه المرحلة انتهاج سياسة جديدة تستدرك النقائص التي كانت في المرحلة 
هذه المرحلة إصالحات  السابقين وشهدت ييناألولى وتتدارك األخطاء التي كانت في المخطط

                                                           
 052أرنوح ياسمينة، مرجع سابق، ص . 1
السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  اقتصادالمخطط إلى  االقتصادالتجارة الخارجية الجزائرية  من  ،نعيمة زرمي. 2

، ص 2101/2100، تلمسان، مبالقاسوالعلوم التجارية ، جامعة أبي يكر  االقتصاديةتخصص المالية الدولية، كلية العلوم 
010 
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حيث ( 0220 -0221) العمومية في الخماسي األول  اتاقتصادية بدءًا بإعادة هيكلة الشرك
وهذا وفقًا ،يدها قمن الضغوطات التي كانت توالتقليل  الشركات الكبر  وتجزئتها  تقسيمتم 

إعادة المتعلق بإعادة الهيكلة، ومن أسباب  0221/01/00الصادر في  21/ 201للمرسوم 
 :الهيكلة نجد

  ضخامة حجم المؤسسات والشركات مع تعدد مهامها، مما نتج عنه صعوبة في التحكم
وفي تسيير هذه المؤسسات المتعددة الوظائف مما أد  إلى نقص الفاعلية والنجاعة 

 .وعدم االستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العمل
 الل اإلمكانات المتاحة غم استنقص معدالت اإلنتاجية بالنسبة لعوامل اإلنتاج وعد

 بالطرق المثلى التي تعطي نتائج جيدة
فهذه بعض األسباب التي عجلت بإعادة الهيكلة واتخاذ إجراءات جديدة مثل السماح 

مال األجنبي في تحقيق اإلستراتيجية التنموية وهذا ضمن إطار الشركات البمشاركة الرأ  
 :إعادة الهيكلة، وقد عرفت المؤسسات نوعين من 1ةطالمختل

 Restructuration Organiqueإعادة الهيكلة العضوية  -
 Restructuration Financièreإعادة الهيكلة المالية  -

مؤسسة وطنية وعند إعادة  051في حدود  0221لقد كان عدد المؤسسات سنة 
 وامتد هذا التقسيم التجزئي إلى المؤسسات الوالئية 0222الهيكلة العضوية انقسمت سنة 

مؤسسة مع العلم أن  0122مؤسسة ثم  إلى المؤسسات البلدية ليبلغ  510ليرتفع عددها إلى 
ويمكننا القول بأن . 2مؤسسة والئية وبلدية 001عدد المؤسسات المحلية  كان قبل االنقسام 

 :أهداف المخطط تمثلت في
 .تحسين اإلنتاجية واإلنتاج كمًا ونوعاً  -0

                                                           
لجزائر، ، جامعة ااالقتصاديةتجربة الجزائر، رسالة الماجستير، كلية العلوم  االقتصاديةوالتنمية  االستثمار ،موزاي بالل. 1

 002، ص2110
 066 أرنوح ياسمينة، مرجع سابق، ص. 2
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لالقتصاد والمواطنين عن طريق تحسين ظروف سير تلبية االحتياجات المتزايدة  -2
 .*1االقتصاد الوطني

 .تهسيطرة أكبر على جهاز اإلنتاج بزيادة فعالية أداء اإلنتاج مع تخفيض تكلف -0
 .الديون بمسح الوصول إلى التطهير المالي للمؤسسات -0
وضع ميزانيات انطالق للمؤسسات وتصفية الحسابات ما بين المؤسسات العمومية،  -5

 .2مليار دينار لتجسيد هذا المخطط 551.51رصد مبلغ  وقد
 : 1010/ 1015المخطط الخماسي الثاني  (5

 :وأهداف هذا المخطط كانت كاآلتي
 المحافظة على االستقالل االقتصادي، وذلك بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية 
  ًلضخامة االحتياجات االقتصادية  المحافظة على موارد البالد غير القابلة للتجدد نظرا

 .واالجتماعية
 تخفيض التكاليف وآجال إنجاز االستثمار في جميع القطاعات. 
  تحسين فعالية جهاز اإلنتاج والتنمية المكثفة لكافة الطاقات البشرية والمادية المتوفرة

 3.اديينوالتوزيع التدريجي واألكثر اتزانا ألعباء  التنمية بين الدولة واألعوان االقتص
حدثت أزمة بترولية أدت إلى انهيار أسعار البترول والغاز وانخفاض قيمة  0226في سنة 

الدوالر، وهو ما أثر على االقتصاد الوطني بالسلب مما جعل هذه المرحلة ال تحقق نتائج قوية 
من ( 0222 -0225)مع تفاقم الديون الخارجية وارتفاع لمعدل التضخم وكانت هذه الفترة 

الفترات على االقتصاد الوطني مما أد  بالسلطات إلى إعادة النظر في السياسة  أصعب
 .التنموية والسنوية نحو االقتصاد تماشيًا مع الظروف الدولية التي كانت سائدة آنذاك

                                                           

 :اإلطالع علىولإلستزادة أكثر حول اإلصالحات يرجى *
 -0221من خالل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر  األجنبي المباشر االستثمارعبد الرحمان تومي، واقع وآفاق  (0

 025 -025، ص 2110، رسالة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،  2111
 

 006،  ص 0220، وزارة التخطيط  والتهيئة العمرانية، الجزائر،  0220 -0221مشروع المخطط الخماسي  األول . 2
 2، 6، 5، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ص 0222 -0225ماسي الثاني التقرير العام للمخطط الخ. 3
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نصيب قطاع التعليم العالي من اإلنفاق العام في فترة المخططات من : المطلب الثاني
(1011- 1010) 

المطلب األول بالتعرف على اإلستراتيجية التنموية التي انتهجتها الجزائر لقد قمنا في 
بعد االستقالل حيث قامت الجزائر باختيار النهج االشتراكي كخيار سياسي واقتصادي لتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية ووضعت مجموعة من األهداف جسدت عن طريق 

، واآلن سنحاول أن نتعرف على نصيب قطاع التعليم  ما سبقالمخططات التي تعرفنا عليها في
التي شهدت وضع ( 0222- 0220من )فاق العام في هذه الفترة نالعالي من مجمل اإل

وفي معظم ،مخططات  طموحة جدًا وخصصت مبالغ مالية كبيرة لمختلف المخططات 
في هذه المرحلة  التعليم العاليونجد أن قطاع القطاعات التي لها عائد اقتصادي واجتماعي، 

خصصت ميزانية معتبرة لقطاع التعليم العالي وهذا ما سنتعرف عليه عبر ( 0222 -0220)
مرحلتين المرحلة األولى هي مرحلة السبعينات والتي عرفت مخططين المخطط الرباعي األول 

ت أيضًا فوفترة الثمانينات التي عر  0222/ 0220والمخطط الرباعي الثاني  0220/ 0221
/ 0225والمخطط الخماسي الثاني  0220/ 0221طين المخطط الخماسي األول مخط

 .0222وتمثل هذه المرحلة مرحلة الخيار االشتراكي الذي انتهجته الجزائر إلى غاية  0222
 :تمويل التعليم العالي في مرحلة السبعينات .1

كانت تابعة  بعدما 0220تزامنت بداية هذه الفترة مع إنشاء وزارة التعليم العالي سنة 
وأيضا تزامنت هذه الفترة مع المخطط الرباعي األول فقد ،رياتها يلوزارة التربية كمديرية من مد

ألف دينار جزائري مع العلم أن ميزانية الدولة كانت  002616حظي القطاع بميزانية تقدر بـ 
العامة تقدر  ألف دينار جزائري أي أن نسبة ميزانية القطاع من الميزانية 0250011تقدر بـ 

، وهي نسبة معتبرة ألن الوزارة حديثة النشأة (5)رقم  يوضحه الجدولما وهذا   %2.20بـ 
التحديات التي كانت موجودة في هذه الفترة ووجوب تحقيق تنمية كان يفرض أن تهتم الدولة و 

 .بهذا القطاع الحسا  الذي له إربتاط بالعديد من القطاعات األخر 
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 (1011/1001)التعليم العالي من  ميزانيةدول يوضح تطور ج(:5)الجدول رقم 
ميزانية تسيير الدولة  السنوات

 بآالف الدنانير
المخصصة  االعتمادات

 للقطاع بآالف الدنانير
نسبة ميزانية القطاع 
 إلى ميزانية الدولة

0220 0250011 002616 2.20% 

0225 00062226 002511 0.02% 

0221 22225202 0020111 5.02% 

0225 60026021 2260022 0.00% 

0221 20111111 5125111 6.10% 
 25ص مرجع سابق  حمزة مرادسي،:المصدر

مع بداية المخطط الرباعي الثاني  0225سنة  دعم قطاع التعليم العاليتواصل لقد  
ألف دينار أي  00062226ألف دينار جزائري وميزانية الدولة تقدر بـ  002511ليصل إلى 

في  قد شهدت هذه الفترة  ارتفاعاف ،ميزانيةالمن  %0.02أن القطاع قد حاز على نسبة 
التعليم العالي والمالحظ أيضًا أن ارتفاع اإلنفاق العمومي على قطاع التعليم  اإلنفاق على

العديد العالي في  فترة السبعينات لم يكن حكرًا على الجزائر فقط بل زيادة اإلنفاق أيضا في 
 .والعراقمثل السعودية والكويت  الدول العربية من

صل إلى تل تعليم العالي ت ميزانية ال، ارتفع(0221في )ومع مطلع الثمانينات 
مع االستقرار في وتزامن ذالك  من الميزانية العامة  %5.02، أي ما نسبته 0020111
ولكن بمجرد انخفاض أسعار النفط في المخطط الخماسي األخير انعك   ، أسعار النفط

ألف دينار ( 226002) 0225سنة  بلغتمباشرًا على ميزانية التعليم العالي التي  ساكاانع
 ينمن الميزانية العامة للدولة مع ارتفاع في عدد الطلبة المسجل %0.00جزائري أي ما يعادل 

 و مع ضعف في األداء االقتصادي أيضافي هاته الفترة مما شكل ضغطًا على القطاع تزامن 
 .بالملحق(2)رقمالشكل  من خالل أكثرإعادة لهيكلة للعديد المؤسسات ويمكننا توضيح هذا 

أن تزايد عدد الطلبة يؤدي إلى مضاعفة اإلنفاق وعدم مسايرة  من الشكل نالحظ 
خاصة أن الجزائر في هذه المرحلة كما الحظنا في ،التحوالت  يؤدي إلى عدم فعالية التكوين 
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أهداف المخطط  الخماسي الذي تم فيه إعادة هيكلة مالية وعضوية لمختلف المؤسسات لزيادة 
عار المحروقات التي تعتبر المصدر األساسي التي تعتمد عليه مع انهيار في أس ،نجاعتها

 .الدولة في دعم مختلف القطاعات

هذه الفترة حاولت دعم قطاع التعليم العالي بالرغم من كل  فيعمومًا يمكننا القول أن الدولة  
فصيل الظروف التي كانت سائدة آنذاك وسنقوم بتقييم مردودية هذا القطاع في هاته الفترة وبالت

 .حث الثالثمبفي ال

 أهم اإلصالحات التي شهدها قطاع التعليم العالي في هذه المرحلة: المبحث الثالث
 وتقييمها( 1010 -1011)

في هذا المبحث ألهم اإلصالحات في قطاع التعليم العالي في الفترة  سنتطرق 
 :وتقيمها وفقا للمطالب التالية 0222 -0220الممتدة ما بين 

 (1010 -1011)إصالحات مرحلة السبعينات : األولالمطلب  
تسمى هذه المرحلة بمرحلة الشروع في اإلصالحات وهي بمثابة ميالد للجامعة  

صالح قطاع التعليم إوالتي تزامنت مع تنفيذ المخطط الرباعي األول والشروع في  ،الجزائرية
ا ما ّنص عليه المرسوم رقم شاء وزارة التعليم العالي وهذنالعالي حيث شهدت هذه المرحلة إ

عن تأسي  إدارة مركزية وزارية لقطاع التعليم  نتضمن ألّول مّرة اإلعال دي، وال20/051
 .العالي

بموجب هذا المرسوم تمت ترقية مديرية التعليم العالي إلى هياكل مركزية موضوعة تحت ف 
التأسي  لكل مهمة أساسية سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقد حاول هذا المرسوم 

أو هيكاًل إداريًا مركزيًا يسهر على تنفيذها إذا نجد أّن مهمة  مديرية في مرفق التعليم العالي

                                                           
هـ  0021ذي القعدة  20المؤرخ في  20/05، المرسوم التنفيذي الرسميةالشعبية، الجريدة  ةالديمقراطيالجمهورية الجزائرية . 1

 .022، ص2العالي والبحث العلمي، العدد م يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التعليم 0220جانفي  21الموافق لـ 
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ترقية البحث العلمي تولتها مديرية البحث العلمي ومهمة تنسيق الجانب البيداغوجي تولتها 
 1.مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي

اف المراد الوصول إليها في نهاية تطبيق المخطط وقد وضعت العديد من األهد 
 :والتي لها ارتباط مباشر بالجامعة ومن بين األهداف نذكر 0222 -0220الرباعي األول 

تكوين أكبر عدد من اإلطارات التي تحتاجها التنمية الوطنية وعلى الجامعة أن تلعب  (0
 .الدور األساسي في هذا التكوين

 تكلفة ممكنةيجب أن يكون التكوين بأقل  (2
ة االلتزام اإليديولوجي ر يجب على اإلطارات التي تكون في الجامعة الجزائرية بضرو  (0

 2.والثقافي إلحداث التنمية الوطنية
على  حيث تم التأكيدرتباط بقطاع التعليم العالي اف التي لها دافهذه بعض األه 

ضرورة السعي لتحقيق فعالية نظام التكوين عن طريق ضمان المردودية القصو  لمجمل 
يجاد المؤهالت المناسبة لمناصب العمل المعروضة من قبل  ،االستثمارات الممنوحة وا 

القطاعات المختلفة وهذا هو الدور الذي ألقي على عاتق الجامعة تكوين وتخريج أكبر عدد 
وطنية المؤهلة بأقل تكلفة ممكنة من أجل اإلسراع بإدماجها في مختلف ممكن من اإلطارات ال

القطاعات التي كانت تعاني من نقص كبير في اإلطارات، فعاًل قد كانت هذه المرحلة هي 
مرحلة اإلصالحات فباإلضافة إلى استحداث وزارة التعليم العالي وكذلك جعل الجامعة مرافقة 

 :تم ى مستو  المناهج والمقررات الدراسية   فقدللتنمية كان هناك إصالح آخر عل
 .إلغاء السنة اإلعدادية في جميع الجامعات (0
 .تمديد السنوات الدراسية في بعض التخصصات العليا (2
 .إلغاء التنظيم السنوي وتعويضه بالتنظيم السداسي النصف سنوي (0
 1.المعارف ونيل الشهادات تحويل المناهج الدراسية إلى نظام الوحدات من أجل تقييم (0

                                                           
 00بوحنية قوي، مرجع سابق، ص . 1

2
 . Mohamed Chalamallah, « L’université Algérienne : Geness des contraintes truelles, 

Condition pour une mise niveau », les cahiers du GREAD : Etude sur  L’université Algérienne, 

N°77, Alger, Bouzareah , 2006, p35, p 35-36 
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هور اختصاصات كثيرة في مواد ظونتيجة لهذا اإلصالح شهدت الجامعة الجزائرية  
التوسع في عدد الجامعات حيث  كما تمالعلوم اإلنسانية واالجتماعية أو في العلوم التكنولوجية 

ث صار عدد بحي ،عنابة ثم إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا في كل من الجزائر ووهران و
وعليه فقد احتلت الجامعة مكانة إستراتيجية هامة على  ،جامعات6ستة  0226الجامعات سنة 

( 0222 -0220)مستو  السياسة العامة للدولة جسدها فيما بعد المخطط الرباعي الثاني 
طريق الذي دعم عملية إصالح الجامعة وتكيف التعليم العالي مع احتياجات التنمية عن 

 2.ية في مختلف الجامعات والمعاهد العليامتوجيه يسمح بتطوير الفروع العلوضع نظام 
وفي خضم هذه اإلصالحات كانت السلطة أيضًا تحاول إعطاء البعد اإليديولوجي  

 تمللجامعة الجزائرية وهذا بإخضاع الهياكل الجامعية إلى ميثاق المؤسسات االشتراكية، حيث 
إشراك األساتذة والطالب في حل مختلف المشاكل التي كانت تعاني منها الجامعة آنذاك وقد 

، أن هياكل المشاركة 0222نوفمبر  00صّرح أّول وزير للتعليم العالي في الجزائر بتاريخ 
سوف تقوم على أسا  ميثاق المؤسسات ( 0220أي في )مؤسسة خالل العام القادم 

ازدهاره خالل هذه الفترة وكل المؤسسات  كانت تخضع لهذا أوج في الذي كان  ،االشتراكية
بفكرة قانون أساسي خاص بالجامعة تقوم على مجموعة مواد تؤكد  عجل وهو ما ،الميثاق

 ،3وتمت المصادقة عليه 0222التسيير االشتراكي للمؤسسات وقد أنشئ كمشروع سنة 
، بومدين حيث لم يطبق هذا القانون واريولكن تزامنت هذه الفترة مع وفاة الرئي  السابق ه

 :الجامعة وهذا ما يوضحه الجدول التاليجزأرة  لت في هذه الفترة مجهودات من أجلذوقد ب
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  تقرير عن تطور التعليم العالي في الجزائر مقدم إلى  مؤتمر وزراء التعليم العالي في . 1

 0-0، ص 0220ماي  02إلى  00المنعقد بالجزائر في الفترة )البالد العربية 
 22سلمى اإلمام، مرجع سابق، ص . 2
 20مامري جميلة، مرجع سابق، ص . 3
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 تطور عدد هيئة التدريس حسب الجنسية(: 9)الجدول رقم

 Source : Ministère de l’enseignement supérieur, rapport 2
eme

 plan quadriennal, p12 
  
ويمكننا القول أنه خالل هذه الفترة كان هناك مجهود لجزأرة القطاع واالعتماد على  

 0221لكن من خالل تتبعنا للنسب المأوية نجد أنه نسبة الجزارة سنة  الجزائريين في التدري 
أي أنها تراجعت والسبب هو نقص األستاذة المؤهلين  %02كانت 0222وسنة   %50كانت 

وقد عجلت هذه اإلجراءات بتوسيع استخدام  ،بالجزائر واالستعانة باألساتذة من المشرق العربي
 .وطنية في التعليم العالي لغة اللغة العربية ك

ت وسمي ،تميزت هذه الفترة بإدخال العديد من اإلصالحات على قطاع التعليم العالي لقد
تواصل في مرحلة الثمانينات لكن قبل االنتقال لهذه المرحلة تبمرحلة اإلصالحات والتي س

سنقوم بقراءة في بعض المؤشرات الكمية لقطاع التعليم العالي في هذه المرحلة لتقييم مردودية 
 :خالل هذه المرحلة من خالل معرفة نسبة التخرج ،القطاع

 .1010الى1011من  تطور عدد المتخرجين(:11)الجدول رقم 

 11/10 19/11 15/19 14/15 13/14 12/13 11/12 1011/11 السنة

 6106 0252 0050 0106 2062 2055 0225 0200 المتخرجين
 Source : Office national de statistique, annuaire  statistique de l’Alger, 1983, p22 

 

نالحظ أن النسبة  ،الطلبة المتخرجينالذي يظهر عدد ( 12)رقم  من خالل الجدول 
إلى العدد المطلوب وهذا يرجع إلى العديد من األسباب أهمها النمو السريع والمتزايد  ترتقلم 

 ةـــــــــــــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــــــــــــالسن 
 1010 1011 1011 1019 1015 1014 1012 1011 هيئة التدريس

 - - 2523 1916 1895 1308 025 005 جزائريون

 - - 3485 2674 2166 1534 022 021 أجانب

 6207 6412 6012 5590 4061 2782 0220 215 المجموع
   %02 %00 %02 %05 %26 %50 جزأرة
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 توقعتلعدد الطلبة في السبعينات والذي فاق ما كانت تتوقعه السلطة في مخططاتها، حيث 
طالب بفارق  02000لكنه بلغ  0221سنة  طالب 02211 المسجلين الطلبةأن يبلغ عدد 

طالب لكنه  22111 0220/ 0220ت بلوغ عدد الطلبة في الموسم الدراسي عوتوق ،6500
كان متوقع  0222/ 0222وفي نهاية السبعينات  0625طالب مسجل بفارق  01625بلغ 

أقل أي لم يبلغ العدد المطلوب بل كان  50501لكن المسجل  52111أن يبلغ عدد الطلبة 
وارتفاع  نالمؤطري ص، مما أثر على مردودية القطاع الذي كان يعاني من نق50211بفارق 

مما جعل الدولة  (11)والجدول رقم( 16)وهذا ما الحظناه في الجدول رقم  نسبة الرسوب
 .تستعين باألساتذة من خارج الجزائر لتغطية هذا العجز

هذه العوامل جعلت أداء القطاع ضعيف في هذه المرحلة بالرغم من مساهمة الجامعة في  
 فهذه المعطيات جعلت الدولة باليد الفنية المؤهلة ولو بنسبة ضعيفة  تزويد القطاعات األخر 

الثانية  في بعض جوانب اإلصالحات التي أدخلت لقطاع التعليم العالي في مرحلة  تعيد النظر
 .الثمانينات وهي مرحلة

 (1010 -1011)إصالح التعليم العالي في مرحلة الثمانينات : المطلب الثاني 
التي كانت منتهجة في مرحلة  تعرف هذه المرحلة بمرحلة  إعادة النظر في السياسة

مواصلة إصالح قطاع التعليم العالي وقد حّدد مخطط الخماسي للتنمية  السبعينات،مع
 :سياسة التعليم العالي فيما يلي( 0225 -0221)

وأن ال ،طالبًا  2111و 6111الطلبة في الجامعات متراوحًا ما بين  عددأن يكون  (0
الهياكل الموجودة ومن  النظر في بعضطالبًا وأن يتم إعادة  01111يتعدي بأي حال 

 .هنا انبثقت فكرة إنشاء جامعات للتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية
باختصاص نسبي نظرًا للبيئة التي توجد فيها لتحقيق التنمية جعل كل جامعة تمتاز  (2

 .الشاملة

                                                           
1
. Ministère de l’enseignement supérieur, l’Algérie en chiffres, 1983, p20-21  
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 .1مواجهة مشاكل التخلفلالعمل على تكوين إطارات تقنية  (0
المخطط الخماسي األول بالنسبة للتعليم العالي  في وضعها تم فهذه األهداف التي 

الذي أصبح يعاني من العديد من المشاكل في هذه الفترة التي شهدت ارتفاع في عدد الطلبة 
إذ أن الجامعة كانت في حاجة إلى أكثر لهدا العدد الكبير ، المرافق الموجودة  ابيعاستوعدم 
وهذا ما أد   0222ألف مقعد سنة  02ألف مقعد بيداغوجي ولم يكن موجود سو   55من 
 .الستقبال هذا العدد المتزايد للطلبة العديد من الجامعات الجديدة إنشاء التفكير في إلى

، 5002 -20إصدار المرسوم رقم  0220سبتمبر  20وقد تّم في هذه المرحلة وبالضبط في 
مؤسسة  ابأنه بصفة الجامعة قرأ الذي جاء بأول قانون أساسي نموذجي للجامعة والذي

عمومية ذات طابع إداري موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تتمتع 
مثلها  صيبالشخصية المعنوية واالستقاللية وتنشأ بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير الو 

مثل إنشاء المعاهد الجديدة، وهذا خالفًا لما كان من قبل حيث كان تنظيم الجامعة وسيرها 
يخضع لقانون إنشائها، وجسد نمطًا جديدًا في التسيير واإلداري ليكون موحدًا، يقوم على مبدأ 
ن الفصل ما بين الهياكل المركزية والالمركزية للجامعة، وجاء هذا القانون من أجل تحسي

مردودية وفعالية الجامعة، لكنه لم يراعي خصوصية كل جامعة ال من حيث عدد الطلبة وال 
وتعامل بنف  الطريقة كمؤسسة واحدة التخصصات الموجودة وال اإلمكانيات المالية بل جعلها 

 .وخضوعها لقانون واحد
إرتفاعًا أما فيما يخص تطور عدد الطلبة وهيئة التدري  فقد عرفت مرحلة الثمانينات  

الجدول وهذا ما نوضحه من خالل الجدول  في عدد الطلبة وطلبًا متزايدًا على التعليم العالي
 .(2)رقم
 
 

                                                           
 21تيلولت سامية، مرجع سابق، ص . 1
ذي الحجة  02المؤرخ في  500 -20الشعبية، الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية. 2

 0220سبتمبر  22، 01، المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة العدد 0220سبتمبر  20هـ الموافق لـ  0010عام 
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 1011/1001تطور عدد الطلبة المسجلين (: 1)رقم

 1011/
11 

11/12 12/13 13/14 14/15 15/19 19/11 11/11 11/10 10/01 

 020051 066222 06060 000220 022120 010220 22115 21005 22521 6160 التدرج

ما بعد 
 التدرج

5222 5022 5222 2225 2502 2220 00012 02222 00011 00062 

 .00 -00، ص 0220، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، 21وزارة الجامعات الحولية اإلحصائية رقم  :المصدر

مما نتيجة لمجانية التعليم ، التطور السريع للطلبة الجدول يظهر جليًا من خالل 
فاق وميزانية التعليم نأصبح يشكل عبئًا على قطاع التعليم العالي ويشكل ضغطًا على اإل

 -0226العالي وقد كانت الدولة تقوم بتوجيه الطلبة نحو الشعب العلمية حيث بلغت سنة 
ي الطلبة من إجمال %25نسبة الطلبة المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية  0222
، وهذا يتماشى مع 1%00.0الطلبة المسجلين في الشعب التكنولوجية لوحدها بـ  نسبة وقدرت

اإلستراتيجية التي وضعتها الدولة لدعم التنمية االقتصادية والتركيز على التصنيع كخيار 
 .استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة

ما بعد التدرج، وأّما بالنسبة  اع نسبة التسجيل فيفوالمالحظ من الجدول أيضًا ارت 
 0220و 0220 ليصل فيطالب  2022إلى  0221للطلبة المتخرجين فقد بلغ عددهم في 

وهي نسبة  ،2متخرج 00200بلغ عدد المتخرجين إلى  20/25 يبلغو  طالب 01202الى
لكن ال تكفي  لتجسيد األهداف التي سطرت  ،متوازنة نوعا ما مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين
وال تكفي أيضًا لتغطية احتياجات مختلف  ،في بداية المخطط الخماسي األول والثاني

 .المؤسسات والقطاعات بالكوادر واإلطارات الجزائرية

                                                           
السياسي،  االجتماعادة الماجستير في علم اإلصالح واآلفاق السياسية، رسالة لنيل شه: أيمن يوسف، تطور التعليم العالي. 1

 50، ص 2112-2112واإلنسانية، جامعة يوسف بن خدة الجزائر،  واالجتماعيةكلية العلوم 
 02 -00، مرجع سابق، ص 21ولية اإلحصائية رقم حالجامعات، الوزارة . 2
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ونسبة التعريب بلغت  ،0220سنة  %21قد بلغت الجزأرة في سلك التدري  ما نسبته لو  
، 1%26في العلوم االجتماعية فقد بلغت نسبة التعريب بها إلى  اأم ،0220سنة  01.2%

وهي نسبة  معتبرة وناتجة عن المجهودات التي بذلت بداية من المخطط الثالثي األول والتي 
 .تعريب وجزأرة القطاعالت من أجل عراف
ظلت  بالرغم من كل هاته الجهود المبذولة والميزانية المرصودة لقطاع التعليم العالي 

تحقيقها فخالل هذين المخططين كانت هناك  رالجامعة بعيدة عن التطلعات التي كان ينتظ
الطلبة مع  في عدد والتطور،آثار إيجابية خاصة  في مجال تعريب الجامعة وجزأرة القطاع 

وكان هذا ناتجًا عن سوء نظام التوجيه  ،ظهور البطالة في صفوف المتخرجين من الجامعة
جامعة التكوين المتواصل كمؤسسة موازية للجامعة الكالسيكية وتم استحداث ك، المنتهج آنذا

لتلبية الطلب المتزايد للتعليم، فالجامعة التي ال  0022 -21حيث أنشأت بمرسوم وزاري رقم 
فالقائمين على القطاع أدركوا ،تتكيف مع محيطها وتكون معزولة عن المجتمع ال تحقق تنمية 

ان هناك تنويع في التخصصات الذي ترافق وتزامن مع إنشاء المعاهد ك لد هاته الحقيقة 
ضافة تقسيم جديد فيما يخص الدراسات في التدرج حيث أصبح هذا األخير ينقسم  الجديدة وا 

 :إلى قسمين
 تتراوح مدة الدراسة فيه بين أربع وسبع سنوات :التكوين العالي للتدرج طويل المدى. 
 ومدة الدراسة فيه ثالث سنوات :المدى التكوين العالي للتدرج قصير. 

وقد كانت الغاية من هذا التقسيم الجديد هو تكوين تقنيين ساميين لسد النقص في  
 هدرسوق العمل من جهة وتجديد البرامج لتتماشى مع ظروف البالد آنذاك لتفادي التكرار وال

 3.الجامعي والتعليمي من جهة أخر 

                                                           
 02الجزائر، ص ، 0226/0222حبة العقبي، التعليم العالي والتنمية، حوليات جامعة الجزائر، . 1

 012تيلولت سامية، مرجع سابق، ص . 2
، رسالة ماجستير، تخصص -دراسة حالة الجزائر– االقتصاديحمزة مرادسي، دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو . 3

 20، ص 2112/2101وعلوم التسيير، جامعة لخضر باتنة،  االقتصاديةتطبيقي وتسيير المنظمات أولية، العلوم  اقتصاد
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على تحقيق األهداف قادر  غير قطاع التعليم العاليمن جعلت  فكل هذه المعطيات 
المركزي في بداياتها وصوال إلى  طالمخططات التي تميزت بالتخطي مختلفالمسطرة في 

ما فيها الجامعة التي لم تحظى  بإعطاء بعض الحرية في المشاركة في التخطيط للمؤسسات 
لمجتمع وكل ميزانيتها من طرف باالستقاللية التامة في وضع برامجها ومسايرة احتياجات ا

 .الدولة واعتبارها مرفقًا عامًا 
نهاية  لكن شهدت ،الجامعة باإليديولوجية والخيار االشتراكي المنتهج آنذاك تتأثر لقد 

الثمانينات توجهًا جديدًا للنظام السياسي بفتحه باب التعددية السياسية والتوجه نحو اقتصاد 
لمبحث األخير من هذا الفصل ومعرفة مد  تأثير هذه عرف عليه في اتالسوق وهو ما سن

 .الوضعية الجديدة على قطاع التعليم العالي
 وتراجع اإلنفاق العامقطاع التعليم العالي في ظل األزمة االقتصادية : المبحث الرابع

شهدت هذه المرحلة تحواًل كبيرًا في النظام السياسي وهذا بتخليه عن الخيار  
كان خيارًا إستراتيجيًا لنهوض باالقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في جميع االشتراكي الذي 

، حيث ثم االتجاه نحو نظام 0222المجاالت بعد االستقالل وبقي كذلك إلى غاية نهاية 
سياسي أكثر انفتاح قائم على التعددية الحزبية واقتصاد السوق، وشهدت الجزائر في هذه 

اقتصادي وأمني وسياسي وتزامنت هذا مع تراجع أسعار  المرحلة اضطرابات وعدم استقرار
المحروقات مما أثر على مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي وهذا ما سنتطرق 

 :إليه بالتفصيل في هذا المبحث
 اإلنفاق على التعليم العالي في مرحلة األزمة االقتصادية: المطلب األول

براتميزت هذه المرحلة بتبني سياس  اتفاقيات التثبيت  مة االنفتاح االقتصادي وا 
وشهدت الجزائر أزمة اقتصادية حادة في هذه الفترة  ،والتعديل مع المؤسسات المالية الدولية

 .وحاولت مختلف الحكومات المتعاقبة تقديم حلواًل للوضع االقتصادي واالجتماعي المتدهور
حمرول التي جاءت في بداية األزمة ولم حصر، قدمت حكومة مولود الفعلى سبيل المثال ال 

مشروع قانون إصالحي يعالج الشق االقتصادي  01شهرًا أكثر من  02تدم سو  
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، وأمام العجز الحاد الذي شهدته الخزينة الجزائرية فقد لجأت إلى االستدانة من 1واالجتماعي
مثاًل تم تقديم ما قيمته ( 0222 -0220)بين  امختلف الهيئات الدولية في الفترة الممتدة م

بينما قدم  0220مليون دوالر لعام  051مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي و 250
مليون دوالر لنف  الفترة، لكن هذه األوضاع لم تثني الدولة على  010صندوق النقد الدولي 

ألف دينار جزائري  5125.111خصص مبلغ  0221االهتمام بقطاع التعليم العالي ففي سنة 
ألف  20111.111من ميزانية الدولة التي بلغت  %6.0لقطاع التعليم العالي وهي بنسبة 

دينار جزائري وهذا إن ّدل على شيء فإنما يدل على االهتمام التي كانت توليه الدولة لهذا 
ير مستقر ، رافقت األزمة االقتصادية تدهورًا أمني ووضع سياسي غ0222القطاع، لكن بعد 

إلى  0225وهو ما أثر مباشرة على قطاع التعليم العالي لتصل ميزانية القطاع سنة 
من الميزانية العامة التي كانت تقدر  %0.25ألف دينار جزائري أي بنسبته  06.222.022

 .2ألف دينار 002.225.222
يئًا للغاية على كان س هألنلقد تأثر قطاع التعليم العالي  بالوضع الذي كان سائدا آنذاك  

وأعطت السلطات األولوية للقطاع األمني على حساب القطاعات األخر   صعدةجميع األ
 .3ألف دينار جزائري 025.521.11إلى  0226وبلغت ميزانية التعليم العالي سنة 

فمن خالل  هذه المعطيات والميزانية المخصصة للتعليم العالي نالحظ مد  تذبذبها وكيف  
أن االنهيار في أسعار المحروقات كان له تأثير مباشر على مخصصات التعليم العالي من 
الميزانية العامة، مّما أضاف عبئًا على قطاع التعليم العالي الذي كان يعاني من العديد من 

مّما عّجل ببعض اإلصالحات في هذه الفترة  ،نتيجة لتراكمات السنوات الماضية اإلختالالت
وبالرغم من تراجع اإلنفاق إال أنه كان هناك تطورًا في بعض المؤشرات ( 0222 -0221)

اآلثار التي تركها تراجع اإلنفاق العام وفيما يلي سيتم تفصيل الكمية مثل تزايد عدد الطلبة 
                                                           

 66م، ص 2100/هـ 0002في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر،   االقتصاديةعبد الرحمان تومي، اإلصالحات . 1
 25حمزة مرادسي، مرجع سابق، ص . 2
المبررات والمتطلبات األساسية،  -إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر ،لرقط علي. 3

 22، ص 2112 -2112كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة لخضر، باتنة ، ماجستير ،رسالة 
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 ةفي هذه الفترة  لمعالج طاععالي واإلصالحات التي تم إدخالها على القعلى قطاع التعليم ال
 .هذه المرحلة عرفتهامختلف اإلشكاالت التي 

 ( 1001 -1010) إصالح التعليم العالي خالل التسعينات : المطلب الثاني 
 (مرحلة االنفتاح)

اإلشكاالت كما الحظنا في المطلب األول فقد برزت خالل هذه الفترة العديد من  
نتيجة  اختالل في االقتصاد الوطني أيضا والتناقضات نتيجة تراكمات المرحلة السابقة و 

يالنهيار أسعار المحروقات،  ومن بين أهم هذه  1مما انعك  على قطاع التعليم العال
 :نجد اإلختالالت

قطاع التأخر الكبير في إنجاز المباني مقارنة بالعدد الكبير للطلبة المتوافدين على  (0
 التعليم العالي

ستقرار في جوانب االجديدة وعدم القتصادية االجتماعية و االمطالب الضغوطات و ال (2
 .التسيير والسياسات

تراجع أسعار  على قطاع التعليم العالي في فترة تزامن بها هذين العاملين  لقد اثر 
التعليم العالي يتأثر بهذه مما جعل قطاع ، المحروقات وأزمة أمنية حادة وعدم استقرار سياسي 

وال يمكن  ...( هجرة اإلطارات الجزائرية، نسبة رسوب كبيرة، وقف تشيد الجامعات) البيئة
للجامعة أن تكون بمعزل عن هذه المؤثرات والضغوطات الجديدة التي أملتها جملة من 

 .الظروف الداخلية والخارجية
تهدف إلى تكيف الجامعة مع  ولهذا جاءت  مجموعة من اإلجراءات الجديدة التي 

ستة ( 6)واحتياجات وتحديات المرحلة وقد شكلت لهذا الغرض  لتتالءمهذه الوضعية الجديدة 
 0225ويناير  0220نوفمبر  22رف وزير التعليم العالي في طلجان وثالث فرق عمل من 

                                                           
، رسالة  2112 -2111موسى نور الدين، إشكالية  تمويل التعليم العالي بالجزائر في إطار برنامج اإلصالح خالل الفترة . 1

 00، ص 2102 -2100والعلوم التجارية، جامعة تلمسان،  االقتصاديةماجستير، كلية العلوم 
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ل تطابق على التوالي، أوكّلت لها مهام تحضير إصالح  المنظومة التعليمية في سياق يشم
 1.المنظومة التعليمية مع متطلبات السوق

لمعالجة  0222وقد تم وضع أهداف للسياسة الجامعية في برنامج الحكومة لسنة  
 :2مختلف اإلختالالت ومن بين األهداف

التربوية وهياكل اإلسناد كون الجامعة لم تعد لها طاقة  تعزيز الهياكل القاعدية (0
 .االستيعاب لألعداد الهائلة للطلبة

 .تنفيذ سياسة نشطة لتعزيز عدد األساتذة (2
 .رفع المخصصات الممنوحة لكل طالب (0
 .تعزيز االستثمار في مجال التجهيزات التربوية والعلمية (0
 .تطبيق سياسة جديدة في مجال الخدمات الجامعية (5
 .ري  تنظيم داخلي جديد للجامعةتك (6
 .تكري  القانون األساسي للمدار  الوطنية العليا الكبر  (2
 .تطبيق تسيير تربوي متكامل لكثافة عدد الطلبة (2
   .سوق العمل العمل على تحقيق توافق بين التكوين الجامعي وحاجات (2

ندرك أن الحكومة قد رصدت  وتعرفت على  المسطرة لهذه الفترة لألهداففمن خالل تتبعنا 
وهذا ما جعل األهداف تم  كل مكونات  ،مواطن الخلل في المنظومة التعليمية الجامعية

بتعزيز االستثمار  ذالكالجامعة من طالب وأساتذة وتربط الجامعة بمتطلبات هاته المرحلة و 
يكلية للجامعة بتكري  تنظيم في مجال التجهيزات التربوية والعلمية، وتعالج اإلختالالت اله

داخلي جديد للجامعة وقانون أساسي للمدار  الوطنية العليا الكبر ، إضافة إلى جعل الجامعة 
مرتبطة بسوق العمل وتتعايل وتتكيف مع متطلبات المجتمع بجعل التكوين الجامعي يلبي 

                                                           
زرمان عبد الكريم، نظام التعليم العالي في الجزائر وعالقته بأداء األستاذ الجامعي، رسالة الماجستير علم اإلجتماع، كلية . 1

 61، ص2110 -2110العلوم اإلجتماعية واإلسالمية، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، 
، ص 0222المجل  األعلى للتربية، تطوير المنظومة التربوية والنهوض بالبحث العلمي في برنامج الحكومة، الجزائر، . 2
2- 00 
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بإتباع نظام  0222في سنة  تت بالتغير ويوفر هذه االحتياجات فهاته األهداف التي وضعت أ
الكليات بداًل من المعاهد وهو نموذج جديد للتنظيم اإلداري للجامعة ويظهر التنظيم اإلداري 

 :للكلية والهياكل البيداغوجية كما يلي
 التنظيم اإلداري للكليات(9)الشكل رقم

  

 

  

            

 0موسى نور الدين، مرجع سابق، ص :المصدر       

 الهياكل البيداغوجية والعلمية في الكلية(:11)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06نف  المرجع، ص  :المصدر

 رؤساء األقسام في كل تخصص على مستوى الكلية

المالية واإلداريةمسؤول المصالح  مسؤول مصالح الدعم البيداغوجي والبحث  

 

 عميد الكلية

 ليةـــــــــــــــــــالك

 العلمية لكالهيا الهياكل البيداغوجية مجلس التأديب للقسم

المجلس العلمي  اللجنة العلمية للكلية
 للكلية

 مخابر البحث

الفرق البيداغوجية 
 للمواد

 اللجان البيداغوجية

اللجان البيداغوجية  
 للسنة

اللجنة البيداغوجية 
 للقسم
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المتضمن القانون  250 -22ضمن المرسوم التنفيذي رقم  وقد جاء هذا التقسيم 
، حيث أصبحت الجامعة تنشأ بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير 1النموذجي للجامعة

 :المكلف بالتعليم العالي، أّما بالنسبة للكلية فقد حددت مهامها وفقًا لما يلي

 التعليم على مستو  التدرج وما بعد التدرج (0
 بحث العلمينشاطات ال (2
 2.أعمال التكوين المتواصل وتحسن المستو  وتجديد المعارف (0

وهذا ما تّم توضيحه أكثر من خالل الشكلين السابقين، فهذا التنظيم الجديد الذي  
جاء ضمن هاته اإلصالحات جاء ليجعل الجامعة أكثر تنظيمًا ويحدد كيفية تسييرها في قانون 

ولجعل الجامعة مهيكلة  راتهو لمسايرة التطو  و الكلياتأساسي خاص بها واستبدال المعاهد ب
يدل  مما ، مراسيم أخر  تنظم وزارة التعليم العالي ستةبطريقة جيدة وأيضًا كان هناك إصدار 

دخال عليه إصالحات هيكلية لتجاوز مختلف تم على أنه  إعادة تنظيم قطاع التعليم العالي وا 
فير مناخ مالئم لعمل الوزارة لكي تحقق النتائج اإلشكاالت التي أدت لتدهور القطاع وتو 

المرجوة وتوفير المناخ المناسب لإلطارات البشرية العاملة في القطاع على مستو  مختلف 
في نمو  التي هي اإلدارات المركزية لكي تقدم األفضل وخاصة على مستو  الموارد البشرية

ن لديه إدارة منظمة تنظيمًا يجب أن تكو و وأصبح القطاع ضخم ،متسارع من سنة ألخر  
/ 21صدر المرسوم  ذال  ،مقبولة محكمًا  لكي يسير بطريقة جيدة تجعله فعااًل ويحقق مردودية

، ولكن  02213الذي يحدد اإلدارة المركزية وأجهزتها في الوزارة في بداية المرحلة سنة  022

                                                           
ربيع الثاني  20المؤرخ في  250 -22، المرسوم التنفيذي رقم الرسميةالشعبية، الجريدة  ةالديمقراطيالجمهورية الجزائرية . 1

 .0، ص0222، 61م المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة، العدد 0222أوت  02هـ الموافق لـ  0002
 .5، ص0222، 61، مراسيم تنظيمية ، العدد الرسميةالشعبية، الجريدة  ةالديمقراطيالجمهورية الجزائرية . 2
ذي الحجة  0مؤرخ في ال 022/ 21، المرسوم التنفيذي رقم الرسميةالشعبية، الجريدة  ةالديمقراطيالجمهورية الجزائرية . 3

، 0221جوان  22، 26وأجهزتها في الوزارة، العدد  المركزيةيحدد هياكل اإلدارة  0221يوليو  20هـ الموافق لـ  0001
 .251ص
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إلى  2عدد المديريات من والذي نظم الوزارة أكثر وقام بتقليص  022/ 22أتى المرسوم رقم 
 1:مديريات فقط لتصبح كما يلي 6

 .مديرية التعليم والتكوين (0
 .مديرية تنسيق البحث العلمي والتكنولوجي (2
 .مديرية التنمية والتخطيط (0
 .مديرية الموارد البشرية (0
 .مديرية إدارة الوسائل (5
 .مديرية التنظيم (6

التعليم العالي من أجل  وقد تّم التقسيم بهذه الطريقة بناء على تقرير من وزير 
تحكم أفضل في الوزارة، فهذه اإلصالحات التي أدخلت على الوزارة  إبتداءًا من إلغاء المعاهد 
وتعويضها بكليات ، فهذه المرحلة كانت مميزة بهذه اإلصالحات الهيكلية للوزارة لكن هذه 

الذي يساهم  الكفء إن لم ترافقها إصالحات تم  المناهج وتهتم بتوفير المؤطر اإلصالحات
في تقديم منتج ذو نوعية لمخرجات قطاع التعليم العالي وهم الطلبة، تظل هذه اإلصالحات 

 .معزولة أيضًا إن لم تستجب لحاجات سوق العمل واحتياجات المجتمع

 ؟لكن هاته اإلصالحات التي مست الوزارة من الناحية اإلدارية هل أّثرت فعالً  
في المطلب األول وهل  إليهفي ظل تراجع اإلنفاق كما تعرضنا  تلعب دورها وجعلت الجامعة

سنحاول التعرف عليه في  ما هذا  ؟كان هناك تطورًا في المؤشرات الكمية والنوعية للقطاع
أكثر في المطلب األخير وهذا بقراءة في بعض المؤثرات الكمية مثل تطور عدد الطلبة ونسبة 

 .التخرج وتطور المؤطرين األساتذة أو تراجعهم

                                                           
هـ 0002شعبان  00المؤرخ في  022/ 22، المرسوم التنفيذي الرسميةالشعبية، الجريدة  ةالديمقراطيالجمهورية الجزائرية . 1

 20، ص20ينظم اإلدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العدد  0222ديسمبر  12الموافق لـ 
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قراءة في بعض المؤشرات الكمية لتطور القطاع في مرحلة االنفتاح : المطلب الثالث
 (1001-10من )

صصات المالية ونصيب قطاع التعليم العالي من اإلنفاق العام بعد تعرفنا على المخ
تزامنت مع انهيار في أسعار المحروقات المورد الرئيسي  تيال( 22 -22)خالل هذه الفترة 

الذي تعتمد عليه الدولة في تغطية احتياجات مختلف القطاعات وأيضًا تطرقنا في المطلب 
م العالي الذي أعيد هيكلتها وتنظيمها لتساير  الثاني لإلصالحات الذي شهدها قطاع التعلي

متطلبات هذه المرحلة التي كانت صعبة مقارنة بالمراحل األخر  النعدام األمن والوضع 
السياسي واالقتصادي الغير مستقر، لكن وبالرغم من هاته الظروف شهد القطاع تطورًا في 

 :التالي عدد الطلبة الملتحقين  والمتخرجين وهذا ما يبينه الجدول
 جدول يوضح تطور عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي (:10)الجدول رقم

نسبة التطور  المسجلون 
 السنوي

المسجلون 
 من اإلناث

نسبة 
 المسجلون

نسبة التطور  المتخرجون
 السنوي

1001-1002 221.222 00.21% 88.833 01.2% 22.250 01.20% 
1002- 1003 200.022 01.21% 102.249 02% 22.006 0.20% 
1003- 1004 2.021.120 2.02% 101.177 02.5% 22.000 1.12% 
1004- 1005 202.022 12.% 102.633 00% 02.552 01.26% 
1005- 1009 252.002 5.02% 100.509 02.2% 05.620 2.56% 
1009- 1001 225.550 00.06% 130.397 20.5% 02.020 0.60% 
1001- 1001 002.502 02.21% 146.461 00.0% 02.520 5.22% 
1001-1000 022.602 2.26% 188.555 51.6% 00.500 02.62% 

تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام الليسان ، ماستر، دكتوراه، رسالة ماجستير :أحمد زرزور :المصدر
  2116، 2115واإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة  االجتماعيةعلم النف ، كلية العلوم 

من خالل الجدول نالحظ كيف أن نسبة تطور في ارتفاع من سنة إلى أـخر  فقد 
 %00.21طالب أي بنسبة تطور تقدر بـ  221.222إلى  0220/0222وصلت سنة 

 ولو بنسبة قليلة قدرت بـ 0220 -0220وتواصل هذا التطور إلى غاية الموسم الدراسي 
هذه النسبة في الموسم الذي يليه لتصل نسبة التطور في الطلبة نخفضت لكن ا 2.02%

وهي نسبة منخفضة جدًا وترجع األسباب  202.022بتعداد قدر بـ %1.00المسجلين إلى 
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وانقطع الكثير من الطلبة عن االلتحاق بالجامعات مع  الفترةإلى تدهور الحالة األمنية في هذه 
ولم يسلم حتى الطلبة من االغتياالت حيث تم اغتيال عبد الحفيظ سعيد  لألساتذةهجرة كبيرة 

 . 0220األمين العام لالتحاد العام الطالبي أمام جامعة بوزريعة في 
رجاع االستقرار لمختلف القطاعات بما فيها تكانت الدولة  لقد  حاول استعادة األمن وا 

نجد  لذاهدت هاته السنوات نسبة رسوب معتبرة ش و،قطاع التعليم العالي والجامعة بالضبط 
التقليل  0222أّن من بين األهداف التي سطرت في السياسة التعليمية الجامعية للحكومة سنة 

مع استعادة األمن تدريجيًا ارتفعت نسبة التسجيل في الجامعة ، لكن هذا  ومن نسبة الرسوب، 
تلبي  أن ى الجامعة التي لم تستطعشكل عبئًا علقد التطور الذي كان في عدد الطلبة 

الطلبة والتأخر الكبير في إنجاز المباني مقارنة بالعدد الكبير للطلبة المتوافدة على  احتياجات
مما عرقل تحقيق األهداف على نطاق واسع وفي أسرع وقت ،القطاع في أوقاتها المحددة 

درة على التأطير تزايد عدد الطلبة وعدم الق) ممكن، لتصبح الجامعة تحت ضغوطات
 .ومطالب اجتماعية واقتصادية وعدم استقرار في جوانب التسيير (عابيواالست

أّما بالنسبة لألساتذة والتأطير الذي كانت توليه الدولة رعاية خاصة ومحاولتها  
للتعريب وجزأرة القطاع والتي كانت من ضمن األهداف في كل المراحل نتعرف عليها في 

 :الجدول التالي
 (1001/1001)هيئة التدريس حسب الرتب ونسبة الجزأرة  تركيبةتطور (:11)الجدول رقم

 01/00 01/01 09/01 05/09 04/05 03/04 02/03 01/02 السنة/   الرتبة
 222 222 200 666 652 200 226 622 المجموع أستاذ

عدد 
 األجانب

002 006 002 02 00 02 02 00 

نسبة 
 الجزأرة

21.5% 20.0% 20.0% 20.2% 25% 22.6% 22.2% 22.0% 

أستاذ 
 محاضر

 0025 0002 0002 252 202 265 222 262 المجموع

عدد 
 األجانب

002 020 222 60 50 02 00 01 
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نسبة 
 الجزأرة

60.2% 61.2% 62.0% 20.5% 20.2
% 

22.2% 22.5% 22% 

أستاذ 
مكلف 
 بالدراسات

 6066 5202 5565 5215 0200 6052 0200 0155 المجموع

عدد 
 األجانب

01 2 22 0 6 2 0 2 

نسبة 
 الجزأرة

22% 22.2% 22.0% 011% 22.2
% 

011% 22.2% 011% 

أستاذ 
 مساعد

 5560 5522 0220 5101 5505 0222 5000 6122 المجموع

عدد 
 األجانب

226 050 22 02 22 06 20 22 

نسبة 
 الجزأرة

25.0% 22.2% 22.5% 22.0% 22.0
% 

22.2% 22.6% 22.6% 

 0206 2022 2062 2552 2262 2252 0001 0222 المجموع مساعد

عدد 
 األجانب

02 00 02 2 01 2 2 6 

نسبة 
 الجزأرة

22.5% 22.6% 22.0% 22.2% 22.6
% 

22.2% 22.6% 22.2% 

 05210 00520 00520 00022 00520 00021 00051 00020 المجموع المجموع

عدد 
 األجانب

212 605 520 002 022 62 25 20 

نسبة 
 الجزأرة

20.0% 25.6% 26.0% 22% 22.0
% 

22.5% 22.5% 22.5% 

 06، ص 2111، الجزائر، 22وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحولية اإلحصائية رقم  :المصدر

ها من خالل هذا الجدول هو أن نسبة الجزأرة  قد بلغت نسبة ظأول مالحظة نالح
وثاني  ،جزائريا ومشكلة التعريب لم تعد مطروحة بقوة مثلما كانت من قبلكبيرة وأصبح القطاع 

ألستاذ وأستاذ محاضر ( أ)تيعدد المؤطرين بالنسبة لرتب في مالحظة نالحظها هو النقص
مقارنة مع الرتب األخر ، لكن كمالحظة عامة بالنسبة للتأطير في هذه المرحلة ال يساير 

 0225و 0220هذه الفترة بالضبط وخاصة في سنوات التطور الكبير لعدد الطلبة وفي 
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شهدت الجامعة الجزائرية نسبة هجرة كبيرة لإلطارات المكونة نتيجة عدم االستقرار وفقدت 
ن على نوعية التكوين   ، مما أثرجزائريين وأجانب 1مجموعة من أقدر األساتذة والباحثي

جد تلكن ال  ،الدفعات الطالبية سنويا وأصبحت الجامعة في هاته الفترة يتخرج منها  العديد من
مناصب عمل نتيجة لظروف االقتصادية التي كانت سائدة في هاته الفترة مع االرتفاع الكبير 
في عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع نسبة االلتحاق 

 :بالجامعة هي
 .ارتفاع نسبة الناجحين في البكالوريا  (0
 0222شهادة البكالوريا في دورتين سنة تنظيم  (2
عامل مرتبط بمبدأ المساواة في االلتحاق بالتعليم العالي فكل حاصل على شهادة  (0

 .بكالوريا له الحق في مقعد بيداغوجي
مساهمة رمزية لحقوق التسجيل واإليواء  يساهم مجانية التعليم العالي فالطالب (0

 .وبالمقابل أيضا يستفيد من منحة 2والنقل
ول أّن قطاع التعليم العالي حقق بعض الجوانب قفي آخر هذا المبحث يمكننا ال يمكننا

( 0222-0222)لم يشهد استقرار ففي الفترة  هلكن ،اإليجابية بالرغم من هاته الفترة الصعبة
 ة ونصفبمعدل تغير كل سن أي تنظيم اإلدارة المركزيةو صدرت ست مراسيم تنفيذية، تؤطر 

ه نتائج سلبية، مثل عدم توفر المناخ الضروري  لتحقيق مهام المؤسسة وهو ما ترتب عن
 3.عالج الملفات والقضايا اإلدارية الشائكةفي  وفقدان االستمرارية 

كانت الجامعة  عرضة ألزمة مزدوجة من حيث النمو ومن حيث الهدف، كما  لقد
األوضاع المزرية التي تمر من عدم التجان  الكّلي بين مبادئها األساسية وبين تعاني  كانت 

بها الجزائر في هذه الفترة على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وقد 
اإلداري البيروقراطي  تصرفتميزت السياسة التعليمية في هذه الفترة بمركزية القرار وأولوية ال

                                                           
 02موسى نو الدين،  مرجع سابق، ص . 1
 02 -02أحمد زرزور، مرجع سابق، ص . 2

 05بوحنية قوي، مرجع سابق، ص . 3
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وغير مالئمة وتسير  والطابع غير مناسب لبعض برامج التكوين، ومخططات  تنظيمية جامدة
بسبب االنهيار في  1روتيني مناقض لروح اإلبداع والتجديد وكذا نقص ميزانية التسيير المالئمة

وهنا نلم   مد  تأثر قطاع التعليم العالي بسياسات اإلنفاق  المتبعة  ،أسعار المحروقات
احتكار التمويل ومركزيته من ف ،فالتعليم العالي تضرر كثيرا أثناء األزمة  في فترة التسعينات

طرف الدولة له العديد من اآلثار السلبية على القطاع إذا ما تعرض االقتصاد ألي أزمة وهو 
لرصد  طةوهذا ما جعل هاته المرحلة الصعبة محما لمسناه بعد انهيار أسعار المحروقات ، 

( د. م. ل)نظام  في تمثلالمشاكل الجديدة لقطاع التعليم العالي والقيام بإصالحات جديدة 
 .كتوجه جديد للجامعة الجزائرية وهذا سنتعرف عليه في الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 012سلمى اإلمام، مرجع سابق، ص . 1
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 :خالصة الفصل الثاني
لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى اإلنفاق العمومي على قطاع التعليم العالي على مّر 

منذ فترة االستعمار وبعد  نشأة الجامعة الجزائرية وتطورها العودة إلى وهدا بعدعقود تقريبًا  10
واستقرار االقتصاد الجزائري أو تذبذبه  آنذاك، وكيف تأثرت بالبيئة التي كانت سائدة االستقالل

فقد عرضنا كيف يتم إعداد السياسة التعليمية الجامعية   ،يؤثر تأثيرا مباشرًا على التعليم العالي
، ويمكننا 0222وزارة التعليم العالي وهذا منذ االستقالل إلى غاية  عبر وكيف تنفذ وتسير

القول بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت  واإلصالح المتتابع للتعليم العالي لم يحقق النتائج 
المرجوة، فالتعليم العالي لي  مجرد مدخالت ثم مخرجات لعملية عادية يترتب عليها إنتاج 

 علىأثر ويساهم في التأثير  المنتجفي، بل يجب أن يكون لهذا طالب لديهم رصيد معر 
ذا اعتمدنا على مبدأ الكفاءة والفاعلية كأداتين من أدوات تقويم السياسة  ،االقتصاد والمجتمع وا 
أن تقوم الجامعة بتكوين طالب بأقل تكلفة من اإلنفاق ( Efficience)العامة، فالكفاءة 

ما لم يتجسد سواء في مرحلة الشروع في اإلصالحات  وهذا ،لمجموعة كبيرة ذات نوعية
أن ( Efficacité)الفاعلية أو في الثمانينات أو في مرحلة االنفتاح أّما ( 0222 -0220)

القدرة على تجسيد األهداف التي وضعت وأن يساهموا في ( الطالب)يكون لهذه المخرجات 
ق على قطاع التعليم العالي في عّز اإلنفا لقد تواصل ،التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

 0225و  0220األزمة االقتصادية ولما كانت الجزائر على حافة اإلفال  االقتصادي في 
، فالمرحلة إال أن الجامعة بقت كما هي وبنف  المشاكل تقريبا  وتواصلت بها اإلصالحات 

عادة الهيكلة لوزارة التعليم العالي في  التطورعمومًا بالرغم من  ، لم 0222و 0221الكمي وا 
نصل للمستو  المطلوب وتأثرت الجامعة بالبيئة وبالنظام السياسي وتسيرها خاضع لنظام 
مركزي ذو طابع بيروقراطي يتعامل مع الجامعة كمرفق عام وهذا ما جعل الجامعة تتأثر تأثيرًا 

 .هذا الوضعبسلبيًا 
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 :الثالث الفصل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع التعليم العالي بين التحرر 

االقتصادي وانتعاش اإليرادات الريعية 

 للدولة

0222-0200  
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 :مقدمة الفصل الثالــــــــــــــــــــــث
مع بداية  األلفية الجديدة شهدت أسعار المحروقات  تناميًا كبيرًا في السوق الدولية، 

مباشرة على عائدات الجزائر التي تعتمد على  انعك ووصلت إلى مستويات قياسية وهذا ما 
قطاع المحروقات بشكل رئيسي في التصدير وهو العمود الفقري لإلقتصاد الجزائري، فقد ارتفع 

دوالر للبرميل  02.22إلى حوالي  0222دوالر للبرميل سنة  02.22سعر المحروقات من 
هذا ما 2102الر سنة دو  010و بقي في ارتفاع مستمر إلى أن وصل لعتبة  2110سنة 

يرتفع ويتضاعف في العديد من ( 2102 -2111)جعل اإلنفاق العام في هذه الفترة 
ومنها قطاع التعليم العالي الذي كان يعاني من العديد من اإلختالالت ويعرف  ،القطاعات

ي مع إرتفاع ف...( هجرة األدمغة، البنية التحتية، التأطير)تراجعًا على العديد من األصعدة 
عدد الطالب المتوافدين على الجامعة مما جعل الجزائر ُتدخل العديد من اإلصالحات على 
قطاع التعليم العالي لعّلها تجد حاًل لألزمات التي أصبح يعاني منها هذا القطاع اإلستراتيجي، 

على مد  أهمية التعليم العالي وكيف ساهم في نهضة ( الفصل األول)وقد تعرفّنا فيما سبق 
كتوجه عالمي ( LMD)ديد من الدول مثل اليابان وماليزيا لد  قامت الجزائر بتبني نظام الع

من  انطالقاقوي  اقتصاد، ولعّلها تساهم في بناء واالقتصاديةجديد لتواكب التحوالت السياسية 
إصالح التعليم العالي في زمن أصبح يقوم على المعرفة في شتى المجاالت لد  سنتطرق في 

اإليرادات الريعية  وانتعال االقتصاديقطاع التعليم العالي بين التحرر : الموسوم بـ هذا الفصل
 :لدولة وهذا وفق للمباحث التالية

 اإليرادات النفطية  وعودة اإلنفاق العام، تطور نصيب  انتعال: المبحث األول
 .2102 -2111 التعليم العالي قطاع

 أهم اإلصالحات التي عرفها القطاع خالل هذه المرحلة  نظام : المبحث الثاني
 .د مضمونه وأهدافه.م.ل

 تقييم مردودية قطاع التعليم العالي في ظل االتفاق العمومي: المبحث الثالث. 
 الرهانات المستقبلية فتح القطاع أمام الخواص: البمحث الرابع
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التعليم  اإلنفاق العام و تطور نصيب قطاعانتعاش اإليرادات النفطية وعودة : المبحث األول
 2111/2112 العالي

أزمة مستديمة بالرغم من أواخر الثمانينات من القرن الماضي منذ يعاني االقتصاد الوطني 
وال تزال المحروقات كما كان عليه الوضع التي تملكاها الجزائر،تنوع الثروات البشرية والمادية 

منذ أكثر من ربع قرن من الزمن تحتل الصدارة في اقتصادنا وعوض أن تتقلص تبعيتنا 
للسوق المعولمة وكما كان متوقعا فإنها ما فتئت تتفاقم أكثر فأكثر إذ أن كل عملتنا الصعبة 

   1.ات من إيراداتنا الجبائية تأتي من المحروق/ 61أو جلها وقرابة 
التسعينات من القرن )قد ال حضنا كيف أن انهيار أسعار المحروقات في فترة األزمة لو 

كان له األثر المباشر على االقتصاد الوطني ومع ارتفاع أسعار المحروقات في (  الماضي
تبنت الجزائر سياسة اقتصادية جديدة لعلها تستطيع النهوض باالقتصاد وهذا ما  2110سنة 

 .في هذا المبحث  سنفصل فيه
 :السياسة االقتصادية الجديدة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات: المطلب األول
يدرك بأن البالد بصدد خوض تجربة تنموية  بداية العقد األول من القرن الحاليمع 

معالمها من خالل شروع الحكومة في تنفيذ سياسة اقتصادية  جديدة  تختلف  جديدة  اتضحت
 .عن تلك التي طبقت سابقا

هذه السياسة التي يمكن تسميتها بسياسة اإلنعال االقتصادي ذات التوجه الكينزي   
تهدف أساسا إلى رفع معدل النمو االقتصادي عن طريق زيادة حجم اإلنفاق الحكومي 

وبأغلفة مالية كبيرة  وكان  ،2د تم تجسيد هده السياسة وفق ثالث برامج تنمويةاالستثماري  وق
مع نهاية سنة  دوالر 22،5هذا انعكاسا مباشر الرتفاع سعر النفط  الجزائري إلى مستو  

وهذا ما أد  إلى ارتفاع احتياطي  0222مقارنة بسنة % 52أي ارتفاع بنسبة   2111
 0222مقارنة  ب %021مليار دوالر أي حوالي  00،2الى مستو  2111الصرف  سنة 

                                                           
                                                                                                                      071زرنوح ياسمينة، مرجع سابق، ص-

1
  

العدد الثاني . األبحاث  االقتصادية،مجلة 4111.4101نبيل بوفليح  ، دراسة تقيمية  لسياسة اإلنعاش االقتصادي  المطبقة في الجزائر في الفترة  -4

422ص  4100، ديسمبر  رعشر ، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيي 2   
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سياسة  إتباع إلىتحول الجزائر  إلىوقد سمح  هذا  االنفراج المالي نتيجة ارتفاع المداخيل 
ألن اإلنفاق العام أحد أهم  ،1العام اإلنفاقعلى التوسع في   باألسا اقتصادية  جديدة  ترتكز 

 .العوامل المؤثرة في األداء االقتصادي

 اإلنعالفي كل من مخطط دعم  الجديدة التي اتبعتها الجزائروتجلت هذه السياسة 
-2115والبرنامج التكميلي لدعم النمو خالل الفترة  2110-2110االقتصادي  خالل الفترة 

وهو أضخم برنامج تنموي يطبق في الجزائر منذ  2100-2101والبرنامج الخماسي  2112
في مسعى كان موجها بالكامل إلعادة بعث حركية االقتصاد الوطني الذي توقفت  ،االستقالل 

البالد ألكثر من عشرية  عاشتها عجلة دورانه بسبب تداعيات األزمة األمنية العاصفة التي
نعال المؤسسات العمومية ومسح ديونها ورفع قدرتها   ،كاملة ومعالجة آثارها الوخيمة وا 

بعد عملية تسريح  مست أكثر من  ،ار و توفير مناصب الشغلالتنافسية  ودعم االستثم
تحسين البنية التحتية للمنشآت والمطارات  إلىألف عامل  خالل فترة األزمة، إضافة 011

وكل هذا في البرامج الثالث  والتي رصد لها مبلغ   2والموانئ ذات الصلة بالقطاع االقتصادي
وسنتعرف على محتو  كل برنامج  على  2110مليار دوالر أمريكي  مّنذ عام  021يفوق 
 .حد 

 :2114-2111مخطط اإلنعاش االقتصادي ( 0
عبارة عن  2110يعتبر مخطط دعم اإلنعال االقتصادي  الذي أقر في أفريل 

بنسب متفاوتة وتبلغ  2110-2110مخصصات مالية موزعة على طول الفترة الممتدة من 
مليار دوالر  وهو يعتبر برنامجا  2مليار دج أي ما يقارب   525قيمته اإلجمالية حوالي 

مليار  00،2والمقدر ب 2111ضخما قياسا باالحتياطي الصرف الذي سجل قبل إقراره سنة 
في شكل   ّها المخطط في إطار  السياسة المالية التي بدأت الجزائر تنتهجهابدوالر وقد جاء 

  .توسع في اإلنفاق العام مع بداية تحسن وضعيتها المالية قصد تنشيط  االقتصاد الوطني

                                                           
بودخدخ كريم مرجع سابق ص 
1
  

                                               4104أوت 42عثمان لحيايلي الجزائر تغرق في مستنقع النفط يومية الخبر  العدد  الموافق ل  الخميس   
2
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وفقا للوثيقة الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة  ويهدف مخطط دعم اإلنعال االقتصادي
 : 1هيو إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية   آنذاك

 تنشيط الطلب الكلي( أ
للقيمة المضافة ومناصب الشغل عن طريق رفع مستو   دعم النشاطات المنتجة( ب

 االستغالل في القطاع الفالحي وفي المؤسسات المنتجة المحلية الصغيرة والمتوسطة
تهيئة وانجاز هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات االقتصادية وتغطية (  ج     

 .ةاالحتياجات الضرورية للسكان فيما يخص تنمية الموارد البشري
التركيز على دعم المستثمرات الفالحية والمؤسسات  وتسعى الحكومة من خالل هذه األهداف

الصغيرة والمتوسطة انطالقا من كونها منشآت منتجة بصفة مباشرة للقيمة المضافة ومناصب 
يوضح مضمون مخطط دعم اإلنعال االقتصادي والمخصصات ( 00)والجدول رقم  ،العمل

 المالية لكل قطاع 

  2114-2111مضمون مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي : (11)رقم  الجدول

                                                           
                                                                                                                          410بوفليح نبيل ن مرجع سابق،ص -

1
  

 السنوات          

 القطاعات

 المجموع 2110 2110 2112 2110

 (مبالغ)

 المجموع

 (نسب)

 01.0 201.5 2.1 02.6 21.2 011.2 أشغال كبر  و هياكل قاعدية

 02.2 210.2 6.5 50.0 22.2 20.2 تنمية محلية و بشرية

 02.0 65.0 02.1 22.5 21.0 01.6 البحري قطاع الفالحة و الصيد 

 2.6 05.1 / / 05.1 01.1 دعم اإلصالحات
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   الوحدة مليار دوالر 
مذكرة ماجستير، جامعة آثار برامج التنمية االقتصادية على الموازنات العامة في الدول النامية، : بوفليح نبيل  :المصدر

 .012، ص2115حسيبة بن بوعلي،الشلف، 

على  أساسااالقتصادي  يالحظ أنه تركز  لااإلنعالمتتبع للتوزيع السنوي  لبرنامج دعم  إن
مليار دج  000،2مليار دج،025مليار دج، 215،0 بقيمة 2110،2112،2110سنوات 

من قيمة المبلغ المخصص % 20،26و  %05.02و %02،02على التوالي  أي بنسبة 
من  %0،2 نسبةمليار دج أي  21،5ب  إال تحضلم  2110للبرنامج في حين أن سنة 

حجم المبلغ المرصود للبرنامج وهو األمر الذي يدل على عزم الحكومة على تنفيذ معظم 
العمليات والمشاريع الخاصة بالبرنامج خالل أقصر فترة زمنية ممكنة بغرض تحسين الظروف 

 1تصادية واالجتماعيةاالق

حصيلة ايجابية على مستو  االقتصاد الكلي  2110وكحصيلة لهذا المخطط عرفت سنة 
 % 2،2ونسبة تضخم تقارب %  6،2حيث سجل الناتج الخام المحلي ارتفعا محسوسا بنسبة 

 0222مليار دوالر سنة  0.0مليار دوالر مقابل  02،2ما يقارب  2112واحتياط صرف سنة 
مليار دوالر أما المديونية المحلية 22إلى  مليار دوالر 22،0كما عرفت المديونية تراجعا من

كما  2110مليار دينار سنة  200إلى  0222مليار دينار سنة  0152للدولة فقد انتقلت من
وهدا ما يوضحه  2110سنة % 5و االقتصادي تحسنا ملموسا وصل إلى سجل معدل النم

 :أما عن نسبة المشاريع المنفذة فهي كتالي 2أكثر الجدول في الملحق

 (%20)مشروع منجز بنسبة 00.200*

 (%26)مشروع  في طور االنجاز 0.120*
                                                           

                                                                                                                        412بوفليح نبيل ، مرجع سابق ص    .
1
  

دراسة حالة الجزائر ن أطروحة دكتوراه علوم في العلوم السياسية والعالقات الدولية، دامعة : فرميش مليكة، دور الدولة في التنمية- 2

 .482السياسية صقسنطينة، كلية الحقوق والعلوم 

 011 525.1 21.5 000.2 025.2 215.0 المجموع
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  1(%0)مشروع في طور االنطالق 052*

من مخطط دعم اإلنعال االقتصادي كان يقتضى أن ما أقرته الدولة من مشاريع وبرامج ض
بحكم التطورات االقتصادية العالمية وما صاحبها من دخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق 
إرفاقها بجملة من اإلصالحات العديدة قصد تهيئة الظروف المناسبة والمشجعة على 

ع متطلبات الدولة ومن ثم االستثمار واإلنتاج والمنافسة وبالتالي ضمان القدرة على التكيف م
إضفاء الفاعلية على البرامج والمشاريع المنفذة وقد شملت هده اإلصالحات اإلدارة والضريبة 

 2.مليار دج  05والمالية وقد قدرت مخططات هذا البرنامج بحوالي 

      2110-2115البرنامج التكميلي لدعم النمو  2
جاء هذا البرنامج في إطار السعي نحو مواصلة سياسة التوسع في اإلنفاق التي شرع 

، خصوصا مع استمرار تحسن الوضعية المالية الناتجة عن 2110في تطبيقها بداية سنة 
وبعد النتائج   أسعار النفط المرتفعة منذ بداية األلفية الثالثةبفضل تراكم احتياطي الصرف 

حقيقها  في البرنامج األول حيث تم تحقيق نمو مستمر يساوي في المتوسط االيجابية التي تم ت
طوال السنوات الخم  التي طبق فيها برنامج دعم اإلنعال االقتصادي وتراجع في  % 0،2

وانجاز اآلالف من المنشآت القاعدية  ليأتي  % 20من إلى اقل% 22البطالة من أكثر 
 .لبرنامج دعم اإلنعال االقتصادي  البرنامج التكميلي لدعم النمو كتكملة 

يعتبر البرنامج التكميلي لدعم النمو برنامجا غير مسبوق في تاريخ الجزائر االقتصادي 
 والرمليار د 55مليار دج أي ما يقارب  0210من حيث قيمته التي بلغت في شكله األصلي 

مليار دج  002حيث أضيف له بعد إقرار برنامجيين أحدهما خصا بمناطق الجنوب بقيمة
مليار دج زيادة على الموارد المتبقية من مخطط  662وآخر بمناطق الهضاب العليا بقيمة 
 0020مليار دج والصناديق اإلضافية المقدرة ب 0120دعم اإلنعال االقتصادي والمقدرة ب

                                                           
                    الجدول المرفق بالملحق يفصل في المشاريع ونسبة انجازها بكل قطاع                                                                 
1
  
410، مرجع سابق ص4112-4110بودخدخ كريم، اثر اإلنفاق العام عل  النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر   

2
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ما يوضحه  وذالك 1مليار دج 0001مليار دج والتحويالت الخاصة بحسابات الخزينة بقيمة 
 :في الملحق وقد ركز البرنامج التكميلي لدعم النمو على)( الجدول رقم 

تحسين المستو  المعيشي لألفراد سواء من خالل تحسين الجانب الصحي،التعليمي  -
 .واألمني 

تحديث وتوسيع الخدمات العامة نظرا ألهميتها في تطوير كال من الجانبين  -
 ؛واالجتماعي االقتصادي

ر الموارد البشرية والبنى التحتية باعتبارهما من أهم العوامل المساهمة في دعم تطوي -
 ؛االقتصاديعملية النمو 

والذي يعتبر الهدف الرئيسي والنهائي لهذا البرنامج  االقتصاديرفع معدالت النمو  -
 .والذي يسعى لتحقيقه   انطالقا من تحقق األهداف الوسيطة السابقة الذكر

مخصصات المالية لهذا البرنامج في خمسة محاور رئيسية تتمثل فيما وقد تركزت ال
 :يلي

 .2112-2115مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو : 02لجدول رقم  ا
 (مليار دج: الوحدة)

 النسب المبالغ القطاعات

 %05.5 0212.5 تحسين ظروف معيشة السكان

 %01.5 0210.0 تطوير المنشآت األساسية

 %2 002.2 التنمية االقتصاديةدعم 

                                                           
                                                                                                                                   412-414نفس المرجع ص  
1
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 %0.2 210.2 تطوير الخدمة العمومية

 %0.0 51 تطوير تكنولوجيات االتصال

 011 0212.2 المجموع

، مجل  األمة، 2112-2115البرنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفترة : المصدر
  2-6ص 2115أفريل 

وارتكزت المخصصات المالية لهذا البرنامج على محورين رئيسيين، األول تعلق 
بتحسين مستو  معيشة السكان من خالل توفير السكن وتجهيز مدار  ومطاعم مدرسية 
إضافية، وكذا تأهيل المرافق الصحية،الرياضية والثقافية، أما المحور الثاني فتعلق بتطوير 

ماشيا مع ما قد تم الشروع فيه من قبل في إطار مخطط المنشآت األساسية والقاعدية ت
التحتية التي كانت تشهد فيها  للبنى، وذلك في إطار تحديث وتطوير االقتصادياإلنعال 

الجزائر تراجعا حادا نظرا للظروف األمنية الصعبة التي عاشتها في العشرية األخيرة من 
 1.االقتصاديةوالتنمية  لالستثمارالتسعينيات،خصوصا وأنها تمثل دعما وحافزا قويا 

 اإلنعالعن برنامج دعم  2112-2115ويتميز البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة 
أضعاف قيمة مخطط  6االقتصادي في األهداف وفي القيمة المضافة والتي تقدر بأكثر من 

 دعم اإلنعال االقتصادي وقد شهدت معدالت النمو االقتصادي  انخفاض في الفترة
وهدا يرجع إلى تراجع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض الطلب على ( 2115/2112)الممتدة

 . 2112النفط وأيضا بعد بداية األزمة المالية العالمية أواخر 

وهناك تالزم معدل النمو الناتج المحلي الخام يتأثر بمعدالت النمو داخل قطاع المحروقات  نإ
أن النمو خارج قطاع المحروقات قد شهد تحسنا ملحوظا حيث  أيضاتام بينهما ،ونالحظ 

ونفسر هذا باألثر االيجابي للبرنامج التكميلي لدعم النمو  %2،0ب 2112سجل أعلى نسبة سنة 

                                                           
..                                                                                            .00 -01سالمنية محمد، بودخدخ كريم ، مرجع سابق ص 
1
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الطاقة والمياه حيث قدرت  وبالخصوص في كل من القطاع الفالحي وقطاع األشغال العمومية وقطاع
وبالرغم من  %2،2،%2،2و %21على التوالي ب 2112معدالت النمو لهذه القطاعات لسنة 

للقطاعات خارج قطاع المحروقات يبقى ضئيل خالل فترة البرنامج أين  اإلنتاجيةهذا فان معدل نمو مؤشر 
 1بنك الجزائر إحصائياتفي المتوسط حسب  %0،15قدرت ب

ماسي وهو تكملة لإلصالحات التي باشرتها الجزائر وضعت مخطط ثالث سمي بالبرنامج الخ
 .ما سنفصل فيه في النقطة الموالية

 2111/2114البرنامج الخماسي  3
بعد تطبيق البرامج السابقة انتقلت الجزائر لتطبيق برنامج ضخم بقيمة مالية تقدر 

مليار دوالر ولم يسبق للجزائر منذ االستقالل وان  222أي ما يعدل  ،مليار دينار20200ب
رصدت مثل هدا المبلغ ألي مشروع تنموي وقد تم تقسيم هذا البرنامج إلى ثالثة برامج فرعية 

 :يمكن توضيحها كما يلي 

مليار دينار  2210 إلىقطاع التنمية المحلية والبشرية استفادا من برنامج خاص يصل -
 البرنامج إجماليمن % 05،02ما يمثل  يأجزائري 

دينار  01226العمومية  والهياكل القاعدية  ويقدر المبلغ المخصص له ب  األشغالقطاع  -
 البرنامج إجماليمن   %02،52جزائري ما نسبته 

مليار دينار ما  0511واستفادت من : قطاعات الصناعة والصيد البحري والتشغيل  والفالحة-
  :المواليوهدا ما يوضحه أكثر الجدول 2من البرنامج  %06،15يمثل نسبة 

 

 
                                                           

1
  مة بالمؤتمر الدولي، ورقة بحث مقد(نظرة تحليلية)مدوري عبد الرزاق، عرض وتقييم أثار البرامج االستثمارية عل  النمو االقتصادي في الجزائر

 4102مارس  00/04، أيام 4102-4110تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها عل  التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  

02جامعة فرحات عباس سطيف،ص  

                                                                             .                                                   412بوفليح نبيل مرجع سابق.
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 2114- 2111التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي :   13جدول رقم 

 النسبة المبلغ  البرنامج
 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان؛.0
 السكن-
 التربية التعليم العالي التكوين المهني -
 الصحة -
 تحسين وسائل والخدمات اإلدارية  -
 باقي القطاعات -

2210 
0211 
0222 
602 

0211 

05،02% 

 برنامج تطوير الهياكل القاعدية.2
 العمومية والنقل األشغالقطاع -
 قطاع المياه-
 قطاع التهيئة العمرانية-
 

0226 
5211 
2111 
511 

02،52% 

 برنامج دعم التنمية االقتصادية.0
 والتنمية الريفية والصيد البحري الفالحة-
 دعم القطاع الصناعي العمومي-
 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل-

0511 
0111 
2111 
511 

06،15% 

 255بوفليح نبيل مرجع سابق ص:المصدر 

 أهمالتوزيع القطاعي  للبرنامج الخماسي يعك  رغبة الحكومة في  استهداف  أنويمكننا القول 
ومن  القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة في معدالت النمو االقتصادي  ومستويات التشغيل

نجد أنه مخطط تنموي  ،خالل قراءتنا لمضمون البرنامج الخماسي الممتد على خم  سنوات
والبعد الثاني ذو طابع ( التنمية البشرية)ثالثي األبعاد فالبعد األول دو طابع اجتماعي 

( التنمية الصناعية) علق باستكمال وتشيد بنية قاعدية أساسية لالقتصاد اقتصادي محض مت
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، وحسب إحصائيات المجل  1(التنمية البحثية)والبعد الثالث قد خص االقتصاد المعرفي 
سنة  %2.2الوطني االقتصادي واالجتماعي  فقد حقق االقتصاد الجزائري نسبة نمو تقدر

إال  ةوبالرغم من أنها ايجابي %4.2ب 2102ة وفي سن،2100ونف  النسبة لسنة   2101
 .أنها ال تعك   حجم اإلنفاق واألهداف التي تم تسطيرها من طرف الدولة

 2111نصيب قطاع التعليم العالي من اإلنفاق في الفترة الممتدة من :  المطلب الثاني
 2112إلى 

األول والتي رصد لها مبلغا من خالل البرامج  التنموية الثالث التي تعرفنا عليها في المطلب 
نلم  منها رغبة مختلف الحكومات المتعاقبة في   ،مليار دوالر 021ماليا ضخما يفوق 

في الفصل  ولقد تعرفنا ،تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية باالعتماد على سياسة انفاقية استثمارية
الثاني كيف أن الجزائر كانت بالرغم من كل الظروف التي مرت بها تهتم بقطاع التعليم 
العالي الذي كان في أواخر التسعينات يعاني من العديد من المشاكل في التأطير والعديد من 

 تعد من المشكالت المطروحةالتي  التمويلالبيداغوجية ومن أبرز المشاكل مشكلة  اإلختالالت
كثير من الدول العربية والغربية، فقطاع حسا  كقطاع التعليم العالي يحتاج إلى البقوة لد  

 .ميزانية كبيرة وتسيير عقالني وتوزيع عادل خاصة وأنه يعتمد علي التمويل الحكومي
زيادة يضعف تأثيرها بسبب  أيللتعليم العالي إال أن  ةمن ميزاني الجزائر تخصصه رغم ما

، األجورو  زيادة عدد الطلبة وارتفاع التكاليف وتضخم األسعار ومتطلبات جودة التعليم العالي
 . همما يضعف البحث العلمي وتمويل

قطاع التعليم العالي  التسعيناتمست األزمة المالية التي كانت تعاني منها الجزائر في  ولقد
المحروقات  بداية من مطلع األلفية الجديدة وعودة اإلنفاق  سعارأولكن مع عودة ارتفاع  أيضا

مالية كبيرة  كما تعرفنا عليه في المطلب  بأظرفهالعام وتبني الجزائر لبرامج تنموية جديدة 
 .األول سنحاول أن نعرف نصيب قطاع التعليم العالي من هده البرامج 

 :االقتصادي ميزانية التعليم العالي من برنامج اإلنعاش (  1

                                                           
                                                                                                                  44مدوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  
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على  كيفية تحسين مستو  معيشة المواطن  لقد كان التركيز في برنامج اإلنعال االقتصادي 
نالحظ أن  ( 00)الجزائري والحد من البطالة التي كانت في تزايد مستمر  ومن خالل الجدول 

بلغ ي بمظالتعليم العالي والبحث العلمي  الذي صنف في برامج تنمية الموارد البشرية قد ح
وهو مبلغ   ،مليار دينار خالل هدا البرنامج 02،02مليار دينار والبحث العلمي ب 02،2

ضعيف مقارنة مع القطاعات األخر  التي ركز عليها برنامج اإلنعال االقتصادي  التي 
كانت موجهة باألسا  إلعادة بناء الهياكل القاعدية وبعث التنمية المحلية حيث استهلك أكثر 

 يوضحهمليار دينار وّهذا ما  525ميزانية اإلنعال االقتصادي المقدرة ب  من %25،6من 
 :المواليالجدول 

 التقديرات المالية لبرنامج اإلنعاش االقتصادي (14)الجدول رقم

 دوالر مليار  مليار دينار الفصول  العنوان
 الزراعة- دعم األنشطة اإلنتاجية 

 الصيد و الموارد المائية -
65 
2،5 

1،22 
1،00 

   المجموع الجزئي
20،5 

1،22 

 التنمية المحلية- التنمية المحلية
التشغيل والحماية - 

 االجتماعية

000 
06 

0،50 
1،20 

 0،22 022  المجموع الجزئي

تقوية اإلدارة العمومية  وتحسين 
 نمط العيل

التجهيز الهيكلي -
 للمناطق

إعادة إحياء المناطق -
 الريفية الجبلية  المرتفعات

 والواحات

002،2 
 

62،6 

0،20 
 

1،21 
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 المجموع الجزئي
 
 
 
  

 2101،5 2،20 

 التربية الوطنية - تنمية الموارد البشرية 
 التكوين المهني -
 التعليم العالي -
 البحث العلمي -
 الصحة واإلسكان  -
 الشباب والرياضة -
 الثقافة واالتصال -
 الشؤون الدينية -

22 
2،5 

1180 
12831 
00،2 

0 
2،0 
0،5 

1،06 
1،00 
1825 
1811 
1،21 
1،15 
1،10 
1،12 

 0،21 21،22  المجموع الجزئي

 حشد الموارد - السياسات المرافقة
تأسي  صندوق  -

 الشراكة
تهيئة المناطق  -

 الصناعية
صندوق  ترقية  -

 المنافسة الصناعية

21 
22،5 

 
2 
 
2 

1،22 
1،01 

 
1،10 

 
1،10 

 1،62 06،5  المجموع الجزئي 
 2،00 525،22  المجموع الكلي 

 258بوفليح نبيل مرجع سابق ص :المصدر
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يبين لنا الجدول السابق نصيب قطاع التعليم العالي من برنامج اإلنعال االقتصادي وقد 
اقتصاد ريعي بامتياز  ويتأثر   فهوقطاع المحروقات لاالقتصاد الجزائري  تبعيةنا مد  ظالح

التعليم العالي من الناتج نصيب قطاع ( 05)بأسعار المحرقات عندما ويبن الجدول رقم 
 .من الناتج الداخلي الخام  %0،21و  %0،10الداخلي الخام  الذي تراوح ما بين 

من تحسن الوضعية االقتصادية للجزائر في هده الفترة إال أن  نصيب قطاع التعليم  مفالبرغ -
العالي لم يتطور تطورا كبيرا قياسا بالمراحل السابقة حيث  بقي في نف  المخصصات من  
الدخل الخام حيث كان يقدر نصيب قطاع التعليم العالي في السبعينات من القرن الماضي 

لتبقى النسبة في نف   %0،0وفي فترة األزمة قدر ب تنينافي الثما% 0،6و  %0،2ب
 .أكثر( 05)المستو  تقريبا في ضل الوفرة المالية وهذا ما يوضحه الجدول رقم

  تطور مخصصات الناتج الداخلي الخام لقطاع التعليم العالي:(15)الجدول رقم

 البيان

 

 السنوات

 الناتج الداخلي الخام

(1000xدج) 

 النسب

(1000xدج) 

نسبة ميزانية 
القطاع من للدخل 

 الخام

(%) 

2000 0.010.211.111 02.521.662 0،00% 

2001 0.222.000.011 00.520.220 0،10% 

2002 0.522.220.011 52.200.025 0،22% 

2003 5.252.020.11 60.020.660 0،21% 

2004 6.051.050.511 66.022.122 1811% 

 14ص موسى نور الدين مرجع سابق :المصدر
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النتاج الداخلي  من% 0،5أكثر من  (2102)يصل نصيب قطاع التعليم العالي لوحده اليوم
البرنامج هو التطور في هياكل القاعدية لقطاع التعليم العالي حيث  نتائج هدا ، ومن الخام

جامعة لتتطور  02ب 0222/2111كانت تقدر عدد الجامعات في الموسم الجامعي لسنة 
ع بداية الموسم جامعة وهدا م 26دعم اإلنعال االقتصادي الىفي نهاية مخطط 

وكان هناك تطور أيضا في عدد األساتذة مع تراجع لألساتذة األجانب 2110/2115الدراسي
أستاذ أجنبي وعدد 162 2110/2115بالجامعات الجزائرية حيث بلغ عددهم للموسم الجامعي 

ر ملحوظ في األحياء الجامعية التي بلغت أستاد  مع تطو 22220قدر ب  ناألساتذة الجزائريي
 .مخطط دعم اإلنعال االقتصادي  نهايةحي جامعي مع  020

مقارنة بالتحديات المستقبلية التي تنتظر القطاع  ببطءقطاع التعليم العالي يتطور  إن 
والمسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفع بالتنمية االقتصادية ، فالنمو االقتصادي في الدول 
النامية يقتضي تحريك عوامل اإلنتاج المختلفة والعمل على ترابطها بما يؤدي إلى تكوين 
مستمر لرأ  المال  وتحسن رأ  المال البشري كما ونوعا والدفع المستمر لإلنتاج يؤدي إلى 

تصبو معظم الدول لتوفيره في  زيادة الناتج الوطني ازديادا طرديا ، فالرأ  مال البشري هو ما
 .الحالي عن طرق مؤسسات التعليم العالي  العصر

  :نصيب التعليم العالي من البرنامج التكميلي لدعم النمو 2

قطاع التعليم العالي  وهذا لرصدت الجزائر في المخطط التكميلي لدعم النمو ميزانية معتبرة  
وتزامن تطبيق هدا المخطط مع اإلصالحات التي طبقت في  ،(06)رقم  ما يوضحه الجدول

اإلصالح الذي طبق على  أنوشمل هذا اإلصالح الناحية المالية أيضا حيث التعليم العالي 
مستو  الميزانية العامة للدولة تجربة طبقت على مستو  قطاع التعليم العالي ، مفاد هذه 

                                                           
  ليم العالي والبحث العلمي                                                                                                     حسب إحصائيات وزارة التع 
1
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ميزانية البرامج، أي انه باإلضافة إلى االحتفاظ  التجربة هو االنتقال من ميزانية الوسائل إلى
 .1بمبدأ سنوية الميزانية فانه يتم األخذ كذالك مبدأ البرنامج في إعداد الميزانية 

 (2110-2115)تطور ميزانية التعليم العالي(19)الجدول 

 البيان

 

 السنوات

 ميزانية الدولة

(1000xدج) 

 ميزانية القطاع

(1000xدج) 

نسبة 
 القطاع من

ميزانية 
 (%)الدولة

نسبة الزيادة 
في ميزانية 

 (%)القطاع

2115 0.211.111.111 22.020.021  50 ،6% 02،22% 

2119 0.220.006.222 25.002.225 6،60%        2،25% 

2111 0.520.200.060 25.622.012 6،12% 02،05% 

2111 2.102.262.026 002.016.016 26  ،5%  20،60% 

2110 2.520.200.025 050.602.222 09  85% 31811% 

 01موسى نور الدين مرجع سابق ص :المصدر

بالنظر إلى الجدول يؤكد أن االعتمادات المالية المخصصة لميزانية تسير قطاع التعليم العالي 
، لكن عك  ذالك جهة 2112و 2115شهدت ارتفاعا مستمرا خالل الفترة الممتدة ما بين 

للقطاع مقارنة بميزانية الدولة فهناك ارتفاع ضعيف جدا في النسبة حيث  النسبة المخصصة
من ( % 5،50) دج ما يعادل  22020021111 ب2115قدرت ميزانية التسيير لسنة 

دج أي ما  0506022221111قدرت ب 2112الميزانية العامة للدولة  وبالنسبة لسنة 
ص االعتمادات السنوية فعرفت ارتفاع من الميزانية العامة، أما  فيما يخ( %5، 26)يعادل

                                                           
                                                                                                                84موس  نور الدين ، مرجع سابق الذكر ص 

1
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 2112أما  في سنة   2110مقارنة ب  %02،22حيث زادت ب  2115مستمر بداية من 
 .2112بالنسبة لسنة ( %01، 21)فكانت نسبة الزيادة 

أصبح يعرف تزايدا مستمرا  من ناحية النفقات وكل سنة تخصص  2110فالتعاليم العالي منذ 
التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم في ظل عالم متغير وشديد له مبالغ كبيرة لمسايرة 

 .التعقد ومرتبط ارتباط وثيق بالمعرفة العلمية

 2111/2114البرنامج الخماسي  3

كما سبق وأن ذكرنا أن البرنامج الخماسي  يعد أضخم برنامج  تنموي  تطبقه الجزائر مند  
مليار دوالر ويحتوي البرنامج على ستة محاور أساسية  222االستقالل  بغالف مالي تجاوز 

أهمها  التنمية البشرية والدي يستهدف بالخصوص التربية الوطنية والتعليم العالي  فقد كان 
مقعد بيداغوجي و  611.11ا القطاع  فقد وضعت أهداف تسمح بتحقيق ذكبير به االهتمام

ميزانية كبيرة وهو ما  مما يتطلب رصدمطعم جامعي  00مكان لإليواء مع توفير  011.111
 .مليار دج لقطاع التعليم العالي  262تم  توفيره  حيث تم تخصيص 

 أنمختلفة التي كرست ميدانيا ينتظر تسخير مثل هذه األموال ناهيك عن التشريعات ال إن 
من شأنها إعادة االعتبار إلى اقتصاد المعرفة بصفته أحد أسرار تقدم  نتائج ايجابيةتحقق 

 1البلدان اليوم

يبين األغلفة المالية لبعض القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية للفترة   (11) الجدول رقم
 المخطط الخماسي

 (مليار د ج) الغالف المالي  القطاع

 0212 السكن

                                                           

1                                           000عبد الرحمن بن تومي اإلصالحات االقتصادية في الجزائر مرجع سابق ص .
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 2110 الموارد المائية

 252 التربية الوطنية

 262 التعليم العالي

 022 التكوين والتعليم المهنيين 

 602 الصحة

 021 الشباب والرياضة

 051 الطاقة كهرباء وغاز

 2252 مجموع األغلفة المالية

 313الجزائر مرجع سابق صعبد الرحمن بن تومي اإلصالحات االقتصادية في : المصدر

أي   2100وان هذا المخطط يمتد إلى غاية  2102بالرغم من أن حدود دراستنا الزمانية هي 
يشمل على سنتين من الدراسة نالحظ أن قطاع التعليم العالي قد استفادة من ارتفاع أسعار 

بعد  ،الميزانيةالمحروقات  بشكل مباشر حيث أصبح يحتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث 
  2100وسنة  2101كل من الدفاع الوطني والداخلية والتربية الوطنية والصحة وهدا لسنة 

وهي مكانة مهمة تدل على أن القطاع في نمو متواصل فيكفي أن نعرف أن عدد الطلبة 
ويعود هدا باألسا  ) قد بلغ مليون و ثالثمائة ألف طالب 2102ببداية الموسم الدراسي لسنة 

معظمهم يستفيدون من اإليواء والنقل والمنحة ومن  ( ى ارتفاع نسبة النجاح بشهادة البكالورياإل
 .العديد من الخدمات بمبالغ رمزية أي تقريبا مجانا

الجدول رقم )ارتفاع في انجاز الهياكل القاعدية الخاصة بالتعليم العالي وقد شهدت هده الفترة
، وهدا يرجع لكون الدولة هي التي تسير القطاع (بالملحق يوضح تطور الهياكل القاعدية

بصفة كلية وان نسبة  تدخل الدولة في تمويل التعليم العالي تجعل هذا القطاع يتأثر بقدر هذا 
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التدخل باعتبار أن الدولة تحدد السياسة المالية والتمويلية لجميع قطاعاتها بناءا على حالتها 
ربيعية تعتمد على البترول في مداخلها استطاعت تحمل االقتصادية والجزائر باعتبارها دولة 

إلى  2110الزيادة المستمرة في ميزانية التعليم العالي إلى حد ما خاصة في الفترة الممتدة من 
ولكن إذا حدثت   ،وهدا يرجع باألسا  إلى ارتفاع مداخل الجباية البترولية 2102غاية 

نات فنمو المخصصات الحكومية للتعليم العالي أزمات في السوق النفطية كما حدث في التسعي
سيعرف انخفاضا بطبيعة الحال ، وقد تزامنت نمو اإلنفاق على التعليم العالي مع العديد من 

وهدا ما سنتعرف عليه في المبحث  2110اإلصالحات التي مست قطاع التعليم العالي مند 
 .الثاني من هذا الفصل

نظام : أهم اإلصالحات التي عرفها القطاع خالل هذه المرحلة :ـــيالمبحث الثانـــــــــــــــــــ
LMD. 

إدخال  العديد من تم لقد تطرقنا في الفصل الثاني إلى أزمة الجامعة الجزائرية وكيف 
لكنها لم ترق إلى الدور المطلوب خاصة فيما   ،عقود كاملة 10اإلصالحات عليها على مر 

 .يتعلق بدفعها للتنمية
ومع مطلع األلفية الجديدة ازدادت هذه التحديات في وقت تشهد فيه الساحة  

متسارعة نظرًا الهتمامها برأ  المال الفكري والبشري  االقتصادية العالمية تحوالت عميقة و
أكثر من أي وقت مضى  كأهم عنصر في تشكيلة أي مشروع تنموي،  تهالذي تجلت أهمي

اكب هذه القفزات النوعية من خالل وضع خطط إصالحية ارتأت المؤسسات الجامعية أن تو 
تهدف لالرتقاء بمكانة مخرجاتها اجتماعيا والعمل على خلق فرص  تكوينيةكار مسارات تواب

واكب هذه التطورات لد  تّم اللجوء يطلب إصالحًا جذريا لتالوضع  افهذ 1،اقتصاديا  إدماجها
 .LMDلنظام 

                                                           
في الجزائر،  LMDالتكوين الجامعي ومتطلبات التنمية المحلية، دراسة تحليلية لواقع نظام : سعود عادل، هارون أسماء. 1

لمتطلبات السوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية،   االستجابةورقة بحث بالملتقى الوطني دور الجامعة الجزائرية  في 
 .000، ص2112جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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لدواعي  االنجلوساكونية  دكتوراه في البلدانليسان ، ماستر، * LMDنشأ نظام 
تحسين نوعية  التعليم العالي وهو نظام معتمد منذ زمن طويل في جامعات أمريكا الشمالية 
وكندا والجامعات البريطانية  ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في أوربا في السنوات األخيرة 

ة لدول أوربية في إصالح أنظمتها وزار  01منذ أن شرعت  ،في السربون 0222إبتداءًا من 
تطبيقه في أوربا حصيلة عدة اجتماعات ومؤتمرات على مستو  الدول  وكانالجامعية، 

ألننا سنهتم بمضمونه وما يميزه  L.M.Dولن نتناول السياق التاريخي لنشأة نظام  1األوربية
داف لتطبيق نظام عن األنظمة التعليمية األخر  وقد وضع اإلتحاد األوروبي األسباب واأله

L.M.Dومن أهم األسباب نذكر منها ،: 
ضرورة خلق فضاء أوروبي للتعليم العالي واعتماده  بمشروع سياسي إستراتيجي في  (1

مجال التربية بهدف تفعيل النمو االقتصادي لمواجهة المد التكنولوجي وخاصة 
 .األمريكي

ي  محددة من طرف ضمان الجودة في التعليم العالي األوربي، وذلك بوضع مقاي (2
مختلف الدول لتأسي  نظام الجودة وتطبيقه على مؤسسات التعليم العالي األوربية 

 2.مع االعتراف بالشهادات ومدة الدراسة لكل دول أعضاء اإلتحاد األوربي
 :أّما بالنسبة لألهداف فقد وضع اإلتحاد األوربي مجموعة من األهداف أهمها

في أوربا والعالم مما يتيح لهم فرص التفتح على تسهيل حركية الطلبة األوربيين  (1
أن يكمل دراسته في نف  المؤسسة أو في  االثقافات العالمية، فالطالب لي  مجبر 

نف  البلد، بل يستطيع أن يدر  بعض المواد في فرنسا وأخر  بدولة غيرها حتى 
و يكمل دراسته، كما أنه غير مجبر أن يتم شهادة الليسان  في ثالث سنوات أ

                                                           
 اإلمام سلمى، مرجع سابق، ص . 1
في وزارتها للتربية وهذا بجامعة بولونيا، ثم  ثلةدولة أوربية مم 22وقعت على تبني هذا المشروع  0222جوان  02في *

الذي أصبح يعرف فيما بعد بنظام ليسان ، ماتسر، دكتوراه والذي Processos de Bobgneأطلق عليه اسم اتفاق بولوني 
 .يؤكد على ضرورة خلق فضاء أوروبي للتعليم العالي

2
 .Abdel Karim Herzallah et Kamel Baddari, Comprendre et Pratiquer le L.M.D Licence Master 

Doctorat 3eme Edition, Alger, Office des publications universitaires, 2007, p.18 
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شهادة الماستر في خم  سنوات بل يمكنه أن يوقف مساره الدراسي ألسباب مهنية 
 1.أو أسباب أخر  يمكن له أن يبدأ دراسته من جديد دون الرجوع إلى نقطة الصفر

عصرنة األنظمة البيداغوجية للدول األوربية وهذا من خالل إضفاء طابع المرونة  (2
العالي مع دعم التعاون بين الجامعات وبين والوضوح بغية ترقية النوعية بالتعليم 

 2.الدول من أجل هذا النظام أكثر انتشارا على المستو  الدولي

 :هي إيجادهاويمكننا تلخيص األهداف عمومًا التي يسعى اإلتحاد األوربي 

 (.ليسان ، ماستر ، دكتوراه)أساسية في ثالث مراحل  تنظيم التعليم -

تطوير أدوات االعتماد األكاديمي والمهني للشهادات إرساء دعائم ضمان الجودة  -
دماج الخرجين في سوق العمل  .وا 

األخذ بنظام  و األوربي تثمين مكاسب الطلبة أينما وجدوا في دول اإلتحاد -
 .المصاحبة البيداغوجية

ز على التشغيلية التركي مع توحيد المنظومة الجامعية والشاهدات واعتماد الشفافية -
رساء مبدأ التنافسية بين المؤسسات  والطلبة، ترقية البعد االجتماعي واألوروبي والعالمي في  وا 

 3.التعليم العالي

ه لهذه األهداف يسعى لتدارك الفارق بينه وبين الواليات ضعفاإلتحاد األوربي بو  
ولن نقيم ،تطبيق هذا النظام  بعد  في السنوات األخيرة الحظناه وهذا ما ،المتحدة األمريكية 

بل  ،اإلتحاد األوربي فهو يعتبر الرائد في تطبيق هذا النظام الذي أصبح يعرف باسمه
                                                           

 21أحمد زوزور، مرجع سابق، ص . 1
 21نف  المرجع، ص . 2
دراسة تحليلية تقيمية –حاجي العلجة، جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي في الجزائر بين الواقع واآلفاق . 3

 01والقانونية، العدد  االقتصاديةواإلنسانية، قسم العلوم  االجتماعيةد، مجلة األكاديمية للدراسات .م.لإلصالحات الجديدة ل
 .02، ص 2100جوان 
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في الجزائر والذي طبقته إقتداء بهذه الدول وهذا بعد أن نتعرف  L.M.Dنتعرف على نظام س
 .اإلختالالت التي تعاني منها على واقع الجامعة الجزائرية و

 (L.M.D)الجامعة الجزائرية والحلول المقترحة  ختالالتإ: المطلب األول

أصبحت أنظمة التعليم العالي في ظل العولمة خاضعة لضغوط ضخمة وتناقضات 
إلى تعليم جماهيري في ظل اقتصاد عالمي حديث  نوعي حادة، فهناك تحول من تعليم عال

يتجه بشكل متزايد نجو كثافة المعرفة  ويحتاج على نحو أكبر إلى خريجي التعليم العالي 
 .مؤثرة في مجتمع المعرفة " قوة فكر"الذين يشكلون 

ومن ناحية أخر  ألن المعرفة يتم إنتاجها في أنحاء متعددة من العالم حيث ستكون  
ت وأنظمة التعليم العالي والبحث العلمي ذات االرتباط الضعيف بالمعرفة الكوكبية المجتمعا

التي تنمو سريعًا في وضع أسوأ كثيرًا من تلك التي تتيح تدفق المعلومات بحرية كاملة، وينتج 
عن ذلك ضغوطات كبيرة من أجل تحسين الجودة والمزيج بين هدف التمييز وهدف جماهيرية 

، لهذا كان لزامًا على الجزائر رصد 1ما يتطلب  بالضرورة حلواًل مبتكرة التعليم العالي،
اإلختالالت التي تعاني منها منظومة التعليم العالي مع وضع حلول لها تتماشى  والوضع 

 .الجديد سواء على المستو  العالمي أو على المستو  الداخلي

المجاالت، فعلى مستو    مختلففي و شرعت الجزائر في العديد من اإلصالحات  لدالك
قامت بإعداد تقرير مفصل   2التعليم فقد تّم تشكيل لجنة وطنية إلصالح المنظومة التربوية

لجنة الوطنية، التي  تقريررصدت مختلف المشاكل التي تعاني منها الجامعة وأبرز ما ورد في 
 :يختالالت التي يعاني منها القطاع ونلخصها كما يللال وفقاقسمت التقرير 

                                                           
ورقة بحث لملتقى الوطني  -دراسة حالة الجامعة الجزائرية– االقتصاديأثر التعليم العالي على النمو  ،فخلوط عاط. 1

لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان  االستجابةاألول التقويم دور الجامعة الجزائرية  في 
 .220، ص2101/ 15/ 21عاشور الجلفة، 

 0020صفر  15مؤرخ في  2111/010الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي رقم  لجزائريةالجمهورية ا. 2
 .0، ص 22يتضمن إحداث اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية، العدد  2111ماي  2ه الموافق لـ 
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 :في مجال استقبال وتوجيه وتدرج الطلبة .1
استناد االلتحاق بالجامعة إلى نظام توجيهي ممركز فرغم المساواة التي حققها هذا  (1

النظام إاّل أنه يبقى نظامًا غير مرن ويتضمن قدرًا من اإلحباط لكونه يقود إلى 
 .مسالك تكوين نفقية

ضعيف من جّراء التسرب المعتبر والمدة الطويلة التي يقضيها الطلبة  مردود (2
بالجامعة وهي الوضعية التي تزداد تفاقمًا بفعل اعتماد نمط تدرج وانتقال سنوي 

 .واللجوء إلى إعادة توجيه عن طريق اإلخفاق
ضاغطة تلزم الطالب بأوقات حضورية مبالغ فيها في قاعات أحجام ساعية  (3

واألعمال الموجهة على حساب الوقت الواجب تخصيص لتكوين الذاتي المحاضرات 
 .اللية المعرفيةقوالتحضير الست

امتحانات متوسطة المدة، )من خالل تعدد االمتحانات ومثبط قيل ثنظام تقييم  (4
وفترة امتحانات عادة ما تكون ممتدة ( االمتحانات الشاملة، واالمتحانات االستدراكية

حساب الزمن البيداغوجي الذي يعاني من قصر مدته مقارنة  بشكل مبالغ فيه على
 1.بالمعايير الدولية

 .وجب تعديله لذافهذا النظام أصبح ال يساير متطلبات المرحلة بهذه المواصفات 
 :نظام هيكلة وتسير التعليم .2

 .واضحة وئيةمقر  أحادية النمط وال توفر معقدة ونفقية هيكلة  (1
الفروع، األمر الذي ال يمكن الطالب من  غالقعنه انر نتج بغياب شبه تام للمعا (2

ل بل يالحفاظ على المعارف المكتسبة واالستفادة منها في مسلك آخر في حالة التحو 
 .منغلقا في فرع نفقي  يبقى

                                                           
 .01-12، ص 2112الجزائر، جوان ، 2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصالح التعليم العالي . 1
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ير ضاغط وتنقصه الرشادة للنشاط البيداغوجي، وعلى حساب الوقت المخصص يتس (3
 1.للتعليم
 :يالحظ ما يلي:تأهيل المهنيفي مجال الشهادات والتأطير وال .3

مردودية ضعيفة للتكوين فيها بعد التدرج من بين  انسبة تأطير غير كافية نجمت عنه (1
 .أسبابها هجرة األساتذة والباحثين

وغير مرغوب فيه، كونه لم يحقق األهداف التي أنشأ غير فعال تكوين قصير المد   (2
وضوح قانون الخاص واإلمكانات تكوين اإلطارات المتوسطة، بسبب عدم لمن أجلها 

 2.وفرص التشغيل والتي لم يتم التعبير عنها بوضوح من طرف المتعاملين االقتصاديين
 

وأيضا هناك  فهذه أهم األسباب التي جاءت في تقرير اللجنة الوطنية لإلصالح التربوي
  أخر  يعاني منها التعليم العالي نذكر منها إختالالت
التشغيل  وسوقغياب التطابق بين مضامين التعليم العالي ومتطلبات المجتمع (0

دورها في تكوين اإلنسان الجزائري ونشر قيم الثقافة واإلبداع  ضعفواالقتصاد، ناهيك عن 
 .الفني والبحث العلمي بأشكال المختلفة

سات شهادات الدرا"إصدار شهادات جامعية غير معترف بها على الساحة الوطنية (2
 ..أو على الساحة الدولية" التطبيقية مثال

له سلبًا على ضالغياب االهتمام بالتكوين النوعي للمورد البشري وهذا ما ألقى ب(0
 3.نوعية مخرجات الجامعة

أنظمة )عاني منها منظومة التعليم العالي على جميع األصعدة تفهذه اإلختالالت التي 
ري ويستطيع تصحيح ذالرئيسي إلدخال إصالح يكون جكانت السبب ( توجيه، مناهج، تسيير

                                                           
 .0، ص 2110، الجزائر، جانفي 2110وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملف إصالح التعليم العالي . 1
د، جامعة عنابة، قسم .م.البحث في ضمان عن جودة التعليم العالي الجزائري من خالل تطبيق نظام ل: كربول رمضان. 2

 10علم النف ، ص 
 002دل، هارون أسماء، مرجع سابق، ص سعود عا. 3



 
 

153  

 

كان  لزامًا التعجيل بهذا اإلصالح على ضوء هذه اإلختالالت الواردة في  ذال ،هذه اإلختالالت
التقرير ودعم الجامعة بالوسائل البيداغوجية والعلمية والبشرية والمادية والهيكلية لكي تواكب 

 .التحوالت الداخلية والعالمية

 :د.م.ونظام ل( الخصوصية)مبادئ التعليم العالي الجزائري  :ثانيا
للمجتمع الجزائري خصوصية تميزه عن باقي المجتمعات األخر  ويمكننا معرفة هذه 

أنها منبثقة  باعتبارها ،الخصوصية من خالل ما تتبعه المؤسسات القائمة  في هذا المجتمع 
هذه المؤسسات التي تبنت منهجًا واتبعت من فلسفة معينة ومؤسسة التعليم العالي هي إحد  

طريقًا تنظيميًا مجددًا سعيًا منها لترسيخ معالم الشخصية الوطنية الجزائرية وذلك من خالل  
، فالجزائر 1تفاعلها مع مقومات وخصوصيات المجتمع والتغييرات المتتالية وتغير في البرامج

ستقالل وضعت العديد من األطر للتعليم العالي نستطيع القول بأنها مبادئ وأس  االومنذ 
في  L.M.Dتطبيق نظام  نتناولقوم عليها التعليم العالي ومن المهم أن نطلع عليها قبل أن ي

الجزائر ألنه بدون شك سيتم مراعاة هذه المبادئ ما يؤثر إمًا بالسلب أو اإليجاب على 
 :بين هذه المبادئ  نذكر اإلصالح الجديد ومن

 .ديمقراطية التعليم العالي ومجانيته (1
 .التعريب وجزأرة قطاع التعليم العالي (2

في جميع مراحل اإلصالح التي مّر بها قطاع التعليم بهذه المبادئ  الجزائر  لقد التزمت
ست في وتكرّ االستقالل  منذ ديمقراطية التعليم العالي ومجانيته فتبنت، االستقاللالعالي منذ 

فالجزائر ملزمة بتوفير مقعد بيداغوجي لكل  هذا فترة حكم الراحل هواري بومدين وبقيت ليومنا
سياسية )هياكل الجامعة على جميع التراب الوطني  تقسيمطالب تحصل على البكالوريا مع 

بالرغم من أن الظروف قد تغيرت لكن حافظت الجزائر على مبدأ مجانية (التوازن الجهوي

                                                           
دارة الجودة الشاملة كمدخل لجودة مخرجاته، ورقة بحث بالملتقى : علي عبد اهلل، لخضر مداح. 1 التعليم العالي في الجزائر وا 

لمتطلبات سوق النقل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة   االستجابةالوطني األول تقويم دور الجامعة الجزائرية  في 
 .25، ص 2101/ 5/ 21زيان عاشور الجلفة، 
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التعليم العالي ، وهو من األسباب الرئيسية لتطور الكبير في عدد الطلبة  الذي تشهده الجامعة 
تواصلت إلى غاية  اليوم ، وأيضا سياسة تقسيم الهياكل الجامعية على جميع التراب الوطني 

ية جامعة ،وهو ما جعل الدولة تركز على إنشاء الهياكل وتغفل اليوم  حيث أصبح بكل وال
 .عن النوعية مما اثر بالسلب على التعليم العالي

أّما بالنسبة للتعريب وجزأرة قطاع التعليم العالي فهي األخر  سعت إليها الجزائر منذ 
ولت السلطات االستقالل كما تم تناوله بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد حا

إعطاء الطبعة الجزائرية لنظام التعليم العالي ومناهجه والبعد قدر اإلمكان عن االستعانة  
بالخارج فيما تقتضيه الضرورة لكن مشكلة التعريب لم تعد مطروحة بقوة منذ أواخر التسعينات 

تّم وقد ئر من القرن الماضي، فهذه الخصوصية التي يتميز بها نظام التعليم العالي في الجزا
من  الثالثكان لها تأثير وهو ما سنتعرف عليه في المبحث و مراعتها في اإلصالح الجديد 

 .هذا الفصل
ا تّم رصد إختالالت النظام الكالسيكي ومراعاة هاته األهداف أو المبادئ التي مفبعد 

كخيار جديد وكإصالح يواكب التحوالت الجديدة، فعل  L.M.Dذكرناها ثم التوجه لنظام 
ضوء توصيات هذه اللجنة وتوجيهات المخطط التنفيذي الذي صادق عليه مجل  الوزراء في 

 حددت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي إستراتيجية 2112أفريل   01جلسة المنعقدة في 
ذه اإلستراتيجية  في أحد محاورها وتتضمن ه  2100-2110لتطوير القطاع للفترة  عشرية

األساسية إعداد وتطبيق إصالح شامل وعميق للتعليم العالي تتمثل المرحلة األولى لهذه 
ليسان ، ماستر، )اإلصالح في وضع هيكلة جديدة للتعليم العالي ذات ثالث أطوار تكوينية 

وتأهيل مختلف  تستجيب للمعايير الدولية  وتكون مصحوبة بتحسين  هيكلةأي ( دكتوراه
 .1البرامج التعليمية وباعتماد تنظيم جديد للتسيير البيداغوجي

                                                           
 12، مرجع سابق، ص 2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصالح التعليم العالي . 1
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ا من جراء تطبيق نظام هوقد تم وضع مجموعة من األهداف التي ينتظر تحقيق
 :1، نذكر منها L.M.Dاإلصالح الجديد 

 الموائمة بين متطلبات الشرعية لديمقراطية االلتحاق بالتعليم العالي  وضرورة (0
 .ضمان تكوين نوعي

 .إعطاء المعنى الحقيقي لمفهومي األداء والتناف  (2
 .للمؤسسات  تستند على المشاركة والتشاور أس  الحكم الراشدإرساء  (0
 .إشراك الجامعة في التنمية المستدامة للبالد (0
تمكين الجامعة الجزائرية من أن تصبح من جديد قطبًا لإلشعاع الثقافي والعلمي  (5

 .وطنية  واإلقليمية والدوليةعلى األصعدة ال

أجل النهوض بالجامعة الجزائرية ، وقد  من فهذه هي األهداف العامة التي وضعت
الكثير من الجدل قبل تطبيقه واعتبره الكثير من  L.M.D أثار االتجاه نحو تطبيق نظام

وحجتهم  األساتذة أنه سابق ألوانه و هناك تسرع  في اتخاذ القرار دون إشراك لجميع الفواعل
في ذالك أن الظروف المالئمة لنجاح اإلصالح الجديد غير متوفرة، مثل العدد الكافي من 

في ظل العدد الكبير (  نظام المرافقة والمتابعة البيداغوجية) L.M.Dالمؤطرين الذي يفرضه 
عداد مناهج وتخصصات جديدة  تتناسب مع اإلصالح في  للطلبة وكدالك تكوين األساتذة وا 

، وهو ما جعل من الوزارة الوصية تقوم بعقد العديد من الندوات والملتقيات وقت القياسيهدا ال
أمريكية، فرنسية، )وخبراء من جامعات أجنبية  ةحول اإلصالحات الجديدة بل واستعانت بأساتذ

 .لشرح النظام الجديد( كندية، بلجكية ، بريطانية

 بالجزائر  L.M.Dتطبيق نظام : المطلب الثاني
بعد الخطوات السابقة التي قامت بها السلطات واالتجاه نحو تطبيق هذه السياسة 

وبشكل جزئي، وتّم  2110اإلصالحية الجديدة قررت الجزائر تنفيذ هذا اإلصالح رسميًا سنة 

                                                           
  ، صنف  المرجع. 1
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، وقد تم تطبيقه بالتدريج 1هذا بإصدار قرار رسمي يتضمن استحداث هذه الشهادة الجديدة
 :دات الجديدة التي تم استحداثها كما يليويمكننا شرح هذه الشها

يتكون من تخصصات ووحدات تعليمية موزعة على سداسيات ويشمل : ليسانس .1
سداسيات ويتضمن مرحلتين أولها في تكوين قاعدي متعدد التخصصات  16

 : يهدف لتحقيق غايتينوتتمثل ثانيها في تكوين متخصص و 
 تكمن الطالب من االندماج في عالم ( مهنة)طابع مهني  غاية ذات

 .الشغل
   غاية أكاديمية تمكن الطالب من مواصلة الدراسة على مستو

 2.الماستر
يتشكل هذا الطور من وحدات تعليمية موزعة على سداسيات ويشتمل هذا : الماستر .2

ى سداسيات وهو طور مفتوح لكل طالب حاصل عل( 10)الطور بدوره على أربع 
شهادة ليسان  أكاديمية ويستوفي الشروط المطلوبة لإللتحاق بهذا الطور كما أنه 

 منطور مفتوح كذلك لكل حاصل على ليسان  ذات طابع مهني الذي يمكنه 
العودة إلى الجامعة بعد قضاء فترة في الحياة المهنية ويحضر هذا التكوين كذالك 

 :لمهمتين
 يق في حقل معرفي محدد مهمة مهنية متميزة باكتساب تخصص دق

ماستر )بما يسمح بالنفاذ إلى مستويات عالية من األداء والمهارة 
 (مهني
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   مهمة الباحث المتميزة بالتحضير للبحث العلمي الموجه منذ البداية
للقيام بنشاط بحث في الوسط االقتصادي أو في الوسط الجامعي 

 1(.ماستر بحث)
 .قرض 021قرض بمجموع  01كل سداسي هناك 

( 16)يضمن هذا الطور من التكوين الذي تبلغ مدته الدنيا ستة : الدكتوراه .3
 :سداسيات 

 تعميق المعارف في تخصص محدد. 
  تنمية )تحسين مستو  عن طريق البحث ومن أجل البحث

 2(االستعدادات للبحث، معنى العمل في الفريق
ويمكننا توضيح  ،ويتوج هذا الطور من التكوين بشهادة دكتوراه بعد مناقشة أطروحة

 :أكثر لهذه الشهادات الثالث من خالل الشكل التالي
 L.M.Dشكل يوضح المسار التكويني بالنظام : (1)الشكل رقم

 
  
 

 
 
 
 

 
 011علي عبد اهلل، لخضر مداح، مرجع سابق، ص :المصدر
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 :لتكوين ترتكز علىلإن هذه الهيكلة الجديدة تقدم رؤية متطورة 

أخذ في الحسبان مجمل االنشغاالت سواء منها يوضع مخطط لتطوير الجامعة  (1
العلمية واالجتماعية والثقافية وهذا على األصعدة المحلية والجهوية أو االقتصادية 

 .والوطنية
 .عروض تكوينية متنوعة ومعدة بالتشاور مع القطاع االقتصادي (2
بيداغوجية نشطة حيث يكون الطالب الفاعل األساسي في رسم مسار تكوينية من  (3

 لجان بلمشاركة في بناء مشروعه المستقبلي وضمان مرافقته من قالخالل 
 .بيداغوجية تمده بالنصح واإلرشاد طوال مساره التكويني

 1.للتعليم وللمؤسسات التعليمية املتقويم دائم ومتك (4
 د.م.مميزات نظام ل: أوال  

زيادة على الفوائد التي توفرها هيكلة التكوينات كونها بسيطة وواضحة القراءة وتقتصر 
ما بخصوص توفير  انسجاماعلى رؤية أكثر " د.م.ل"على ثالث شهادات، يرتكز النظام 

 2.وتنظم في شكل مسارات نموذجية" مجاالت"تكون هذه العروض على شكل . التكوينات
 :عرض التكـــــــــــوين .1

عرض التكوين هو عبارة عن دفتر شروط يحدد األهداف والمضامين البيداغوجية 
ات البشرية والمادية الضرورية في مجال للتكوين المقترح والشهادات المتوجه له، وكذا اإلمكان

التأطير والتجهيز والتمويل، ويتفرع عرض التكوين إلى ميدان وفرع وتخصص ويقدم كلما كان 
ذلك ممكنا مسالك متنوعة ومعايير ما بين هذه المسالك تضمن توجيهًا تدريجيًا للطلبة، 

قيق على مجاالت معرفية وحدات تعليمية استكشافية تسمح بانفتاح ح نويتضمن عرض التكوي
أخر ، وتدرج بعدًا متعدد التخصصات يتيح للطالب أفاقًا مستقبلية جديدة، كما يتضمن عرض 
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التكوين وحدات تعليمية أفقية تكمل تكوين الطالب من حيث كونها توسع حقل معارفه عن 
كم في طريق اكتساب ثقافة عامة وتعلم لغات أجنبية واالستئنا  بأدوات اإلعالمية والتح

 1.التقنيات المنهجية إلنجاز وقيادة مشاريع المهنية

 :ميدان التكــــــــــــــــــوين .2
الميدان هو تجميع عدد من التخصصات في مجموعة منسجمة سواء من حيث وحدتها 
األكاديمية والمعرفية، أو من حيث فرص التشغيل التي تنتجها فعلى السبيل المثال يمكن ذكر 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، علوم وتقنيات، آداب ولغات، العلوم ميادين العلوم 
 .2االجتماعية، العلوم القانونية  واإلدارية والعلوم السياسية

 :النموذجية المسارات .3
على أنه ترتيب منسجم لوحدات التعليم وقت " المتوج بشهادة"يعرف المسار النموذجي 
اغوجية على أسا  هدف معين، ويتم اعتماده من طرف الكيفيات التي تحددها الفرق البيد

الوصاية وبإمكان مختلف المسارات المعرفية أن تحتوي على تمهيدات لمختلف االختصاصات 
ومتعددة التخصصات  وتخصصات تحضر لمهنة ما، كما تمكن الطالب توجيها تدريجيًا 

خر  تنوع جمهور حسب مشروعه المهني أو الشخص، واألخذ بعين االعتبار، من جهة أ
 3.الجامعة وحاجياته ومحفزاته

 :الوحدات التعليمية .4
( مقرارات ومواد)تنظم الدرو  على شكل وحدات التعليم وهي عبارة عن مجموعة للتعليم 

ة وحسب منطق االنتقال بهدف بلوغ كفاءات ملموسة، تقدم ممنظمة  بطريقة بيداغوجية منسج
 : 4نقسم وحدات التعليم  إلى ثالث أنواعهذه الوحدات في مدة قدرها ستة أشهر وت
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تشمل مواد التعليم األساسية الضرورية لمواصلة الدراسة : وحدة التعليم األساسية (1
 .في الشعبة المعنية

تشمل مواد التعليم التي تمكن من توسيع األفق : يم الخاص باالكتشافلوحدة التع (2
توجيهه بفضل تعددية المواد المعارفي للطالب وتفتح له منافذ أخر  في حالة إعادة 

 .التي يميز هذا المفهوم
تجمع مواد التعليم مثل اللغات الحية واإلعالم اآللي : وحدة التعليم األفقية (3

ضرورية الكتساب ثقافة عامة الدوات األر وفوتكنولوجيا اإلعالم واالتصال التي ت
باستمرار، وكل وتقنيات منهجية تسهل االندماج والتكييف المهنيين مع محيط يتغير 

وحدة تعليمية هي عبارة عن أرصدة ممنوحة ويعني نظام األرصدة كل النشاطات 
 1.والمشاريع( المذكرات)التعليمية بما فيها التربصات والبحوث 

هو وحدة قيا  لما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات معبر عنها : الرصيـــــــــــــد
كل وحدة تعليمية على أسا  حجم العمل المطلوب بقيمة عددية، ثم تحديد عدد األرصدة ل

القيام به من طرف الطالب للحصول على الوحدة ويجب أن يراعي هذا الحجم مجمل 
محاضرات، )النشاطات الواجبة على الطالب وخاصة األحجام الساعية للتعليم المقدم وطبيعته 

والمذكرات والمشاريع التربصات  و يوالعمل الشخص( أعمال موجهة، أعمال تطبيقية
 .والنشاطات األخر 

تيسير حراك الطلبة من مؤسسة جامعية إلى أخر  في المجال الوطني وحتى  يسهلو 
الدولي فقد تم اعتماد مرجع موحد يسمح بتحديد قيمة مجمل الشهادات  في شكل أرصدة 

 011و ( رصيد لكل سداسي 01على أسا  )رصيد لشهادة الليسان   021بحيث تم تحديد 
 2.بالنسبة لشهادة الماستر( 021+ 021)رصيد 
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عن طريق السداسيات وكل سداسي يتكون  L.M.Dتم التقويم بنظام :التقويم واالنتقال
 :وفق لما يلي ذامن وحدات تعليمية تقويمها مرتبط باكتساب األرصدة والمواد التعليمية وه

سنة الجامعية حّق لكل االنتقال من السداسي األول إلى السداسي الثاني من نف  ال (1
 .طالب مسجل في نف  المسلك

من  في نف  سلك التكوين " نظام جديد"الثانية االنتقال من السنة األولى إلى السنة  (2
طالب المتحصل على السداسيين األولين من مسار التكوين باالنتقال من الحق 

التكوين لكل السنة األولى إلى السنة الثانية ليسان  نظام جديد في نف  المسلك 
وحدة قياسية على األقل وذلك بعد دراسة ناتجة ( 01)طالب متحصل على ثالثين 

 .من طرف فريق التكوين
بعد االنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسان  نظام جديد في نف  مسلك  (3

 ينتقل حّق للطالب المتحصل على السداسيات األولى من مسار التكوين يالتكوين 
في نف  مسلك التكوين لكل " نظام جديد"لسنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسان  من ا

من الوحدات القياسية الخاصة بالسداسيات األربعة  %21طالب متحصل على 
األولى من مسار التكوين وعلى وحدات التعليم األساسية في المسلك وذلك بعد 

 .التكوينفريق دراسة نتائج الطالب من طرف 
طلبة غير المقبولين لالنتقال إلى السنة الثانية أو السنة الثالثة من مسلك يسمح لل (4

تكوين ما حسب الحالة، إما بإعادة التسجيل في نف  المسلك أو بالتوجه نحو 
 1.مسلك تكوين آخر وفق شروط

 L.M.Dتطبيق نظام : ثانيا  
التوجه نحو اإلصالح الجديد للتعليم العالي بعد تقرير اللجنة  تمكما أشرنا سابقًا 

أفريل  01الوطنية إلصالح المنظومة التربوية وتمت المصادقة على هذه اإلصالحات في 
                                                           

، يحدد تنظيم التعليم 2115يناير  20الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، قرار وزاري مؤرخ في . 1
 02 -02 -02 -06، المواد "نظام جديد"في دارسات الليسان   واالنتقالوضبط كيفيات مراقبة المعارف والكفاءات 
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بعد صدور القرار وفقا  جزئيبشكل  2110من طرف مجل  الوزراء وتم التنفيذ سنة  2112
 2110نوفمبر  20الموافق لـ  0025وال ش 12المؤرخ في  0120-10للمرسوم التنفيذي رقم 

يشرح  2115جانفي  20المتضمن إحداث شهادة الليسان  نظام جديد، متبوع بقرار وزاري في 
ناه ووقفنا عليه في المطلب األول، أّما عملية ضنظام التعليم في شهادة الليسان  وهذا ما لح

 :التنفيذ فكانت عبر مراحل وبشكل تدريجي نوجزها ما يلي
 :مرت عملية تنفيذ هذه السياسة بثالث مراحل أساسية وهي لقد

تم إنشاء  المثلى لتبني هذه السياسة حيث مرحلة التفكير حول اإلستراتيجية  . أ
لجنة وطنية نتكون من نخبة من األساتذة والمدراء من مختلف المستويات 

ربية الدول األو بالجامعية تقوم أواًل بتشخيص الواقع الجامعي وتقويم التجربة 
من أجل تنفيذ اإلصالح على  اإلستراتجيةإلطالق لإلقتداء بها وثانيًا التحضير 

 .أرض الواقع
كافة أفراد ل عريف وشرح األهدافاألسرة الجامعية  وذلك بت  مرحلة تحسي . ب

المراحل الجديدة التي تتضمنها وكيفية تسير مسارات وشرح األسرة الجامعية 
 .يا إعالمية على مستو  إدارات الجامعيةالطلبة وتم إنشاء بهذا الصدد خال

وهي تشمل مجموعة من الخبراء المختصة بإعداد : مرحلة تنصيب الفرق التقنية . ج
 1.برامج التكوين والمصادقة عليها

 من عدة مستويات وهذا ما تم انطالقا ىيجب أن يكون عل L.M.Dولتنفيذ نظام 
 .المؤسسة الجامعية إلى الندوات الجهوية وصواًل للمستو  الوطني

 :على مستوى المؤسسة الجامعية (1
على باالرتكاز يقع على عاتق مؤسسة التعليم العالي القيام ببناء عروض التكوين 

الخاصة بها مسخرة في ذلك إمكانياتها في مجال البحث بمساهمة  البيداغوجيةقدرات العلمية 
بل وحتى األجنبي لي  فقط ومن أجل تغطية احتياجاتها الخاصة بل أيضًا  ،الشريك الوطني
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من أجل االستجابة لطلبات المحيط االجتماعي واالقتصادي، وتسهر مؤسسة التعليم العالي 
ًا مع المجاالت  الكبر  لتخصصها وأن يوفر على أن يكون عرض التكوين المقترح متماشي

عادة توجيههم  مسالك متنوعة ومعابر ما بين مختلف المسالك لتسهيل عملية توجيه الطلبة وا 
 1.لهذا الغرض بتعيين على المؤسسة تعينه وتجنيد فرق تكوين متعدد التخصصات

سجام عروض تبدي اللجان الجهوية للتقييم برأيها في مد  ان :على مستوى الجهوي(2
 لالتكوين وجدواها ونوعيتها ومالءمتها وكذا في اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة والهياك

ارم ألحكام دفتر صالمسخرة من طرف مؤسسة التعليم  المعنية وهذا في إطار االحترام ال
 .الشروط

 :على المستوى الوطني(3
المقدمة من طرف اللجان لتأهيل في اعتماد عروض التكوين اتتمثل مهمة لجان 

وتقييم أثار هذه العروض على تنمية البالد من خالل وضعها في  ،الجهوية للتقييم وتأهيلها
اإلطار الشامل إلستراتيجية التكوين التي سطرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقًا 

كذلك فضاًل عن ذلك من لتوجهات السياسات العمومية، وعلى اللجنة الوطنية للتأهيل أن تتأكد 
إلى جانب فحص ما  ،همون في عروض التكويناالذين يس الشركاءنوعية وسمعة مختلف 

وتمثل هذه اللجنة . تقدمه مختلف اتفاقيات التعاون الوطنية والدولية المرافقة لعروض التكوين
قتصادية بحكم تشكيلها المكونة من خبراء جامعيين وممثلي مختلف القطاعات االجتماعية واال

 2.هيئة ضامنة النسجام خريطة  التكوين العالي وضمان تنسيق مكوناتها
يتطلب العديد من اإلمكانيات التي يجب توافرها من أجل تحقيق  L.M.Dوتطبيق نظام 

مجموعة من اإلجراءات المرافقة إصدار  األهداف المسطرة وهذا ما قامت الوزارة من خالل 
 .لما ذكرناه سابقاً 

 :من خالل التأطيرفي مجال  . أ
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 .وضع مخطط لتكوين المكونين مدعوم بسياسة إعادة  تفعيل البحث والبحث التكويني .1
 .لألساتذة والباحثين واإلطارات: مد  الحياة"تشجيع التكوين  .2
تسخير اإلمكانات الضرورية لالستجابة ألهداف التأطير بعد التحضير الستقبال مليون  .3

 .ونصف مليون طالب
خفاء  مساهمة الكفاءة .4 الجزائرية المقيمة في الخارج من خالل اتخاذ تدابير تحفيزية وا 

 .مرونة على المعامالت اإلجرائية
تدعيم مشاركة اإلطارات والكفاءات والخبرات من خارج القطاع قصد المساهمة في  .5

تصميم عروض التكوين وتنشيط األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية والمشاركة في 
 .ر التربصات المهنيةتأطي الندوات و

التعليمية الحديثة خاصة عبر تعميم استعمال تكنولوجيات  ئقترقية وتطوير الطرا .9
 .اإلعالم واالتصال المطبقة في التعليم

اإلصالح من خالل برمجة  وتبليغهم مضمون إعالم األساتذة ومسيري البيداغوجي .1
 1(.ندوات، لقاءات، تربصات)دورات تحسيسية 

 :مجال البيداغوجيا . ب
 تكيف أنظمة االلتحاق والتقييم والتدرج والتوجيه البيداغوجي. 
  تثمين األعمال التطبيقية عبر توفير الوسائل المادية على مستو  مخابر التدرج

والبحث خاصة وأن مخابر البحث تشكل مستقباًل النواة المركزية لكل تكوين فيما بعد 
 .التدرج

 تثمين التربصات في األوساط المهنية. 
  أنماط تكوين جديدة تعتمد أساسًا على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مثل التعليم  يرتطو

 .اإللكتروني معن طريق الخط، التعلي
 1.ح للجانب البيداغوجيمراجعة رزنامة العطل الجامعية من أجل تسيير ناج 
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إعادة توزيع هذه الخريطة بشكل يجعلها : من خالل في مجال الخريطة الجامعية . ج
مفهوم سياسة الموقع والتنظيم الشبكي للمؤسسات الجامعية وترقية أقطاب تدمج 

مكانيات  االمتياز من أجل ضمان تناغم متوازن ما بين الطلب على التكوين وا 
مختلف المؤسسات الجامعية والواقع االجتماعي االقتصادي للبالد على مستو  

 2.المحلي والوطني
 :ل تتكفل بـكوضع هيا: من خالل البحثفي مجال الهياكل البيداغوجية وهياكل  . د
 (.L.M.Dخاليا )استقبال الطلبة وتوجيههم  (0
 .تنظيم التربصات في الوسط المهني ومتابعتها (2
 .تشكيل فرق بيداغوجية وفرق التكوين (0
 3.لضمان مرافقة الطلبة طوال مسارهم الدراسي( Totorat)تأسي  نظام الوصي  (0

 :من خالل الجامعيةفي مجال تسيير وتقييم المؤسسات  . ه
 :إدخال نمط جديد للتسيير مبني على أسا  الحكامة الراشدة  بهدف 

 .تحسين القدرات التسيرية لمسئولي المؤسسات (1
 .أخالق المهنة الجامعية وآدابها و الحوار والتشاور باحترام القواعد تدعيم (2
 تأسي  األجهزة المكلفة بالتقييم وضمان الجودة في التعليم العالي (3
 4.قيادة الجامعة نحو مزيد من االستقاللية والمسؤولية البيداغوجية (4
تدعيم الشراكة خاصة في مجال تكوين :من خالل في مجال التعاون الدولي . و

عادة تفعيل البحث العلمي باالرتكاز على رساء تعليم جديد وا   :المكونين وا 
ترمي ( مجال تعاوني مغاربي أرو متوسطي)إقليمية ودولية  وضع فضاءات جامعية (1

إلى ترقية تعاون ثنائي ومتعدد األطراف ذي نوعية  يسهل حراك الطلبة واألساتذة 
                                                                                                                                                                                        

 52أيمن يوسف، مرجع سابق، ص. 1

 52نف  المرجع، ص . 2
 20، مرجع سابق، ص 2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصالح التعليم العالي . 3
 20نف  المرجع، ص . 4
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والباحثين ويشجع التبادالت العلمية والتكنولوجية والثقافية على مستو  التعليم 
التكوين في الدكتوراه  تدعيم مدار  الدكتوراه وتوسيعها قصد تحسين نوعيةو  والبحث

 .ورفع مرد وديته
ترقية جاذبية الجامعة من خالل توفير أفضل الشروط الكفيلة باستقطاب الكفاءات  (2

 .الوطنية المقيمة في الخارج فضاًل عن جذب التأطير األجنبي ذو المستو  العالي
 :من خالل في مجال تحسين الظروف االجتماعية والمهنية . ي

ستراتيجية ترمي (1 أس  مناخ جامعي تطبعه الرصانة  في اطار ان إلى إرساء مسعى وا 
 . الحوار والتشاور

إصدار قانون أساسي خاص لألستاذ الباحث لكون جاذبًا ومحفزًا ويضع األستاذ في  (2
 1.مصف النخبة الوطنية

فكما نالحظ أن هده اإلصالحات كانت جذرية وشملت جميع مناحي قطاع التعليم العالي 
التي وردت في تقرير  اإلختالالتفالجزائر من خالل هذه اإلصالحات لم تسعى إلى إصالح 

بل تسعى إلى االندماج في الفضاء العالمي من خالل تطبيق هذا النظام  فقط، لجنة اإلصالح
من أداء ونوعية خريجي مؤسسات التعليم العالي  بهدف تحقيق التنمية  وفي نف  الوقت الرفع

سنوات على تطبيق هذا النظام حققت  2االقتصادية ولكن هل فعال بعد مرور أكثر من 
 .الجزائر األهداف المرجوة ؟وهذا ما سنحاول أن نتناوله بالنقد والتحليل في المبحث األخير

 .ع التعليم العالي في ظل اإلنفاق العمومي  تقيم مرد ودية قطا:الثالث المبحث 
التعليم العالي وسلطنا  ععلى اإلصالحات التي شملت قطالقد تعرفنا في المبحثين السابقين 

لهذه ( L.M.D)الضوء على المشاكل التي تعاني منها الجامعة واإلصالحات المقترحة
المشاكل، وقد عرف قطاع التعليم العالي تطورا من حيث الكم خالل فترة الدراسة 

أكثر من مليون وثالثمائة  ألف  2102فقد بلغ عدد الطلبة مع نهاية سنة ( 0262/2102)
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التدرج وما بعد التدرج والتكوين : طالب موزعين على مختلف أطوار التكوين  (0،011،111)
 .المستمر

واحدة غداة  قد انتقل من د المؤسسات المستقبلة لهذه الموارد البشرية الهائلةعد بلغو  
مدار  عليا 5مدرسة وطنية عليا،و 02مراكز جامعية،01جامعة، 02)وحدة 22االستقالل إلى 

أما بالنسبة للتأطير البيداغوجي والعلمي  ،والية 02تتوزع على (مدار  تحضيرية01لألساتذة و
 . ذ في مختلف الرتب العلميةأستا 02،111فقد بلغ 

ذافهدا التطور الكمي الذي شهده قطاع التعليم العالي تطلب ميزانية كبيرة  تحدثنا بلغة  ،وا 
سنة  %2األرقام  فان ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي كانت تبلغ نحو 

حيث وصلت إلى  2100فقد بلغت أعلى مستوياتها سنة  من الميزانية العامة للدولة0222
وميزانية  2102وحافظت على نف  النسبة تقريبا لسنة  من النتاج الداخلي الخام 0،20%

، فالمتمعن جيدا (2102)مليار دينار011الحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوحدها بلغت 
صت لقطاع التعليم العالي في العشر في هده األرقام يدرك جيدا أن ميزانية كبيرة جدا قد خص

سنوات لكن هل هدا اإلنفاق الكبير على قطاع التعليم العالي كان له مردود اقتصادي 
 ذالموجودة بالجامعة الجزائرية من اإلختالالتإصالح  L.M.Dواجتماعي ؟ وهل استطاع نظام 

قمنا بها بجامعة ؟ وهو ما سنقف عليه من خالل الدراسة المسحية التي 2110اعتماده سنة 
 :وفقا للمطالب التالية* 1قاصدي مرباح بورقلة وبجامعة زيان عاشور بالجلفة

نجاعة مخابر البحث حول مدراء  دراسة مسحية التجاهات عمداء و:المطلب األول 
 (مشكلة التأطير والمناهج) اإلصالحات في التكفل بمشاكل الجامعة

حول سياسة اإلنفاق العام على قطاع التعليم تحليل اتجاهات المبحوثين  :المطلب الثاني
 العالي

 .( الجودة الشاملة) الحلول المقترحة للنهوض بالجامعة الجزائرية:المطلب الثالث 
 

                                                           
(                                                                             2 الشكل رقم والشكل رقم)التعريف بالجامعيتين وهيكلتيهما موجود بالملحق* 0

 1  
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دراسة مسحية لالتجاهات عمداء ومخابر البحث حول مردودية قطاع التعليم  :المطلب األول

 .العالي
والتي أجريت بجامعة قاصدي مرباح بورقلة    سنقوم في هدا المطلب بعرض الدراسة الميدانية

 .وجامعة زيان عاشور بالجلفة ،وسنقوم باالستعانة بالمنهج المسحي لتحليل نتائج هده الدراسة

 :خصائص مجتمع البحث-1

مخابر البحث لكل من مدراء  و الكليات في عمداء تمثلت عينة الدراسة :عينة الدراسة 0-0
) معتمد مخبر بحث  00معاهدو 2كليات و01التي تحتو  على جامعة قاصدي مرباح بورقلة 

كليات ومعهد  6وجامعة زيان عاشور بالجلفة  التي تحتو  على ،( ر الجدول رقم بالملحقظأن
وقد تم اختيار عمداء الكليات ومدراء مخابر ( ر الجدول رقم بالملحقظأن)مخبر بحث 02و

شرافهم عليها على مستو  مؤسساتهم وكذالك البحث لما لهم من اطالع على عملية اإلنفاق  وا 
 .هم أساتذة ومطلعين على مشاكل الجامعة  ويشرفون على تطبيق اإلصالحات بها 

التي تم وضع بنودها وفقا للمشاكل التي  على االستمارة  قد تم االعتماد: أدوات الدراسة 0-2
االستمارة على محكمين و  تعاني منها الجامعة و تم التأكد من صد ق األداة بطريقتين عرض

 واالختبار الميداني بتوزيعها لمرتين مع استبعاد االستمارات التي كانت بها عيوب أو نقائص 
 .ضمان استفاء نسبة التمثيل الصحيح

 يوضح توزيع عينة الدراسة( 11)الجدول رقم

االستمارات  مخابر البحث الكليات 
 الملغاة

 االستمارات الصحيحة

جامعة قاصدي 
 مرباح ورقلة

 2كليات و01
 معاهد

 02 00 مخبر 00

 06 0 مخبر 02كليات و  6جامعة زيان 
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 معهد عاشور الجلفة
 02 00 00 02 المجموع الكلي

 

وقد تم  62من أصل 02من مجتمع البحث أي  %22،00والعينة التي قمنا باعتمادها تمثل 
االستمارة أو إرجاعها  ءاستمارة بعد رفض خمسة مخابر بحث وثالث عمداء مل 00استبعاد

 .وبقية االستمارات شابتها عيوب تخل بمصداقية نتائج االستبيان ،فارغة لمرتين 

 يتكون االستبيان من ثالث محاور رئيسية وهي  :االستبيان  محاور 0-0

وتشمل أربعة بنود أساسية تتطرق لمشكلة : وتزايد عدد الطلبة( النوعية)مسألة التأطير (أ
 .التأطير ولتدفق الطالبي ومد  مساهمة اإلصالحات الجديدة في معالجة هاتين المشكلتين

وتشمل أربع بنود أساسية ركزنا فيها على عالقة المناهج الدراسية : مسألة المناهج الدراسية( ب
 .مل ومد  تكيفها مع  متطلبات التنميةبسوق الع

بنود رئيسية وقسمت مابين طرقة التمويل  2وتشمل : مسألة التمويل ومردودية اإلنفاق العام( ج
 .وكدالك تمويل المخابر ومردوديتها

 .وفي نهاية االستبيان قام الباحث بطرح ثالث أسئلة مفتوحة حول مستقبل التعليم العالي

 :عرض نتائج الدراسة2

وقد تم تقسيمها إلى أربع فقرات رئيسية تجمع مابين : مسألة التأطير والتدفق الطالبي 2-1
 .مشكلة التدفق الطالبي ومشكلة النوعية

  :نسب استجابة المبحوثين لفرضيات المحور األوليبين ( 10)الجدول رقم

 الموافقة                             
 

موافق  موافق
 بشدة

ال  ال أوافق 
أوافق 

ال 
 ادري
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 بشدة الفقرات
-0الفقرة رقم

0 
 

التكفل أفضل  L.M.Dلم يستطع نظام
بالطلبة بالرغم من المرونة التي يمتاز 

بها وعروض التكوين المتعددة في 
 .مختلف التخصصات

02،25% 1 6،25% 1 1 

-0الفقرة رقم
2 

مجانية التعليم العالي من األسباب 
الرئيسية في التدفق الطالبي الذي 

 تشهده الجامعات حاليا 

22،20% 1 2،12% 1 1 

-0الفقرة رقم
0 

سياسة التكوين مد  الحياة وتكوين 
المكونين المتبعة حاليا ساهمت في 
التخفيف من مشكلة التأطير في 

 .الجامعة

20،22% 1 0،02% 1 1 

-0الفقرة رقم
0 

االنتقال لنماذج أكثر حداثة والتنويع في 
، بالشراكة جامعات) التعليم العالي

مدار  عليا، جامعة التكوين 
هو ضرورة اليوم للتكفل ....( المتواصل

 بالتدفق الطالبي

21،20% 1 %0،06 1 1 

النسبة 
011% 

 / 20،06% 1 05.06% 1 1 

من % 20،06والنوعية نالحظ أن نسبةمن خالل نتائج المحور األول المتعلق بمسألة التأطير 
مشكلة التدفق الطالبي مع التأكيد على أن من   تخففالمبحوثين تر  بأن اإلصالحات لم 

مجانية التعليم العالي ساهمت في التطور المستمر للطلبة وهدا مالمسناه من خالل الفقرة 
اليا فمعظم المبحوثين يرون الثانية ،أما سياسة التكوين مد  الحياة وتكوين المكونين المتبعة ح

فقط يرون أن هده السياسة لم  %0،02أنها ساهمت في التخفيف من مشكلة التأطير  و 
 جماعتساهم في التخفيف من مشكل التأطير  أما الفقرة األخيرة من االستبيان فقد كان شبه ا
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على ضرورة التنويع في مؤسسات التعليم العالي واالنتقال لنماذج أكثر حداثة كضرورة للتكفل 
 .المتزايد بالتدفق الطالبي 

ولكن بالرغم من التطور الكمي الكبير في عدد األساتذة في الجامعات الجزائرية إال أن  
ت معدالت التأطير معدالت التأطير ما تزال بعيدة عما يتطلبه التأطير النوعي، حيث بلغ

طالب في حين تبلغ المعدالت النوعية العالمية أستاذا واحدا محاضرا  022أستاذا واحدا لكل 
طالب، وهدا ما دفع بالجامعات الجزائرية إلى اللجوء إلى اعتماد نظام الحصص  21لكل 

إلى  تحول هذا الحل االستثنائي غير أن ،والساعات اإلضافية استثنائيا لمواجهة الظرف الراهن
، وفي العديد من المؤسسات الجامعية خاصة والتخصصات ممارسة معمقة في بعض الشعب 

المراكز بسبب ضعف التأطير الرفيع المستو  من أساتذة محاضرين من جهة والتوزيع غير 
زاد الوضع سوء  مما المتوازن لهم عبر مختلف المؤسسات الجامعي في الوطن من جهة ثانية

 .1وتعقيدا

والدي يتطلب  توفير اإلمكانيات الضرورية أهمها  وجود  L.M.Dلتوجه نحو تطبيق نظام إن ا
هيئة تدري  تستطيع التكفل بالطلبة وهدا ما كان غائبا ولم يتم توفير العدد المناسب الذي 

أثر بالسلب  ،األمر الذييساير عدد الطلبة الهائل الدين تجاوز المليون وثالثمائة ألف طالب 
أي جامعة  حيث لم تصنفامعة الجزائرية التي تهاوت مكانتها على الصعيد الدولي على  الج

ونجد أن تصنيف شونغهاي  ،جزائرية ضمن التصنيفات التي تصدرها مختلف الهيئات الدولية 
جامعة لم تصنف أي جامعة جزائرية  511الصادر عن جامعة جياوتونغ الصينية ألحسن 

 .21102للعام العاشر على التوالي وهدا مند سنة 

أن اإلصالحات تمثلت في  فهدا الشق األول من االستبيان قد وضعنا أمام حقيقة جلية 
ة الوافدين على الجامعة لم يرق للمستو  المطلوب الجديدة فيما يخص التكفل األفضل بالطلب

                                                           
ر، سليمان سيشبوط سمير قيوة وآخرون ، دور الجامعة الجزائرية في عملية التنمية في ظل  تحديات األلفية الثالثة المشاكل ومقترحات التطوي 0

 01دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، ورقة  بحث مقدمة بالملتق  الوطني األول  تقويم

022ص  4101ماي  1
  

                              ميلود أوصديق، الجامعة الجزائرية واقع وأمال ،                                                                                 
 

2
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ا ما توضحه اإلحصائيات الرسمية لوزارة ذوان الجامعة تعاني فعال من عجز في التأطير وه
( وتطور الطلبة أيضا الجدول بالملحق يوضح تطور أعضاء هيئة التدري )التعليم العالي 
 .قين المتبقيين من هدا االستبيان م شامل لقطاع التعليم بعدا أن نتم الشيوسنقف على تقي

 :مسألة المناهج الدراسية 2-2

 ظىوالتي يجب أن تحعتبر المناهج الدراسية من أهم األركان في العملية التعليمية ا     
باهتمام كبير من طرف متخذي القرار ألنها السبيل األساسي للوصول إلى األهداف المنشودة 

 1.من العملية التعليمية

وهو ما يبرزه الجدول الذي  لة المناهجأبتخصيص المحور الثاني من االستبيان لمس لد  قمنا
يوضح الفقرات األربع والنسب المأوية الستجابات أفراد العينة  على الفقرات المتعلقة بالمناهج 

 .الدراسية

فقرات المحور الثاني من  نسب استجابة المبحوثين لفرضيات يوضح( 21)الجدول رقم 
 :االستبيان

 الموافقة الرقم
 

 الفقرات

موافق  موافق
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق 
 بشدة

 ال ادري

-2الفقرة رقم
0 

إن عروض التكوين المقدمة 
في الجامعة مازالت ال تساير 

حاجيات سوق العمل 
 .المتطورة والمتغيرة باستمرار

06،66% 5،21%                                                                                                     0،02% 1 1 

-2الفقرة رقم
2 

المناهج المتبعة حاليا في 
التدري  وخاصة في الشعب 
التقنية ال تساهم في جعل 

22،20% 1 2،12% 1 1 

                                                           
                                                                                                                              0مرجع سابق، ص  : مقدم وهيبة 
1
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الطالب يبدع أو يبتكر ألنها 
ال تساير الطفرة المعرفية 

 .ميز العصر الحاليالتي ت
-2الفقرة رقم

0 
سياسات التوجيه المطبقة 

بالنظام الجديد لم تساهم في 
التقليص من مشكلة الرسوب 

 .إال بنسب قليلة جدا

00،50% 1 2،02% 1 2،12% 

-2الفقرة رقم
0 

من نتائج اإلصالحات فتح 
التخصصات المهنية 

بالجامعة الجزائرية مما 
تساهم في توفير اليد جعلها 

تمهين التعليم ) الفنية المؤهلة
في مختلف ( العالي

القطاعات وتستجيب 
لحاجات المجتمع 

 .االقتصادية

00،12% 1 01،00% 0،56% 1 

النسبة 
011% 

/ 66،00% 5،21%                                                                                                     20،22% 0،56% 2،12% 

كانت موافقة على فقرات االستبيان حيث أن % 66،00من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 
مازالت ال تساير حاجيات عروض التكوين المقدمة في الجامعة أغلبية  المبحوثين  يرون أن 

من المبحوثين % 0،02سوق العمل المتطورة والمتغيرة باستمرار ولم يعارض هدا الطرح سو  
حيث أن المناهج المتبعة ال تساهم في  ،ونف  النسبة تقريبا على الفقرة الثانية من االستبيان

وال تساير الطفرة  بيةويفكر ويحلل في الشعب األد جعل الطالب يبدع ويبتكر في الشعب التقنية
ا إلى سببين رئيسيين هما ضعف ذوهناك من يرجع ه  ،العصر حاليا تميزالمعرفية التي 

مستو  األستاذ مما يولد عدم القدرة على تطبيق المناهج  والمقررات الدراسية  حيث يعتبر 
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عدة  ضعف األستاذ من األسباب الرئيسية في فشل أو ضعف المناهج المطبقة وهذا يعود إلى
أسباب أهمها  تدري  مقايي  ليست في التخصص مع ضعف التكوين لد  األساتذة وكذالك 
نقص الرقابة على عليهم ، والسبب الثاني ضعف مستو  الطالب  حيث يقر كل األساتذة  في 
الوقت الراهن بضعف مستو  الطالب الجامعي وهذا يؤثر  بشكل مباشر على المناهج والطرق 

من خالل مالحظتهما ضعف مستو  الطلبة يحاوالن مع  اإلدارة و بعة فاألستاذ التعليمية  المت
مرور الوقت تكييف المناهج التعليمية مع مستو  الطالب ومع الزمن تدهورت هذه المناهج 

 . 1وأصبحت عالقة طردية بين مستو  الطالب والمناهج 

و هناك العديد من األسباب األخر   التي جعلت من المناهج  والمقررات الدراسية بالجامعة  
غياب هيئة مختصة في التخطيط االستراتيجي للمناهج التعليمية على مستو  كغير فعالة، 

 .عال في الوزارة وانفصال البرامج والمناهج المتبعة للتطورات التكنولوجية الحالية 

سياسات التوجيه المطبقة بالنظام الجديد لم تساهم في التقليص من مشكلة ن أ أيضا نجدكما 
ا ما أوضحنه في الفقرة الثالثة  من االستبيان حيث اختلفت ذوه،الرسوب إال بنسب قليلة جدا 

 (%2،12) محايدو  (%2،02) لها عارضهامو  (%00،50)لفرضية ل بين مؤيدأراء المبحوثين 
لحد اآلن لم يقلص    فنظام االستقبال ،الجديد الذي جاء في اإلصالحات االستقباللنظام 

أعدته لجنة  يالتقرير الذف التي كانت مطروحة قبل  تطبيق اإلصالحات نسبة الرسوب 
نصت بصريح العبارة في مجال استقبال وتوجيه وتدرج الطلبة أنه  2110اإلصالحات لسنة 

الجامعة ذات مردود ضعيف من جراء التسرب المعتبر والمدة الطويلة التي يقضيها الطلبة 
 القروضلكن النظام الجديد بالرغم من المرونة التي يمتاز بها والتنقل عن طريق  ، 2بالجامعة
 .لم يقلص 

                                                           
األول  عدمان مريزق، كريم قاسم، التدريب الموجه باألداء للمواءمة بين سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ورقة بحث مقدمة بالملتق  الوطني0

ماي  01ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور الجلفة، حول تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل

. 41ص  4102 1  
                                                                04، مرجع سابق ص4117وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إصالح التعليم العالي  
2
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من نتائج اإلصالحات فتح التخصصات أما الفقرة األخيرة من االستبيان التي نصت على أنه 
تمهين التعليم ) المهنية بالجامعة الجزائرية مما جعلها تساهم في توفير اليد الفنية المؤهلة

 %00،12حيث ساند  ،في مختلف القطاعات وتستجيب لحاجات المجتمع االقتصادية( العالي
ويرجع   من خالل النتائج نالحظ أنها متقاربة ، %01،00ن المبحوثين الفرضية وعارضهام

دمج الطالب مباشرة في  إلىإلى كون التخصصات المهنية  تهدف هدا التأرجح في المواقف 
حاليا مع ارتفاع لنسبة البطالة عالم الشغل بالتشاور مع القطاع المشغل وهدا ما نجده غائب 

فمن المفروض أن تهدف برامج التعليم العالي إلى تلبية ،في صفوف خرجي الجامعة 
احتياجات القطاع العام والقطاع الخاص بحيث توفر الجامعات اإلطارات الكفأة والمتخصصة 

الخدمات  في مختلف المجاالت العلمية إلى كل مؤسسات الدولة وتفسح لهم المجاالت لتقديم
 .1إلى المواطنين في كل تخص علمي  فهده هي الرؤية الحديثة للتعليم العالي

انطالقا من هدا الدور كرست اإلصالحات الجديدة المهنية بالجامعة وخاصة بفتح 
التخصصات المهنية لكن الدور المهني للجامعة الزال ال يساير احتياجات التنمية الوطنية 

بهذا االستبيان  كون المناهج الزالت  تطرقنا إليهالنقطة الثانية التي ويرجع السبب األول إلى ا
والسبب الثاني هو أن تأسي  السياسات التعليمية في الجزائر ال  ،ال تساير متطلبات السوق 

يخضع إلى االستمرارية والدوام حيث يتم تطبيق برامج وفتح تخصصات تحمل بذور فنائها في 
بداياتها وخير مثال على ذالك عدم فتح الماستر في العديد من الجامعات  الوطنية التي تجسد 

والمسيلة وبومردا  وغيرها،مثل هده  2*عة ورقلةفي أقسامها مثل جام L.M.Dتطبيق 
الجامعات أصبحت فيها الكثير من االحتجاجات واالضطرابات من طرف الطلبة الذين 
كمال دراستهم وعدم التوقف فقط في الليسان  لذالك نجد بأن عدم  يطالبون بفتح الماستر وا 

 3سة التعليمية في الجزائروضوح الرؤية العلمية وغياب البعد االستراتيجي يجعل من السيا
حسب الدكتور عمار بوحول تقوم بتكدي  اإلطارات بدون معرفة االحتياجات الحقيقية  

                                                           
                             024م، ص 4112دار الغرب اإلسالمي، : ثة في القرن الواحد والعشرين، بيروتعمار بوحوش، نظريات اإلدارة الحدي 
1
  
شهدت جامعة ورقلة عند الدحول الجامعي العديد من االحتجاجات من طرف الطلبة بسسب عدم فتح الماستر في بعض التخصصات وقلتها في    0

.          من نفس الشهر 40نوفمبر إل  غاية  02أيام  وهدا مند  1قام الطلبة بغلق هده الكلية لمدة  تخصصات أخرى مثل قسم المحروقات  حيث 2
  

                                                                                                                        042بلعسل محمد، مرجع سابق ،ص   
3
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وهذا ما يجعل المتخرجون من الجامعة ال  ،والتخصصات الدقيقة المطلوبة في سوق العمل
 .1وتحصيلهم العلمي ال فائدة تجدي منه ،يجدون من هم في حاجة إلى تخصصهم

بين مخرجات مؤسسات التعليم من جهة ومتطلبات سوق العمل  من   والتالؤمفقدان التوافق 
محذوران خطيران األول بقاء أعداد كبيرة من خريجي  -كما هو معلوم -جهة أخر  ينتج عنه

تلك المؤسسات دون عمل يعانون البطالة والفراغ مما ينتج عنه إفراز إشكاالت ذات تأثيرات 
على البنية االجتماعية والمحذور الثاني عدم توفر ما يسد احتياجات سوق  شديدة الخطورة

العمل من األيدي العاملة الوطنية مما يعني االضطرار إلى االستعانة بأعداد كبيرة من األيدي 
 .العاملة األجنبية لسد احتياجات تلك السوق

 :نلخصها في  النتائجا االستبيان وقفنا على العديد من ذخالل المحو ر الثاني من هفمن  

قدم المناهج التعليمية المستعملة في الجامعات الجزائرية وتتوافق وبيئة التعليم العالي   -0
القديمة وال تتوافق مع البيئة التعليمية الحالية خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي فرضت 

 .ساها المورد البشريسماتها المعرفة و أ ةبيئة تعليمي

: غموض المقررات الدراسية وغياب برامج واضحة ومفصلة للمحاور المدرسة لمعظم المواد-2
 رةااإلدوعند مطالبة األستاذ  ،في بداية السنة تمنح المقايي  لألساتذة من أجل تدريسها

ساسية الواجب بالبرنامج التدريسي للمقيا  يلقى رد بعدم وجود برنامج وزاري يحدد المحاور األ
ه البرامج فهي إما فيها نقص أو تكرار أو غموض ذوحتى إن وجدت ه ،تدريسها خالل السنة

على المناهج التعليمية المتبعة في  خرآبفي بعض المحاور وهذا بالطبع سوف يؤثر بشكل أو 
 .2الجامعات الجزائرية

وعدم مسايرة المناهج انفصال المناهج الدراسية عن المؤسسات وما تحتاجه من يد عاملة -0
   LMDللتطورات السريعة التي يتميز بها العصر الحالي بالرغم من المرونة التي يضمنها نظام

                                                           
                                                                                                                                           041نفس المرجع ص 
1
  

                                                                                                                             221مقدم وهيبة مرجع سابق ص  
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سنوات من  2في آخر هدا المحور من االستبيان نستطيع القول أن اإلصالحات وبعد  
الدول تطبيقها لم تستطع أن تجعل المناهج متطورة وتجاري المناهج التعليمية الموجودة في 

 .التي تتبنى هدا النظام والتي تتكيف مناهجها مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع

ا التطور والدليل البطالة ذأما في الجزائر رغم اعتماد نف  النظام تقريبا إال أننا لم نلم  ه 
في المرتفعة بين خرجي الجامعات وكذالك االستعانة باليد الفنية المؤهلة األجنبية المتحكمة 

ا لضعف خرجي الجامعات الجزائرية كل هذه العوامل عمقت من مشاكل ذوهالمتطورة التقانة 
 . مردوديتهاالجامعة الجزائرية وأثرت على 

تحليل اتجاهات المبحوثين حول سياسة اإلنفاق العام على قطاع التعليم  :المطلب الثاني 
 .العالي

قمنا بتخصيص هدا المطلب للشق الثالث من االستبيان المتعلق بمسألة التمويل لقطاع  لقد
فقرات تطرقنا بها ألهم المسائل  2التعليم العالي وهي مسألة مهمة جدا لهدا قمنا بتخصيص 

 . المتعلقة باإلنفاق على قطاع التعليم العالي وهدا ما سنفصل فيه بهذا المطلب

 :دودية اإلنفاق العام مسألة التمويل ومر  3-2

 :المحور الثالث من االستبياننسب استجابة المبحوثين لفرضيات  يوضح ( 21)الجدول رقم

 الموافقة الرقم
 

 الفقرات

موافق  موافق
 بشدة

ال  ال أوافق 
أوافق 
 بشدة

 ال ادري

-0الفقرة رقم
0 

اإلصالح المالي الذي تم اعتماده 
في مؤسسات التعليم العالي سنة 

وهو االنتقال من ميزانية  2112
الوسائل إلى ميزانية البرامج 

يساهم في ترقية المنتوج 

2،22% 1 0،02% 1 2،12% 
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 (الطالب والبحث العلمي)الجامعي
 0الفقرة رقم

-2 
عقود االتفاق بين الجامعة 

خاصة )ومختلف القطاعات
تساهم ( المؤسسات االقتصادية

في تمويلها وهو ما يعتبر مصدر 
للتمويل بالرغم من جديد 

 .محدوديته

00،22% 1 1،52% 1 1 

-0الفقرة رقم
0 

الجامعة الجزائرية لم تستفد من 
الشراكة مع المخابر الدولية 

وخاصة تلك التي تساهم في نقل 
التكنولوجيا وتطويرها بالرغم من 
االتفاقيات الموجودة بين مختلف 

 .المخابر الجزائرية واألجنبية

00،05% 1 0،10% 1 1 

-0الفقرة رقم
0 

ضعف القطاع االقتصادي 
الخاص في الجزائر أثر على 

الجامعة من حيث التمويل 
 .كمصدر ثاني

01،00% 1 2،12% 1 1 

-0الفقرة رقم
5 

حجم اإلنفاق على التعليم العالي 
يتناسب مع عدد الطلبة 
 .والحاجات البيداغوجية

6،22% 1 0،62% 1 0،10% 

-0الفقرة رقم
6 

البحث العلمي كثرة مخابر 
واإلنفاق عليها وتنوعها في 

مختلف مؤسسات التعليم العالي 
يجعل من الجامعة الجزائرية قادرة 
على مواكبة التغيرات المتسارعة 
 .التي يتميز بها العصر الحالي

00،22% 1 1،52% 1 1 
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-0الفقرة رقم
2 

) مركزية التمويل ساهم في تعقيد
مشكلة ( الوصاية والبيروقراطية

التمويل بالنسبة لمختلف 
الجامعات بالرغم من أن 

اإلصالحات الجديدة تنص على 
 .استقاللية الجامعة 

01،62% 1 0،0% 1 1،52% 

-0الفقرة رقم
2 

نقص الرقابة وغياب إستراتجية 
واضحة لتقيم أنشطة المخابر 
 .جعل منها ذات مردود ضعيف

00،22% 1 1،52 1 1 

النسبة 
011% 

 
 

22،5% 1 00،22% 1 0،60% 

 

ا ذسجل به ذإ ،الدولة الجزائريةشكل قطاع التعليم العالي على الدوام عبئا ماليا ثقيال تحملته 
الصدد بأن هذه العالقة ظلت عالقة وصاية وسيطرة بصرف النظر عن كونها عالقة صحية 

ل تحكم الدولة في مؤسسات التعليم العالي من خالل ثالث قنوات رئيسية ظأو غير صحية، و 
األولى من خالل  تمويل التعليم العالي وميزانيته والثانية من خالل السياسات التعليمية والثالثة 
من خالل التحكم بالتعين في المناصب الرئيسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

أهمية كبيرة في  قطاع التعليم العالي لهدا احتكرت  يأخذظ أن التمويل فكما نالح ، 1المختلفة
مثل ما تعرفنا عليه فيما (2102)اليوم االستقالل إلى غاية  ذنالدولة تمويله واإلنفاق عليه م

قمنا بتخصيص الشق األخير من  ذال 2101 نذلكن اإلنفاق تزايد بوتيرة سريعة جدا م ،سبق
ل وتقيمها في ظل تزايد اإلنفاق وهداما سنتناوله بالتحليل والنقال في االستبيان لمسألة التموي

                                                                               .ا المطلبذه

                                                           
                                                                    08دراسة سياسية قانونية نمرجع سابق، ص: بوحنية قوي ، السياسة التعليمية الجامعية

1
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كانت موافقة على % 22،5من خالل نسب استجابة أفراد العينة لفقرات االستبيان نالحظ أن
 % 0،60كانت معارضة و% 00،22فقرات رئيسية و  2فرضيات االستبيان الموزعة على 

مركزية التمويل  قطاع  :فقرات بشكل رئيسي ثالث نقاط أساسية هيالوقد عالجت   حيادية،
التعليم العالي ومردودية مخابر البحث ومساهمة القطاعات األخر  وخاصة القطاع الخاص 

 .يل الجامعةفي تمو 

وهو االنتقال  2112إن اإلصالح المالي الذي تم اعتماده في مؤسسات التعليم العالي سنة  
ه الفقرة ذكانت ه مخرجات الجامعةمن ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج يساهم في ترقية 

فهدا اإلصالح % 0،02من المبحوثين وعارضها % 2،22األولى من االستبيان حيث وافقها 
كان أكثر من ضروري  لكي تستطيع الجامعة التأقلم مع المتغيرات السريعة لكن هدا لم يكن 

نجد  لهذاوتحكم وزارة التعليم العالي في التمويل  ،كافيا في ظل المركزية الشديدة في التمويل
أن الفقرة السابعة من االستبيان التي تطرح هدا اإلشكال كانت اإلجابة وبالنسبة عالية أن 

كزية تمويل الجامعة تعرقل سيرها الحسن وهو ما يطرح العديد من المشاكل وعلى جميع مر 
المستويات فالجامعة اليوم تعامل كمرفق عمومي في الجزائر ولي  كمؤسسة إستراتجية لها 

 .تأثير على مختلف القطاعات األخر 

الجامعة الجزائرية اليوم بالرغم من الميزانية المعتبرة المخصصة للتعليم العالي إال أن القطاع ف 
فيكفي أن نسلط الضوء على البحث العلمي في الجزائر الذي يعتبر المرأة ، يتطور ببطء شديد
 2102إلى غاية أي جامعة ، لقد اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العاكسة لتطور 

وحسب اإلحصائيات الرسمية  مخبر بحث بمختلف مؤسسات التعليم العالي0106ما يقدر ب
 للبحث العلمي مائة مليار دينار (2102-2112)أيضا قد خصصت في الخماسي األخير 

والرسم  ،وبالموازاة مع هدا التمويل تم اتخاذ إجراءات تشريعية لإلعفاء من الحقوق الجمركية
النسبة لكل التجهيزات الواردة من السوق المحلية والمستوردة الموجهة على القيمة المضافة ب

لكن ال نلم  أثر ايجابي على أرض الواقع فقد  ،ألنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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صنفت الجزائر مؤخرا من ضمن قائمة الدول المتصدرة للسرقات العلمية واألدبية بالعالم وهدا 
  arxiv  pre-prent server)1 *)الرقمية أكاريف بريبرت  ما كشف عنه موقع األرشفة

و  0220ألف دراسة وبحث منشور في الموقع بين  سنوات  252وهدا في دراسة شملت
2102 2 . 

الك نجد أن مختلف التصنيفات التي تصدرها بعض الجامعات مثل تصنيف شنغهاي أو ذوك
ما يقارب العشر سنوات لم تصنف أي جامعة جزائرية من  ذمختلف المنظمات الدولية من

جامعة في العالم ويعتمد معظم هده التصنيفات على األبحاث والدراسات  511ضمن أحسن 
على شيء فإنما يدل على أن  لّ د نإا ذوكدالك براءات االختراع  المسجلة وه ،المنشورة

ن مخابر البحث أر الدولية في التعليم و الجامعة الجزائرية الزالت بعيدة كل البعد عن المعايي
أيده المبحوثين من خالل الفقرة الثالثة والثامنة  من االستبيان   ذات مردود ضعيف وهدا ما

حيث يرون أن مخابر البحث العلمي ال تقوم بدورها الحقيقي وهو البحث في حل لمختلف 
 .التكنولوجيالمشاكل الموجودة والمساهمة في التنمية االقتصادية والتطور 

الجدول في الملحق يبين تطور ) االستقالل تحاول النهوض بالبحث العلمي  ذفالجزائر ومن 
واإلنفاق عليها  لكن هنا نجد أنفسنا أمام سؤال مهم ( مؤسسات البحث العلمي مند االستقالل

ه المخابر من بحوث ودراسات؟ مادا قدمت من اكتشافات علمية وبراءات ذمادا قدمت ه
اع؟ هل البحوث والنتائج التي تتوصل إليها المخابر وخاصة في مجال العلوم االجتماعية اختر 

ترفع لصناع القرار وتعرض على المؤسسات المعنية لألخذ بها أو حتى على سبيل االستشارة؟ 
رقابة قوية على  دلألسف مخابر البحث العلمي في الجزائر اليوم ال تلعب هدا الدور وال توج

بل تعد  األمر دالك لتصبح ،ه المخابر وهدا ما أجمع عليه المبحوثين في الفقرة الثامنة ذه

                                                           
ة لتبادل نتائج األبحاث والدراسات في الفيزياء والرياضيات والحقول األخرى، أضخم منص 0220موقع األرشيف أكاريف بريبنت أصبح سنة *0

لعملية وينشر في الموقع مئات األبحاث يوميا ويقتربا عدد هده الدراسات من المليون بالرغم من أن كل ما ينشر ال يخضع للمراجعة إال أنه يخضع 
تر يكشف أي شبه بما سبق نشره في الموقع، والموقع أصبح بمثابة المرجع في العديد ضمان الجودة والتي تضمن تحليل كل دراسة ببرنامج كومبيو

. 0220من األبحاث العلمية  مند سنة  1
  

.  4102ديسمبر  40، األحد 2122الجزائر ضمن قائمة الدول المتصدرة للسرقات األدبية في العالم، جريدة الشروق اليومي ، العدد: حسان مرابط 
2
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قد لوحظ  :أنه1ا الصدد ير  األستاذ بوحنية قويذالمخابر أماكن للبزنسة ولتحقيق الربح وفي ه
في العشرية األخيرة أن الكثير من األساتذة يتهافتون لتشكيل وحدات بحثية لغرض ضمان 

ال أكثر وال أقل ولي  لغرض تحقيق أو انجاز مهمة علمية شريفة، لقد دخل  دخل إضافي
وأصبح الكثير من األساتذة  (business) البحث العلمي لألسف الشديد نفق البزن 

تهم الوزارية الرسمية وغير االمحاضرين وأساتذة التعليم العالي  يسعون لتوظيف شبكات عالق
 . 2عتمادرسمية لضمان حصول وحداتهم على اال

أي شيء وأن مخابر البحث معزولة لم يغير ا االرتفاع ذعدد مخابر البحث لكن ه لقد ارتفع
تماما عن الواقع في الجزائر ألنها أصبحت االعتمادات تمنح بالمحسوبية والمحاباة، ولي  
بغرض البحث العلمي ونظرا لغياب الرقابة أصبح رؤساء الوحدات والمخابر ينتقون األفراد 

نما يبنون الذين يشتغلون معهم بعناية وكثير من رؤساء هده الوحدات ال يكتبون  حرفا واحد، وا 
 -وهذه بتلك –أمجادهم العلمية على أكتاف فئة الباحثين المستجدين من األساتذة المساعدين 

رؤساء الوحدات والمخابر يبسطون كف الرضا على األساتذة المساعدين فيدخلوهم ضمن طاقم 
( ذة المساعدينأي األسات)يتحملون  لوحداتهم وفرقهم مقابل مبلغ مادي دوري شهري وبالمقاب

 .3أبحاث البحث بشكل علمي

لألسف هذا واقع مخابر البحث العلمي بالجزائر اليوم تصرف بها األموال دون أن يكون لهما  
التي تعقدها هده المخابر مع المخابر  تمن االتفاقيا نمردود والكثير من األساتذة يستفيدو 

ابر خارج الوطن لكن ال تقيم هده مون بأبحاث علمية بالتنسيق مع هده المخو األجنبية ويق
يكفي أن يرجع الباحث تقرير مختوم من طرف  ،العلمية خارج الوطن تاألبحاث والخارجا

ا ما جعل المخابر ال تساير المشاكل المجتمعية ذهب إليه لتبرير فقط ؟؟هذالمخبر الذي 
ما و بر األجنبية وهكة مع المخااواالقتصادية  وفي نف  الوقت ال تستفيد الجزائر من هذه الشر 

                                                           
إشكالية التحول السياسي : أستاذ التعليم العلي بجامعة ورقلة  عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية  ورئيس فريق بحث بمخبر  ،قويبوحنية -*0

.واالقتصادي واالجتماعي في التجربة الجزائرية وله العديد من الدراسات حول التعليم العالي 
1
  
حالة األستاذ الجامعي الجزائري،مرجع : لتعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية ادارة الموارد البشرية في مؤسسات ا ،بوحنية قوي  

474سابق،ص
2
  

                                                                                                                                         474نفس المرجع، ص  
3
  



 
 

183  

 

الجامعة الجزائرية لم تستفد من التي نصت على أن   ،استنتجاه من الفقرة الثالثة من االستبيان
الشراكة مع المخابر الدولية وخاصة تلك التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتطويرها بالرغم من 

فال يوجد تطابق مع ما يبدل في  االتفاقيات الموجودة بين مختلف المخابر الجزائرية واألجنبية،
فحتى  ،1مع حقيقة األوضاع التي تستدعى بحوثا وحلوال فعالة -رغم تواضعه-مجال البحث

تستشير وتستنجد  باألجانب  ،المؤسسات االقتصادية الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة
 رحتى في التسيي لحل مختلف اإلشكاالت التي تواجهها ،وتستنجد بالكوادر العلمية األجنبية

وتستغني عن اليد الفنية الجزائرية ومعظم المؤسسات ال تثق في الحلول التي تقترحها هذه 
المؤسسات العمومية كثيرا ما تلجأ لمكاتب الدراسات )الك كثيرة ذالمراكز والمخابر واألمثلة في 

اقدة مع مكاتب األجنبية  لالستشارة والمشاريع الكبر  تشرف على تسيرها شركات أجنبية متع
وهدا دليل على عدم ثقة مختلف ....( أجنبية أيضا مثل ميترو الجزائر ومطار الجزائر

 .المؤسسات في خريج الجامعة الجزائرية 

بالكوادر العلمية الجزائرية للهجرة خارج الجزائر ألن البيئة الحالية طاردة  تدفع هذه الوضعية 
من خالل التقارير الصادرة عن وزارة التعليم العالي  وغير محفزة على اإلبداع واالبتكار، فحتى

فالكتاب الذي تم إصداره بمناسبة  ،نلم  اعتراف مبطن بأن منظومة البحث العلمي غير فعالة
سنة على استقالل الجزائر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموسوم  51مرور 
ال تجد الوزارة ما تستطيع أن ( سنة من التنمية 51مي وزارة التعليم العالي والبحث العل) بعنوان

ا المجال سو  بإطالق القمر الصناعي ذتقدمه من أرقام لألبحاث وانجازات في ه
الذي اعتبرته الوزارة باالنجاز التكنولوجي الكبير وال تقدم الوزارة أي رقم ( ALSAT)ألسات

يمنحها المعهد الوطني الجزائري  (اعبالنسبة لألبحاث المنشورة أو بالنسبة لبراءات االختر 

                                                           
ورقة بحث مقدمة بالملتق   -من هوية الجامعة إل   جامعة الهوية –عسالي، الدور الحضاري للجامعة ومواكبة تطلعات التنمية المحلية بولرباح  -0

ر الوطني االول حول تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية ، جامعة زيان عاشو

41/11/4101الجلفة، 1
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المسجلة وتكتفي بوصف أن البحث العلمي بالجزائر أصبح أكثر  (INAPIللملكية الصناعية 
 .وأنه سيكون في المستقبل في خدمة التنمية   122-00نجاعة في ظل القانون 

بتعداد  ه التقارير أو حتى عند وضع السياسة التعليمة نجد أن الوزارة تكتفيذفمن خالل ه
وهذا ما  ةالهياكل وعدد المخابر والجامعات دون أن يكون هناك اهتمام بالحصيلة  أو المردودي

جعل الجامعة اليوم في هذه الوضعية المتدهورة في ظل غياب الرشادة والشفافية في اإلنفاق 
 .األسئلة المفتوحة سنتعرف عليه أكثر من خاللا ما و وه  روالتسيي

 :األسئلة المفتوحة 2

لقد قمنا في آخر االستبيان بطرح ثالثة أسئلة على المبحوثين وقد تناولنا في السؤال األول  
وترقية المنتوج  ، أدائهقضية مهمة وهي خصخصة قطاع التعليم العالي كحل لتحسين نوعية 

كانت  (%50)العلمي، حيث تعددت األجوبة واختلفت بين مساند ومعارض لكن األغلبية 
على  العبءإجابتها بضرورة فتح القطاع أمام الخواص من أجل خلق تناف  وكذالك لتخفيف 

 .الدولة فيما يتعلق بالتمويل

العام وهناك من ربط فتح قطاع التعليم العالي أمام الخواص بشرط ضمان الهيمنة للقطاع  
هات العالمية الحالية قطاع استراتيجي وال يجب تركه كليا للقطاع الخاص ، لكن التوج هألن

تشجع على خصخصة التعليم العالي فهناك الكثير من الدول العربية توجد بها جامعات 
خاصة مثل مصر واألردن وتون  ولبنان وقد ساهمت في تحسين نوعية التعليم بها، لكن في 

من الحالة الجزائرية الزال مشروع خصخصة التعليم العالي مؤجل ألن الجزائر لديها مجموعة 
المبادئ في التعليم بصفة عامة أهمها مجانية التعليم العالي وهو ما يجعل من الخصخصة 
مشروع مستقبلي غير مطروح حاليا، لكن في هدا العصر المعولم ستتجه الجزائر حتما نحو 

تراجعت قدرتها في اإلنفاق على  هدا القطاع الذي تتزايد نفقاته من  إذاالخوصصة خاصة 
 .سنة ألخر 

                                                           
سنة في خدمة التنمية، مرجع سابق ص                                 11وارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
1
  



 
 

185  

 

ا السؤال الثاني فهو سؤال متمم لفقرات  االستبيان ويتعلق بالملتقيات التي يتم تنظيمها أم 
بمختلف المؤسسات ومد  قدرتها على حل المشاكل التي تطرحها وهل تبلغ للجهات الوصية 

أن الملتقيات ال قيمة لها خاصة  علىأم ال؟ حيث كان هناك شبه إجماع من طرف المبحوثين 
الك فالكثير  من ذبل أكثر من  ،جتماعية وأنها ال تبلغ للجهات الوصيةفي التخصصات اال

تجمعات  وتحولت إلى  ،بمجرد اختتام الملتقى فعاليتهاالملتقيات ال تنشر دراساتها و تنتهي 
أما  .لتبذير المال وتبرير لنفقات المخابر ال أكثر وال أقل وهدا على حد وصف أحد المبحوثين

 مما في اإلنفاق على التعليم العالي و الرشادةنقص الرقابة و المتعلق بالفساد السؤال الثالث 
ساهم في انتشار الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي وخاصة الرشوة والمحسوبية والعالقات 

قد اختلفت اإلجابات ما بين مؤيد ف (خاصة بالنسبة لمدراء الجامعات)المشبوهة مع الممولين  
أقر بوجود هده الممارسات داخل الجامعة وهناك من أنكرها وشق ثالث  ومعارض فهناك من

فالمحاباة والمحسوبية  ، لكن الظاهرة أصبحت منتشرة فعالاعتبرها حاالت شاذة وال يقا  عليها
لعالقات المشبوهة وانتشار اأما  ، حسب شهادات لبعض المبحوثين موجودة في مخابر البحث

ه القضايا خاصة في الصحافة لكن تبقى ذثيرا ما أثيرت مثل هظاهرة الرشوة  في الجامعة  ك
األدلة واإلثباتات الملموسة غائبة فلم نسمع أنه قد سجن مدير أو عزل من منصبه بسبب 

 .االرتشاء أو فساد مالي 

ظهور  في يساهمالقول أن غياب الشفافية والرقابة على اإلنفاق يمكن أن  في األخير يمكن
،فمن خالل محاور االستبيان الثالث باإلضافة إلى األسئلة  في الجامعة مثل هذه المعامالت

لم  L.M.Dالمفتوحة نستنتج أن اإلصالحات  الزالت لم ترتق للمستو  المطلوب وأن نظام 
 .يستطيع معالجة اإلختالالت التي تعاني منها الجامعة الجزائرية

ما وقفنا عليه  واالجتماعي واالقتصادي وها الزالت بعيدة عن محيطها ذفالجامعة إلى يومنا ه 
كبر جوانب الهدر في نفقات أفمن  ،ن اإلنفاق يتطلب لترشيدأأثناء تحليلنا لنتائج االستبيان و 

هو أن جل مخصصات القطاع  األهداف المسطرة لهالتعليم العالي والتي تحد من تحقيق 
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ا ما يؤثر على ذوه...( ...أجور منح خدمات موجهة للطلبة ) تذهب للجانب االجتماعي
البحث العلمي وعلى الجامعة بصفة عامة،  وفي نف  الوقت يجب إعادة النظر في أساليب 

فالجامعة الجزائرية تواجه العديد من التحديات  ،الرقابة حاليا خاصة على أنشطة المخابر
ات التي الداخلية وعلى العديد من األصعدة تتطلب إعادة نظر عميقة في التدابير واإلصالح

 :ونذكر أهمهاتم اتخاذها 

 

كنظام  LMD التعليم الكالسيكي وهذا ما ينافي مرونة بدهنياتيسير اليوم  LMDنظام -0
 .وحركية التنمية المحلية كمشروع

الذي يستنبط قوته من محيطه االقتصادي واالجتماعي ، يتعرض لنفور من LMD نظام-2
وهذا ما يقلل من شأن  (مؤسسات وشركات ) خارج الجامعةمن  و(طلبة وأساتذة)داخل 

 .الشهادة ويقلص من فرص التشغيل

 يزال يعاني من القرارات السياسية  الرامي لتطبيق معايير الجودة العالمية ، الLMD نظام -0
التي تكبح وتيرة نموه ، ( مع غياب الوسائل والتأطير المناسب LMDالتوجه لتعميم)االرتجالية 

ومؤهالت العنصر البشري الذي يعد غاية ووسيلة المشروع التنموي  وهدا ما يضعف جدارة
  1المحلي

عن الواقع المؤسساتي  االمناهج التعليمية التي تدر  بمختلف الجامعات  مفصولة تمام-0
مما ينتج لنا طالب ضعيف في التكوين وال تتماشى معارفه التي اكتسبها بالجامعة مع 

 .متطلبات السوق الدائم التغير والتطور

وتقيم أداء المخابر والمنتجات التي تقدمها لمحاسبة ال يوجد سياسة رقابة جيدة في الجامعة -5
 أيضامن هاته األنشطة ويشجع  نة لد  المستفيديالجامعة مما يشجع انتشار الالمسؤولي
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انتشار المحسوبية والفساد في الجامعة وحتما ستؤثر هده الظواهر بالسلب على الجامعة 
 . الجزائرية

إذ  ريتميز بمركزية القرار والتسيي كونهنظام تمويل الجامعة الجزائرية به العديد من العيوب -6
 يضافيزانية ممركز في مديرية واحدة على مستو  الوزارة أن  جميع مراحل إعداده وتنفيذ الم

لي الجامعات في نهاية كل عام ؤو حيث يلجأ مس ،لتبذير الموارد المالية ايعد مصدر  ذالك إلى
دراسي إلنفاق ما تبقى من االعتمادات المالية المفتوحة بأي أسلوب خوفا من الحصول على 

نظام يطغى عليه الطابع االجتماعي إذ أنه نسبة  ا أنهكم ،ميزانية اقل في الموسم للعام الموالي
 . 1عالية من الموارد المالية تذهب إلى الشؤون االجتماعية المباشرة وغير المباشرة

ه المؤسسة اإلستراتجية التي أصبحت تقود قاطرة ذهذا هو وضع الجامعة الجزائرية اليوم ه
بالرغم  اإلختالالتمن  ديدالجزائر تعاني من العالتنمية والتطور في مختلف الدول الزالت في 

 ؟  اإلختالالتلكن ماهو الحل للمعالجة هاته  2110من اإلصالحات التي شهدتها مند سنة 

 .نعالجه من خالل المطلب األخير أنا ما سنحاول ذه

 (الجودة الشاملة)بعض الحلول المقترحة للنهوض بالجامعة الجزائرية :المطلب الثالث

لقد تطرقنا في الفصل األول لالتجاهات الحديثة للتعليم العالي وتطرقنا لبعض النماذج الناجحة 
الجامعة تساير  ونجحت في جعلالتي اعتمدت على التعليم العالي للنهوض باقتصادها 

لمشاكل التي تعاني منها للد  كحلول  ،( وهدا ما ماليزيا واليابان مثل) احتياجات المجتمع
 :لجزائرية نقترحالجامعة ا

 :تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية (1

مفهوم الجودة الشاملة في الشق النظري من هده الدراسة وبعد تعرفنا على لقد تعرفنا على 
تطبيق لن الجامعة الجزائرية في حاجة ماسة أالمشاكل الجامعة الجزائرية نستطيع القول 

                                                           
                                                                                                                          420اإلمام سلم ، مرجع سابق، ص  
1
  



 
 

188  

 

التي  اإلختالالتن األولى لمعالجة يا انطالقا من نقطتين أساسيتذوه، معايير الجودة الشاملة 
السريعة والمتغيرة  ،مسايرة التطورات العالميةلالجامعة الجزائرية والنقطة الثانية  اتعاني منه
  1:يتميز بما يلي الذيالعصر الحالي من مواصفات وهي باستمرار 

ات التعليمية مما يجعل الجودة الشاملة أمرا ممكنا ال يستساغ معه ممارسة تطور التقني -0
 .العمليات التعليمية باألساليب التقليدية التي تفتقر لعنصر الجودة بالقدر الكافي

اشتداد الضغوط التنافسية وحدة الصراع بين المنظمات التعليمية الستقطاب الطالب -2
متفوقين، يجعل االهتمام بالجودة الشاملة في المنظمات المتميزين وأعضاء هيئة التدري  ال

 .التعليمية من عوامل الجدب ذات التأثير الواضح

وضوح اآلثار المترتبة عن افتقاد الجودة في المنظمات التعليمية حيث يفقد خريجوها القدرة -0
ة على المنافسة في أسوق العمل، إذ يبحث أصحاب األعمال عن خريجي منظمات التعليمي

 .المشهود لها بالخبرة

فهذه البيئة تجعل مؤسسات التعليم العالي الجزائرية مجبرة على تطبيق معايير الجودة الشاملة 
في ظل االقتصاد المعولم القائم على المعرفة،وبتبنيها لمعايير الجودة الشاملة ستتمكن الجامعة 

التي تعاني منها الجامعة حاليا  وتحقيقها لمجموعة من  اإلختالالتالجزائرية من معالجة 
  2:المكاسب نذكر منها

زيادة رضا العمالء الخارجيين سواء من ناحية رضا الطلبة على جودة الخدمة التعليمية -0
عن مستو  المعرفة التي ( األولياء وكل من لديه صلة بالطالب) المقدمة لهم أو رضا المجتمع

 احية رضا سوق العمل عن كفاءة وفاعلية مخرجات التعليم العاليتوصل إليها أو من ن

 زيادة النصيب السوقي لمؤسسات التعليم العالي في سوق العمل الداخلي والخارجي-2

                                                           
                                                                                                          02زايدي عبد السالم ، قريع ربيع، مرجع سابق، ص0

محمد عوض الترتوري،أغادير عرفات جويحات، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات األردن عمان، -4
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تساعد في تركيز جهود هذه المؤسسات على إتباع االحتياجات الحقيقية لسوق العمل الذي -0
 تخدمه

ظيمية التي تركز على  جودة التعليم العالي والتي إيجاد مجموعة موحدة من الهياكل التن-0
 .تؤدي إلى المزيد من الضبط فيها

زالة جميع الجوانب غير المنتجة في النظام التعليمي وتطوير -5 تؤدي إلى تقويم األداء وا 
 .معايير قيا  األداء

ملة ويتم فهذه بعض المكاسب التي ستحققها الجامعة الجزائرية بتطبيقها لمعايير الجودة الشا
 1: هدا عبر خطوات يتم من خاللها تطبيق معايير الجودة  وتتمثل هذه الخطوات في

عطاء السلطات (أ تكوين مجل  الجودة ويتمثل المستو  القيادي األعلى التخاذ القرارات وا 
الالزمة لتوجيه ودعم عملية إدارة الجودة الشاملة وينبثق من مجل  الجامعة أو الكلية ويرأسه 

 :الجامعة أو عميد الكلية وله العديد من المهام أهماهارئي  

 وضع الخطط الالزمة لتنمية  ثقافة الجودة وقيا  عملية التخطيط الشاملة-

 .توفير الموارد المالية والبشرية لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة-

 .متابعة دوائر أعمال الجودة-

ت قيادة مجل  الجودة ومهمته األساسية فريق تصميم الجودة وتنميتها يعمل هدا الفريق تح(ب
 .وضع إستراتجية تطور إدارة الجودة

 :لجنة توجيه الجودة وتعتبر مركز عملية إدارة الجودة وتتمثل أهم مسؤولياتها في(ج

 .توثيق الصلة بين الجامعة والمؤسسات األخر -

                                                           
درة بقة شريف،صحراوي إيمان، األساليب المستخدمة في تحقيق الجودة الشاملة في اداء المؤسسات الجامعية، ورقة بحث مقدمة بالملتق  الدولي ا -0
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 .وضع الخطط الالزمة لتطوير برنامج دوائر الجودة-

 .إزالة الخوف ونشر الخبرات الفائقة والدرو  المتعلمة داخل الجامعة أو الكلية -

وتتمثل أهم مسؤولياتها في تقويم برنامج الجودة الشاملة في : لجنة قيا  الجودة وتقويمها (د
الجامعة والتأكد من مد  تنفيذ أهداف الجامعة مع احتياجات العمالء والتأكد استخدام الطرق 

 . 1التنفيذالعلمية في 

فالجامعة الجزائرية بتبنيها لهذه المبادئ ستحقق قفزة نوعية وتتجاوز المشاكل المحلية لتصبح 
تناف  عالميا ،كما يجب إعطاء االستقاللية الحقيقية للجامعة لتساهم في تمويل نفسها 

ول تعرفنا على مفهومها وبعض النماذج الناجحة في المبحث األ) واالنتقال للجامعة المنتجة
وتشجيعها على إنشاء حاضنات األعمال داخل الجامعة وقد نجحت هذه ( من الفصل األول

 UBCالتجربة في العديد الدول وساهمت بالدفع بعجلة التنمية ومن بين األمثلة نجد حاضنة 
Research entereprises والتي تقع داخل جامعة(University of British 

Columbia )وأيضا جامعةMaryland University  التي تمتلك لوحدها ثالث حاضنات
تكنولوجية توجد داخل الحرم الجامعي، وتظهر هذه الجامعة مد  ارتباطها وتشجيعها إلقامة 
شركات تكنولوجية في أنها تشارك في رأ  مال الشركات التي تقام داخل هذه الحاضنات 

اطر متخصصة تقوم بتمويل وذالك من خالل استثمار الجامعة في إقامة شركة رأ  مال مخ،
مع  تتالءم، فهذه األفكار التي 2األفكار التكنولوجية الجيدة للطالب والباحثين في الجامعة

الجامعة الجزائرية في أم  الحاجة لتطبيقها، وهذا سيساعدها في و تطبيق الجودة الشاملة 
التي تعاني منها اليوم وفي نف  الوقت تعالج إشكال رئيسي وهو قضية  اإلختالالتمعالجة 

التمويل وذالك باالتجاه إلى تبني نموذج الجامعة المنتجة وتشجيع إنشاء الحاضنات 
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دور الجامعة الجزائرية في االستجابة محمد قوجيل، دور الجامعة في التنمية من خالل تجربة الحاضنات، ورقة بحث مقدمة بالملتق  الدولي تقويم -0
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التكنولوجية داخل الجامعات ومثل هده الخطوات يجب أن تأخذ نتيجة لنظرة استشرافية بعيدة 
 .اسية ال تخدم الجامعة المد  ولي  بقرارات ارتجالية أو سي
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 :                    خاتمة الفصل الثالث 
بداية الموسم الجامعي  ة منذقد تبنت سياسة جديد ئريةبالرغم من أن الدولة الجزا 

تزامن هذا اإلصالح مع الوفرة حيث  L.M.Dوتطبيقها لنظام جديد وهو نظام  2110/2115
إال أن التعليم العالي ظل يعاني من العديد من  ،المحروقات رأسعاتفاع ر نتيجة ا ةالمالي

اإلشكاالت ولم يستطع أن يندمج في المحيط العالمي وال أن يحقق الفارق في التنمية 
االقتصادية وهو ما يوجب إعادة النظر في اإلصالحات ومعرفة مواطن الخلل بدقة باإلضافة 

ص لجعله التعليم العالي أي فتح القطاع أمام الخو إلى منح االستقاللية المالية لمؤسسات ا
أن القطاع  لحضنافالدولة تمول التعليم العالي بصفة شبه كلية تقريبا، وكما قطاعا تنافسيا 

ينمو بوتيرة سريعة وبتالي سيكون عبئا على الدولة في المستقبل  إذا ما عجزت عن اإلنفاق 
في فترة األزمة وهدا ما يجعلنا نبحث عن  عليه أو إذا انخفضت أسعار المحروقات كما وقع

بدائل للتمويل الحكومي ، التعليم العالي يجب أن يتم التعامل معه بشكل خاص ولي  
كمؤسسة عمومية ويجب أن تكون هناك نظرة طويلة المد  لإلصالحات التي تتم بهذا القطاع 

ة كما اقترحنا في آخر على أن يتم ذالك بإشراك كل الفواعل فاالنتقال إلى الجودة الشامل
الدراسة يتطلب وجود إرادة قوية عند اإلدارة  وكافة الفواعل التي لها عالقة بالتعليم العالي 
 .لاللتزام وتطبيق هده المعايير وال تكفي اإلرادة السياسية فقط لالنتقال لتطبيق هده اإلصالحات
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 :العامة  الخاتمة
إلى  0262على قطاع التعليم العالي من  امالع اإلنفاقبالدراسة والتحليل ألثر  لقد تطرقنا 

وهذا في ثالثة فصول ، حيث تناولنا في الفصل األول اإلطار  بالجزائر 2102 غاية 
المفاهيمي والنظري للتعليم العالي واإلنفاق العمومي وتعرفنا على مد  أهميتهما وأن العالقة 

وأن التعليم العالي اليوم أصبح هدفا استراتجيا لجميع الدول سواء كانت متقدمة وطيدة بينهما 
كانات الضرورية من أجل أن يكون قطاعا متطورا وهدا أو متخلفة  تسخر له كل اإلم

ها في المطلب األخير من ا،وقمنا باالستدالل على هدا بثالث نماذج تناولن إلنتاجيته العالية
الفصل األول وهي اليابان وسنغافورة وماليزيا التي اعتمدت على التعليم العالي لتحقيق تنمية 

 .متعددة األبعاد وهذا ما تحقق
العمومي على قطاع التعليم العالي في ظل االقتصاد  لإلنفاق فقد تطرقنا الفصل الثاني فيأما 

الموجه وناولنا بالتحليل والنقد التجربة التنموية التي لم يكن التعليم العالي يؤثر بها بالشكل 
وكان هناك تطورا في الجانب الكمي مثل تزايد عدد الطلبة والجامعات وغياب ،المطلوب 

وأيضا مع انهيار أسعار المحروقات في نهاية  ،ة وهنا قد أثبتنا صحة الفرضية األولىللفاعلي
الثمانينات وفترة التسعينيات والتي قمنا بتسميتها بفترة األزمة اتضح أن الجزائر ال تملك 

وأن قطاع التعليم العالي يعتبر قطاعا  ،إستراتجية  واضحة ودقيقة للنهوض باالقتصاد الوطني
ه مثله مثل القطاعات األخر  ويستفيد من الريع البترولي وهي الحقيقة التي وقفنا ينفق علي

وهو إثبات لصحة الفرضية الثانية بأن الجزائر ،عليها أيضا في الفصل الثالث من الدراسة 
فعال ال تمللك إستراتجية واضحة ودقيقة للنهوض باالقتصاد الوطني ويرجع هذا العتماد 

لى المحروقات الذي بفضله تقوم الدولة باإلنفاق على مختلف القطاعات االقتصاد الجزائري ع
 .حتى ولو كانت هذه القطاعات لي  لها مردود جيد على االقتصاد الوطني 

تصحيح االختالل ل التي تّم تبنيهاجديدة الصالحات تطرقنا به لإل الذي األخير أما الفصل 
المنظومة  إصالحجاء بعد توصية لجنة والذي  ،الذي كان يعاني منه القطاع في السابق

التربوية وتزامن هدا اإلصالح مع ارتفاع أسعار المحروقات وعودة اإلنفاق في الجزائر والتي 
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مليار دوالر ،حيث لمسنا رغبة عند السلطات  021وضعت مخططات تنموية تجاوزت قيمتها 
نشاء العديد من الهياكل بالنهوض بقطاع التعليم العالي وهذا باإلنفاق عليه بشكل كبير وا  

 ،مع محيطها وخاصة االقتصادي تتالءمالجديدة وتوسيع الخريطة الجامعية وجعل الجامعة 
ج في الفصل الثالث بعد الدراسة الميدانية التي قمنا بها بجامعة ئلكن ما توصلنا إليه من نتا

سياسة   L.M.Dقاصدي مرباح بورقلة وجامعة زيان عاشور بالجلفة حول تقيم مردودية نظام 
لنا أن الجامعة الزلت معزولة عن محيطها وأن المؤسسات  تأثبت،اإلنفاق المتبعة حاليا 

ا ذوينطبق ه شيءكل تثق بخريج الجامعة الجزائرية وتلجأ إلى الخبرة األجنبية في ال الزالت 
نما تطورت كميا فقط  حتى على المؤسسات العمومية،  مما يؤكد أن الجامعة لم تحقق النوع وا 

وهو إثبات لصحة الفرضية الثالثة والرابعة على التوالي ، بالرغم من حجم اإلنفاق الكبير على 
التعليم العالي في السنوات األخيرة إال أن القطاع الزال يعاني من غياب الفاعلية ولم يكن هذا 

ظم القطاعات اإلنفاق سو  توزيع للريع استفاد منه قطاع التعليم العالي مثلما استفادت منه مع
األخر  لكن بمجرد أن يزول هدا اإلنفاق المرتبط بالريع البترولي مثلما حدث في زمن األزمة 
في التسعينيات سيصبح قطاع التعليم العالي عاجز تماما نتيجة غياب بدائل التمويل  ومن 

لى خالل هذه الوضعية التي أصبح عليها التعليم العالي بعد تطبيق اإلصالح الجديد نقف ع
 :ج التاليةئالنتا

اإلصالحات أن  و اإلختالالتأن التعليم العالي بالجزائر الزال يعاني من العديد من .0
الجديدة التي تم تطبيقها مع بداية األلفية الجديدة لم تكن نابعة من البيئة الحضارية للواقع 

 .الجامعي فهي تكر  تبعية علمية وسياسية واقتصادية 

جعله يعاني من  ،قطاع التعليم العالي واعتباره قطاع عمومي بحتهيمنة الدولة على .2
لتطورات اإلقليمية والعالمية التي تسير بوتيرة غير مساير لو  ة،تنافسيال عدمالبيروقراطية و 

 .تتطلب مرونة كبيرة وهو ما ال تتوفر عليه مؤسسات التعليم الحالية و سريعة
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ى التمويل الشبه الكلي للدولة  جعلها مؤسسات اعتماد مختلف مؤسسات التعليم العالي عل. 0
 .استهالكية وغير منتجة 

مؤسسات التعليم العالي غير فاعلة بمحيطها االقتصادي واالجتماعي وال تأثر بالشكل .0
المطلوب في هذا المحيط  وهو ما جعلها في شبه عزلة وخريجي الجامعات ال يجدون فرص 

 .شهادتهم مع ما يحتاجه السوق تتالءمعمل لعدم 

عزلة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية عن المحيط العالمي حيث أصبحت الكثير من . 5
الدول ال تعترف بالشهادات الجزائرية والجامعات الجزائرية تحتل المراتب األخيرة في الكثير من 

يرة من الدراسة لم تدخل التصنيفات العالمية مثل تصنيف جامعة شنغهاي ، وفي السنوات األخ
الجامعات الجزائرية التصنيف أصال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعد الجامعة 

 . L.M.Dالجزائرية عن التنافسية وال تتوفر على المعاير العالمية بالرغم من تطبيقها لنظام 

أي هي غير ضعف التأطير وهجرة األدمغة إلى الخارج وعدم جاذبية الجامعية الجزائرية .6
 .قادرة على استقطاب الكفاءات 
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 :التوصيات واالقتراحات

مناهج و تجديدها، من خالل إعادة النظر في المحتو  العلمي و تبني التطوير .1
إستراتيجية المقاربة بالكفاءات في عملية التدري ، و كذا تحسين أداء األساتذة من خالل 

 . الدورات التدريبية المستمرة، و تغيير أساليب التقويم لجعلها أكثر مرونة و مصداقية
حيطها االقتصادي واالجتماعي ويتم هذا عن طريق ضرورة جعل الجامعة مؤثرة في م. 2

تكيف الجامعة لتلبي احتياجات هذا المجتمع أي وضع سياسة جامعية نابعة من عمق 
المجتمع الجزائري وفي نف  الوقت تتكيف مع متطلبات العصر وهدا ما تم انتهاجه في 

وفي نف  الوقت تساير في التعليم  يبوضع لجنة عليا تكر  تقاليد المجتمع اليابان ناليابا
مؤسسات ناجحة وتستجيب لحاجة  نالعصر مما جعل مؤسسات التعليم العالي باليابا

 .المجتمع
التنويع في مصادر التمويل للجامعات حيث أن تمويلها ومنذ االستقالل يتم من طرف .3

يجب التنوع في  ذارغم الضغوطات االقتصادية وغير االقتصادية ل 22الدولة بنسبة قاربت 
 .مصادر التمويل وقد تعرفنا على هده البدائل في المطلب الثاني من الفصل األول

ضرورة فتح القطاع أمام الخواص ألنه بفتح القطاع أمام الخواص سيجعل من  .4
 .مؤسسات التعليم العالي مؤسسات تنافسية وبالتالي تسعى لتقديم األفضل

وتزويدها بالتكنولوجيات الحديثة  لجعلها تساهم في خلق ضرورة ربط الجامعة الجزائرية  .5
 . المعرفة الحديثة التي تعتمد باألسا  على الوسائل التكنولوجية المتطورة 

االنتقال للجودة التعليمية وهدا بتطبيق مبادئ الجودة في مؤسسات التعليم  العالي  .9
 .المستو  المحلي فقطالدولي ولي  على   بحيث تصبح مخرجاتها تناف  على المستو 

ضرورة توفير تكوين دائم ومستمر لهيئة التدري  لجعلها قادرة على التكيف السريع مع  .1
التطورات التي تحدث بقطاع التعليم العالي العالمي وابتكار أساليب جديدة في التدري  
تميز المؤسسات التعليمية الجزائرية عن غيرها وتصميم أنظمة لتقويم عضو هيئة التدري  

 . ن التحفيزات له للحفاظ على الكوادر العلمية بالجزائرمع تقديم العديد م
العمل على دعم المخابر ومتابعتها وتقيمها  وتشجيع إقامة الشراكة مع الجامعات .1

 .األجنبية من أجل االحتكاك بالخبرة أكثر واالستفادة من مختلف التجارب العالمية
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قائمة المالحق 

 واألشكال
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 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية

 مدرسة الدكتوراه في السياسة والقانون

 

 

 استبيان

 (:ة)الفاضل( تي)أستاذي

ثر أ إعداد مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص سياسة عامة، تحت عنون في إطار
يرجى التفضل  2112-1091سياسات اإلنفاق العام على قطاع التعليم العالي في الجزائر 

بتعبئة هذا االستبيان وهدا بوضع إشارة أمام العبارة المناسبة ونعلمكم أن المعلومات التي 
 .ستدلون بها سيتم التعامل معها بسرية تامة ولغرض البحث العلمي ال غير

 شاكرين حسن تعاونكم                                                           

 :تحت إشراف  :من إعداد الطالب 

 الدكتورة فضيلة عكال محمد السعيد بن غنيمة

 

 2100/2105الموسم الدراسي 

استمارة االستبيان: 0رقم  ملحق  
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 :معلومات عامة

 :.........................التخصص والكلية التي تنتمون إليها -1

 أستاذ التعليم العالي-: العلمية الدرجة(  2

  أستاذ محاضر- 

 أستاذ مساعد- 

 

 -أ: العضوية في فرقة بحث، مخبر علمي(0 

 -ب 
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أوافق  أوافق الفقرة الرقم
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
 أدري

      وتزايد عدد الطلبة( النوعية)التأطيرمسألة  0
التكفل أفضل بالطلبة  LMDلم يستطع نظام  0.0

بالرغم من المرونة التي يمتاز بها وعروض 
 .التكوين المتعددة في مختلف التخصصات 

     

مجانية التعليم العالي من األسباب الرئيسية في  2.0
التدفق الطالبي الذي تشهده مختلف الجامعات 

 حاليا

     

سياسة التكوين مد  الحياة وتكوين المكونين  0.0
المتبعة حاليا ساهمت في التخفيف من مشكلة 

 .التأطير في الجامعة 

     

االنتقال لنماذج أكثر حداثة والتنويع في التعليم  0.0
جامعات، مدار  عليا جامعة التكوين ) العالي 

هو ضرورة اليوم للتكفل ........( المتواصل
 . بالتدفق الطالبي

     

      المناهج الدراسية مسألة 2
إن عروض التكوين المقدمة في الجامعة  0.2

مازالت ال تساير حاجيات سوق العمل المتطورة 
 والمتغيرة باستمرار 

     

التدري  وخاصة  المناهج المتبعة حاليا  في  2.2
في الشعب التقنية ال تساهم في جعل الطالب 
يبدع أو يبتكر ألنها ال تساير الطفرة المعرفية  

 التي تميز العصر الحالي 

     

     سياسات التوجيه المطبقة بالنظام الجديد لم  3.2
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تساهم في التقليص من مشكلة الرسوب إال 
 .بنسب قليلة جدا

من نتائج اإلصالحات فتح التخصصات  4.3
المهنية بالجامعة الجزائرية مما جعلها تساهم 

تمهين التعليم )في توفير اليد الفنية  المؤهلة
في مختلف القطاعات وتستجيب ( العالي

 .لحاجات المجتمع االقتصادية

     

      التمويل ومردودية اإلنفاق العام مسألة 3
تم اعتماده في مؤسسات اإلصالح المالي الذي  0.0

وهو االنتقال من  2112التعليم العالي سنة 
ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج يساهم في 

الطالب والبحث ) ترقية المنتوج الجامعي 
 (.العلمي

     

عقود االتفاق بين الجامعة ومختلف القطاعات  2.0
تساهم في (خاصة المؤسسات االقتصادية) 

يعتبر مصدر جديد للتمويل تمويلها وهو ما 
 بالرغم من محدوديته

     

الجامعة الجزائرية لم تستفد من  الشراكة مع   0.0
المخابر الدولية وخاصة تلك التي تساهم في 

نقل التكنولوجيا وتطويرها بالرغم من االتفاقيات 
الموجودة بين مختلف المخابر الجزائرية 

 .واألجنبية

     

ضعف القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر  0.0
أثر على الجامعة من حيث التمويل كمصدر  

 .ثاني

     

     حجم اإلنفاق على التعليم العالي يتناسب مع  5.0
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 :األسئلة المفتوحة

هل تر  أن خصخصة قطاع التعليم العالي ستساهم في تحسين  نوعية التعليم العالي  (0
 وترقية المنتج العلمي؟

................................................................................... 
في رأيك هل الملتقيات  التي تعقد في مختلف مؤسسات التعليم  العالي تساهم فعال في  (2

 إيجاد حلول للمشاكل التي تطرحها وتبليغها للجهات الوصية؟

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 .عدد الطلبة والحاجات البيداغوجية
كثرة مخابر البحث العلمي واإلنفاق عليها  6.0

وتنوعها في مختلف مؤسسات التعليم العالي 
يجعل من الجامعة الجزائرية قادرة على مواكبة 
التغيرات المتسارعة  التي يتميز بها العصر 

 .الحالي

     

الوصاية ) مركزية التمويل ساهم في تعقيد 7.3
مشكلة التمويل بالنسبة لمختلف ( والبيروقراطية

الجامعات بالرغم  من أن اإلصالحات الجديدة 
 .تنص على استقاللية  الجامعة

     

نقص الرقابة وغياب إستراتيجية واضحة لتقيم  8.3
أنشطة المخابر جعل منها ذات مردود 

 .ضعيف

     



 
 

204  

 

ساهم في انتشار ( خاصة المخابر) الرشادة في اإلنفاق على التعليم العالي  نقص الرقابة و(0
الرشوة والمحسوبية والعالقات المشبوهة مع ) العالي  الفساد في داخل مؤسسات التعليم

 هل تؤيد وجهة النظر هده؟. مما أثر على القطاع بالسلب....( الممولين 

 ال نعم

 إذا كانت اإلجابة بنعم نرجو التوضيح أكثر

..........................................................................................
...................................................................................... 
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قائمة األشكال 

 والترسيمات
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 العالمي الراهن وعالقته بالموارد البشرية المؤهلة االقتصاديمواصفات النظام ( : 11)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات :سعد عادل، هارون أسماء :المصدر
التكوين الجامعي سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، الملتقى الوطني األول، 

، جامعة زيان عاشور "في الجزائرLMDدراسة تحليلية لواقع نظام "ومتطلبات التنمية المحلية 
 .002ص ، الجلفة،21/15/2101بتاريخ 

 موارد بشرية مؤهلة

 يحتاج

مالمح ومواصفات 

النظام االقتصادي 

في عصر ) الجديد 

 (االقتصاد المعرفي 

 عالي الجودة يستهدف التميز

على ) ....  كشف المعرف 
 (رأ  المال المعرفي 

 شديد السرعة والتغير

 استثمار الطاقة المتجددة

توظيف التكنولوجيا فائقة 
 الصغر

 األسواقحاجات معرفة 
 والمستهلكين بإستمرار

اعتماد نظام معلوماتي 
 واتصالي فائق السرعة والدقة

 يصمم لتلبية احتياجات متغيرة

 والمنافسة العالمية االنفتاح

مستو  عالي من التعليم 
 والتدريب

 إعادة تدريب وفق المستجدات

 نمو مهني وتعليم ذاتي مستمر

القدرة على حل المشكالت 
 واتخاذ القرارات

المرونة والقدرة على التحول 
 من مهنة ألخر 

 التمكيندرجة عالية من 

 واإلبداع االبتكارالقدرة على 

القدرة على التعامل مع 
التكنولوجيا الحديثة وتوظيف 

 التقنية
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 (2)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    016السابق، ص   المرجع: غايثلجة ثبو :المصدر

 

 

 

 

 تضاعف أعداد الطلبة 

األداء االقتصادي ضعف تضاعف النفقات تزايد الحاجات االجتماعية  

 عجز توفير اإلمكانيات

 

 عدم مسايرة التحوالت

 

 التطور اإلجتماعي

 

 إعادة هيكلة االقتصادية

 

 عدم فعالية التكوين

 

مصادر التمويلإعادة النظر في   
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 يوضح تكيف التعليم العالي مع المتغيرات المحلية والدولية( 3)الشكل رقم
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بوحنية قوي، التعليم العالي في ظل ثورة المعلومات رؤية نقدية استشرافية، مجلة : المصدر

  2115، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثامن جوان اإلنسانيةالعلوم 

 التحوالت المختلفة

 المؤثرة -المعقدة -المتسارعة

 العالمية

 متغيرات ثقافية 

 متغيرات اقتصادية

 متغيرات اجتماعية

 متغيرات تكنولوجية

 متغيرات سياسية

 المحلية

 االستجابة للمتغيرات بتوظيف اإلمكانيات

 رأس المال المادي                              رأس المال البشري                                                          

تصميم  وسائل 

 مرنة موقفيةوهياكل 

 التقويم عن بعد-التدريب

 تحسين الجودة -التكيف

 التعليم الجامعي
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يبين هيكلة جامعة زيان عاشور بجلفة (4)الشكل رقم  
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 L.M.Dرسم بياني وضح هيكلة لنظام الجديد(9)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

  

  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------  

   

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 

  

 

 
 

 

 

 

 

 الدكتوراه

2 

 سداسيات

ليسانس 

 2بكالوريا 

 سداسيات

ترسما  

2 

 سداسيات

 السداسي السادس

 السداسي الخامس

 السداسي الرابع

 السداسي الثالث

 السداسي الثاني

 السداسي األول

 السداسي الرابع

 السداسي الثالث

 السداسي الثاني

 السداسي األول

 البحث

 السداسي السادس

 السداسي الخامس

 السداسي الرابع

 السداسي الثالث

 السداسي الثاني

 السداسي األول

 التخصص

 التوجيه المعمق

 التزود

 السداسي الرابع

 المهنية

 السداسي األول

 السداسي الثاني

 السداسي الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سير

 العمل

 البكالوريا
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 قائمة الجداول
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 (11)الجدول رقم
 0مثال رقم  :المسار النموذجي

 العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير:مجال
 علوم اقتصادية:تخصص
 ليسان  في علوم اقتصادية:شهادة

 
 الوحدات القياسية الحجم الساعي وحدة التعليم السداسي

 
 
 

 السداسي
 األول 

 :0وحدة التعليم األساسية 
 (0)كلي  اقتصاد -
 (0)اقتصاد جزئي  -
 (0) االقتصاديالتاريخ  -

 :وحدة التعليم اإلستنتاجية
 (0)رياضيات  -
 (0)إحصاء  -
 (0)محاسبة  -

 :وحدة التعليم األفقية
 المنهجية -
 االجتماععلم  -
 حقوق -
 لغة حية -

 المجموع

 
 ساعة 21
 ساعة 05
 ساعة 21

 
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 05

 
 ساعة 21
 ساعة 21
 ساعة 21
 ساعة 21
 ساعة 261

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
2 
2 
2 
2 
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 السداسي
 الثاني 

 :2وحدة التعليم األساسية 
 (2)كلي  اقتصاد -
 (2)رياضيات  -
 (2)محاسبة تحليلية  -

 :2 االستكشافيةوحدة التعليم 
 (2)رياضيات  -
 (2)إحصاء  -
 (2)محاسبة  -

 :2وحدة التعليم األفقية 
 (2) االجتماععلم  -
 (2)حقوق  -
 (2)لغة حية  -

 المجموع

 
 ساعة 02
 ساعة 50
 ساعة 21

 
 ساعة 05
 ساعة 01
 ساعة 01

 
 ساعة 21
 ساعة 21
 ساعة 21
 ساعة 252

 
0 
6 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
2 
 

 
 
 

 السداسي
 الثالث 

 :0وحدة التعليم األساسية 
 (0)كلي  اقتصاد -
 (0)رياضيات  -
 (0)محاسبة تحليلية  -

 :0 االستكشافيةوحدة التعليم 
 تسيير المؤسسات -
 نقود وتمويل -
 (0) االحتماالت -

 :2وحدة التعليم األفقية 
 علوم السياسية -
 (0)لغة حية  -

 
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 01

 
 ساعة 21
 ساعة 05
 ساعة 05

 
 ساعة 21
 ساعة 05

 
5 
0 
0 
 
0 
5 
0 
 
2 
2 
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 السداسي
 الرابع 

 :0وحدة التعليم األساسية 
 جزئي اقتصاد -
 االقتصاديتاريخ  -
 مالية عامة -

 :0 االستكشافيةوحدة التعليم 
 (2) االحتماالت -
 (0)رياضيات  -
 اقتصاد الموارد البشرية  -

 :0وحدة التعليم األفقية 
 العمل االجتماععلم  -
 (0)حية  لغة -

 المجموع

 
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 21

 
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 01

 
 ساعة 21
 ساعة 05
 ساعة 205

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
5 
2 
 

 
 
 

 السداسي
 الخام  

 :التخصص
 (0)كلي  اقتصاد -
 (0)اقتصاد دولي  -
 تاريخ الفكر اإلقتصادي -
 رياضيات مالية -

 :5وحدة التعليم األفقية
الخطية والبحث  البرمجة -

 العلمي
 (0)آلي  إعالم -
 (0)لغة حية  -

 المجموع

 
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 01
 ساعة 01

 
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 05
 ساعة 215

 
6 
6 
0 
0 
 
6 
6 
2 
01 

 
 
 

 :التخصص
 (2)كلي ديناميكي  اقتصاد -
 (2)اقتصاد دولي  -

 
 ساعة 51
 ساعة 51

 
6 
6 
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 السداسي
 الساد  

 تحليل مالي -
 اقتصاد قياسي -
 لغة حية -
 :التعليم األفقية وحدة
 علم اجتماع التنظيمات -
 إعالم آلي  -

 المجموع

 ساعة 21
 ساعة 05
 ساعة 05

 
 ساعة 01
 ساعة 05
 ساعة 205

0 
5 
2 
 
0 
2 
01 

 
 00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصالح التعليم العالي، مرجع سابق، ص :المصدر

 (2115-1001)القاعديةتطور الهياكل ( 12)الجدول رقم

 4112/4111 4112/4112 4114/4112 4110/4114 4111/4110 السنوات 

 42 42 41 41 07 الجامعات

 02 02 02 02 02 المراكز

المعاهد 
الوطنية 
للتعليم 
 العالي

 

12 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 

المدارس 
العليا 

 لالساتدة

 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 

المدارس  
العليا للتعليم 

 التقني

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

مدارس 
عليا 

 ومعاهد 

 

04 
 

04 
 

01 
 

01 
 

01 

موسى نور الدين، إشكالية تمويل التعليم العالي  بالجزائر في إطار برنامج :  المصدر

 92، مرجع سابق ص  0222-0222اإلصالحات خالل الفترة 
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 (0222-0221)عدد األحياء الجامعية  يوضح تطور( 20)الجدول رقم

 4112/4111 4112/4112 4114/4112 4110/4114 4111/4110 السنوات

األحياء 
 الجامعية

 

041 

 

044 

 

 

014 

 

024 

 

082 

 22نفس المرجع السابق ص : المصدر

 

 (0222-0222)يوضح تطور عدد األساتذة( 29)الجدول رقم

 األساتذة األجانب األساتذة الجزائريين ما بعد التدرج 

4111/4110 222182 07712 27 

4110/4114 122121 02418 22 

4114/4112 181211 41711 20 

4112/4112 210111 44182 28 

4112/4111 741222 42870 28 
 نفس المرجع : المصدر

تطور عدد المؤسسات الجامعية لمرحلة مخطط دعم النمو للموسم ( 22)الجدول رقم

0221/0222 

 العدد نوع المؤسسة الجامعية 

 47 الجامعات بما فيها التكوين المتواصل
 02 المراكز الجامعية

 14 المعاهد الوطنية للتعليم العالي
 12 المدارس والمعاهد الوطنية المتخصصة

 14 ملحقات جامعية خارج الوالية
 12 مدارس التعليم التقني

 21 المجموع
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برنامج الهياكل البيداغوجية المسلة للفترة الخماسية يوضح ( 20)الجدول رقم

0222/0222 

القدرات البيداغوجية 
 وهياكل الدعم

البرنامج 
التكميلي 

 لدعم النمو

0222/0222 

البرنامج 
التكميلي 

0222/0222 

 البرنامج
الخاص 
بتطوير 
مناطق 
 الجنوب

البرنامج 
الخاص 
بتطوير 
مناطق 

الهضاب 
 العليا

 المجموع

الهياكل 
األماكن )البيداغوجية
 (البيداغوجية

 

111،227 
111،42 111،01 811،41 811،140 

قاعات المحاضرات 
أماكن )الكبرى

 (بيداغوجية

111،4 111،0  

1 
 

1 
811،142 

  811،41  111،41 111،222 المجموع

 00 1 1 0 1 المكتبات المركزية
 

 البيداغوجية القدرات
 حسب الجهة

البرنامج 
التكميلي 

 النمو لدعم

0222/0222 

البرنامج 
التكميلي 

0222/0222 

 البرنامج
الخاص 
بتطوير 
مناطق 
 الجنوب

البرنامج 
الخاص 
بتطوير 
مناطق 

الهضاب 
 العليا

 المجموع

 011،072 111،4 111،0 111،211 011،022 الوسط

 111،404 411،04 111،2 111،111 811،027 الشرق

 711،047 211،2 111،2 111،02 011،014 الغرب

 811،142 811،41 111،01 111،41 111،222 المجموع

 

لرقط علي، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي  :المصدر

 77، مرجع سابق ص-المبررات والمتطلبات األساسية -بالجزائر
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 0200إلى  0200التطور المؤسساتي للبحث في الجزائر من (22)الجدول رقم 

 سنة الحل الوصاية سنة التأسيس الهيئة 

 0228 / 0222 مجلس البحث

 0270 / 0228 هيئة التعاون العلمي

المجلس المؤقت 
 للبحث العلمي

0270 / 0272 

الهيئة المؤقتة للبحث 
 العلمي

 0282 وزارة التعليم العالي  0272

الطاقات  ةمحافظ
 الجديدة

 0282 رئاسة الجمهورية 0284

البحث  محافظة
 العلمي والتقني

 0282 الوزارة األول  0282

المحافظة العليا 
 للبحث

 0221 رئاسة الجمهورية 0282

الوزارة المنتدبة 
المكلفة بالبحث 
 اوالتكنولوجي

 0220 الوزارة األول   0221

الوزارة المنتدبة 
المكلفة بالبحث 
 والتكنولوجيا والبيئة

 0220 الوزارة األول  0220

 0224 وزارة الجامعات 0220 الدولة للبحثأمانة 

وزارة التربية  0224 أمانة الدولة
 الوطنية 

0222 

الوزارة المنتدبة 
المكلفة بالجامعات 

 والبحث

وزارة التربية  0222
 الوطنية

0222 

الوزارة المنتدبة لدى 
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 
المكلفة بالبحث 

 العلمي

التعليم العالي  وزارة 4111
 والبحث العلمي

 

المدرية العامة للبحث 
العلمي والتطور 

 التكنولوجي

وزارة التعليم العالي  4118
 والبحث العلمي

 إل  يومنا هذا 

، 4104-0224سنة في خدمة التنمية  11وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،: المصدر 

 مرجع سابق 
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 بجامعة زيان عاشور الجلفةمخابر البحث (21)الجدول رقم 

 اسم المخبر الرقم

 مخبر الكيمياء العضوية والعينات الطبيعية 10

 مخبر األتمتة التطبيقية والتشخيص الصناعي 14

 مخبر استراتجيات الوقاية ومكافحة المخدرات بالجزائر 12

 مخبر األجهزة الميكروموجية والمواد للطاقات المتجددة 12

 في الميكانيكا والموادمخبر التطور  11

 مخبر العلوم ومعلوماتية المواد 12

 مخبر التنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الجزائر 17

 مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها 18

 مخبر المصطلح والمخطوط واألدب الجزائري المكتوب في الصحافة 12

 مخبر قانون حماية البيئة 01

 تنقيب وتثمين النظم البيئية السهبية مخبر 00

 مخبر إصالح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد 04

 مخابر البحث بجامعة قاصدي مرباح ورقلة(22)الجدول رقم 

Le laboratoire numéro 
 Protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides 10 

 Bioressources sahariennes préservation et valorisation 14 

 Géologie du Sahara 12 

 Génie de l’Eau et de l’Environnement en Milieu Saharien 12 

 Laboratoire de Recherche sur la Phœniciculture 11 

 Rayonnement et Plasmas, Physique de Surface 12 

 Mathématiques Appliqués 17 

 Développement des Energies Nouvelles et REnouvelables dans les 
Zones Arides et sahariennes 

18 

 Valorisation et promotion des ressources sahariennes 12 

 Exploitation et Valorisation des Ressources Naturelles en Zones Arides 01 

http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_ecosys.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_brs.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lgs.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lgeems.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_ph.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lrpps.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lma.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lenreza.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lenreza.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_vprs.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_evrnza.html
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des Milieux Désertiques Biogéochimie 00 
 Génie des Procédés 04 

 Laboratoire de Génie Elèctrique 02 

 Dynamique, Interaction et RÉactivité des Systèmes 02 

 Rôle de l'université et les entreprises économiques dans le 
développement local durable 

01 

 Économie des organisations et l'environnement naturel 02 

 Performance des entreprises et des économies dans le cadre de la 
mondialisation 

07 

 Financement, Finance des marchés et finance d’entreprise  08 

Exigences pour la promotion et le développement des 
économies 

02 

  émergentes  dans le cadre  de l'intégration à l'économie mondiale 41 

 Laboratoire des Applications Quantitatives en Sciences Economiques et 
Financières 

40 

 Problématique de la Transition Politico-économique et Sociale dans le 
cas de l’Algérie 

44 

 Critique et sa terminologie 42 

 Patrimoine linguistique et littéraire dans le sud-est algérien 42 

 Linguistique textuelle et l’analyse de discours  41 

 Français des Écrits Universitaires  42 

 Pratiques psychologiques éducatives dans l’enseignement 47 

 Transformation des construits sociaux et son impact sur l'identité et 
l'action sociale dans les sociétés en transition  

48 

 Psychologie et qualité de vie  42 

 Qualité des programmes en éducation spécialisée et l'enseignement 21 

http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_bmd.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lgp.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lage.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_dires.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_luedld.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_luedld.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_econature.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lpeem.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lpeem.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_fmfe.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo-epem.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_laqsef.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_laqsef.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lscpo-d.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lscpo-d.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_criter.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_pll.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lalitad.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lefeu.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_dpep.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_ls.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_ls.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_pqv.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_lqpesea.html
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adapté 

 Science et technologie des activités physiques et sportives 
  

20 

 

 
  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo_staps.html
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 قائمة المراجع
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 :الكتب(0
 :بلغة العربية-أ

اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية، دار المعرفة الجامعية، : وآخرون( جمال)أبو الوفا -0
  .2111مصر 

         0222، المالية العامة، دار زاران للنشر والتوزيع، األردن، (زهير الخطيب)أحمد  -2
          

،  مبادئ المالية العامة، الطبعة األولى، دار الميسرة، (حسين الوادي )،محمد( عزام)أحمد -0
  األردن،

التنمية ورسالة الجامعة في األلفية  الثالثة، المؤسسة الجامعية : (محمد مصطفى)األسعد -0
2110للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  

،0222دور الدولة  في االقتصاد، دار الشروق، مصر، (: حازم) البيالوي -5  
علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتاب للطباعة والنشر (: طاهر)الجنابي -6

2111والتوزيع، بغداد  
. 0225المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،: (عبد المولى)السيد  -2  
لواحد، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصادية ، التوزيع السيد عطية عبد ا-2

العادي للدخول ، التنمية االجتماعية و ضبط التضخم، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة 
0220األولى،   

 0266المالية العامة، الكتاب األول، دار النهضة العربية، القاهرة، (: رفعت)المحجوب -2
 2112مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، (: السيد حجازي)المرسي -01
إدارة الجامعات بالجودة الشاملة، اإلحسان للنشر والتوزيع، القاهرة، (: فريد) النجار -00

2111 
عادة تنظيمها في الجزائر (: بهلول)بلقاسم -02 الجزء األول ديوان "سياسة تخطيط التنمية  وا 

 22، ص 0222ة، الجزائر، المطبوعات الجامعي
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التوظيفات المالية، إنشاء المخطط الرباعي، الشركة الوطنية للنشر (: على)الناخ -00
 0220والتوزيع، الجزائر 

التربية والتكوين في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : (بوفلجة) غياث-00
0222. 

نظم التعليم، مكتبة زهراء الشرق، بحوث ودراسات في (: سعاد)بسيوني عبد النبي -05
2110القاهرة،   

 0222باكوفلين وآخرون، أس  المعارف السياسية، دار التقدم ، موسكو، -06
دار : ، نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين، بيروت( عمار)بوحول -02

 م2116الغرب اإلسالمي، 

ة  في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، ، اإلصالحات االقتصادي( عبد الرحمان)تومي -02
 م2100/هـ 0002

تاريخ الفكر االقتصادي، عالم المعرفة، المجل  الوطني للثقافة (: كينيت جالبريت)جون -02
 2111والفنون واألدب، الكويت، 

 0221، علم المالية العامة، دار النهضة العربية القاهرة، الجزء األول،  (أحمد) جامع-21

السياسات المالية والنقدية، دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر (: عبد العظيم) حمدي-20
 2112اإلسالمي، الدار الجامعية، مصر، 

 وآخرون، تمويل التعليم العالي واتجاهاته المعاصرة، مكتبة عالم (عبد السالم حامد )حمد -22
 2112الكتب، القاهرة، 

  2115اقتصاديات التعليم، دار وائل للنشر، األردن،  ،( عبد اهلل)زاهي الرشدان -20
في اقتصاديات التعليم، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ،(عبد اهلل)زاهي رشدان -20

 2110األردن، 

الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العام الجامعي،  ،(محمد بشار)سنوسي -25
 2112الطبعة األولى، األردن، دار الصفاء للنشر والتوزيع، 
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الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للشر، اإلسكندرية، (: عدلي ناشد)سوزي -26
2111 

 2110عي، دار البلقان، القاهرة، التجدد في التعليم الجام(: دهشان)، جمال (بدران)شب -22
علم اقتصاديات التعليم الحديث، الطبعة األولى، الدار المصرية (: محمود عبا )عابدين -22

 2111اللبنانية، القاهرة، أفريل 
 0226أساسيات المالية العامة، دار المعرفة الجامعية، مصر، (: أحمد حشيل) عادل-22

دراسة لظاهرة عجز الموازنة –الفقراء واإلنفاق العام الحكومة و (:  الفار )عبد الرزاق -01
وآثارها االقتصادية واالجتماعية  في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 

2110. 

 -0222، (سوريا)االقتصاد المالي،  جامعة دمشق (: صادق بركات)عبد الكريم -00
0220. 

المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان : ، أحمد اللوزي(خليل سليمان) علي -02
.2111 

، التعليم العالي العام والخاص، الواقع والتحديات توجهات عالمية (صالح جوهر)علي -00
 .2102، (مصر)وعربية معاصرة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة 

دراسة )السياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد اإلسالمي (: يمحمد الكفراو )عوف -00
 .0222، مكتبة اإلشعاع للطباعة  والنشر والتوزيع، (تحليلية مقارنة

 .2116اقتصاديات التعليم والتخطيط، عالم الكتاب الحديث، األردن، (: حسن خلف)فلح -05

 .2112الحديث، األردن، المالية العامة، الطبعة األولى، عالم الكتاب : ------06

التربية  في المجتمع اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة الفنية، : وآخرون(رشيد )فخري -02
 .0222اإلمارات، 
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، السياسات النقدية، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،  (محمد )، سهير(أحمد  )فريد-02
2111 

االقتصادية الكلية، الطبعة الثالثة، ديوان  المدخل إلى  السياسات(: عبد المجيد)قدي -02
 . 2115المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، التنمية الصناعية في الجزائر على ضوء دراسة قطاع الحديد ( جمال الدين)لعويسات -01
 .0226، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 0222 -0262والصلب 

البشرية مدخل إستراتيجي، الطبعة الثانية دار وائل إدارة الموارد (: سهيلة) محمد عبا -00
 .2116للنشر، عمان، 

اقتصاديات المالية العامة، النفقات العامة اإليرادات العامة، (: عبا  محرزي)محمد -02
 .2110الموازنة العامة للدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

يم، المركز القومي للبحوث تنوع مصادر التمويل التعل(: عبد اللطيف) محمود أحمد-00
 .0220التربوية والتنمية، القاهرة، 

دراسة ميدانية لجامعات –تقويم العملية التكوينية (: أبو عبد اهلل)، لحسن (محمد)مقداد -00
 .0222ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  -الشرق الجزائري

المالية العامة، دار  دياتاقتصاالمدخل الحديث في (: عبد الرحمان الهيتي)نوزادا -05
 .2115المناهج، األردن، 

 

 :بالفرنسية

46- ALANJ. J. Auer bach and Martin Feldstein, Hand book of public 

Economics, voume, Elesevier, 5 edition, 2005.  

47- DENDIDENI YAHIA, La Pratique du Systeme Budgétaire de 
L’Etat. Alger : OPU ; 2002 

48- Duverger Maurice, France publique, PUF, Paris, 1971. 
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49- Herzallah Abdel Karim et Baddari Kamel, Comprendre et Pratiquer 

le L.M.D Licence Master Doctorat. 3eme Edition, Alger : Office des 

publications universitaires, 2007. 

50- Schultz Theodor, education, investments and returns, in : 

Hollischenery (ed), hand bookof development economics, Netherlands: 

elesevier, 2002.  

 :المقاالت(2

، 11، البحث العلمي إل  أين،رسالة معهد اإلدارة، العدد(شقرون)الرشيدي -20

4111الرياض،  

 

تطوير أداة لقيا  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات  ،(نعمان محمد صالح)الموسوي  -50
 2110، 020، المجلد 62التعليم العالي، المجلة التربوية، مجلة النشر العلمي، العدد 

في المرحلة المتوسطة في أمريكا واليابان وبريطانيا  العلومتعليم  ،(عبد اهلل )المحيسن -55
، المجلد 60والسعودية، دراسة ميدانية مقارنة، المحلية التربوية لمجل  النشر العلمي، العدد 

 .2112الساد ، الكويت، 

تطوير التعليم العالي في ظل العولمة، مجلة التعاون،  اتجاهات ،(خالد أحمد)بوقصوص -56
 2111، فيفري 50العدد 

تأمالت حول تطور التعليم في الوطن العربي ومد  مساهمته في  ،(محمود)بوسنة -52
مجلة العلوم اإلنسانية، منشورات جامعة قسنطينة،  -عرض حالة الجزائر -عملية التنمية

 .2111الجزائر 

االقتصادي  المطبقة في الجزائر في  اإلنعاش، دراسة تقيمية  لسياسة   (نبيل)بوفليح  -18

العدد الثاني عشر ، جامعة محمد خيضر . االقتصادية  األبحاث،مجلة 4111.4101الفترة 

 4100، ديسمبر  رالتسييبسكرة، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم 

، -مقاربة سوسيولوجية–المعرفة في الجامعة الجزائرية  إنتاجإشكالية  ،(نجاة )بوساحة -52
 2102، العدد الثامن، جامعة ورقلة، واالجتماعيةمجلة العلوم اإلنسانية 
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التربية والتعليم في الوطن العربي ومواجهات التحديات، سلسلة إصدارات (: نبيل)بوزيد  -61
 2110،وهران عمحبر التربية والتنمية، دار المغرب للنشر والتوزي

، مجلة ( الواقع والحلول)أزمة تمويل التعليم العالي الجامعي في األردن  ،(ماجد)بدر -60
(0222)، يوليو 06اتحاد الجامعات العربية، العدد   

مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،  االقتصاديدور التعليم في النمو  ،(حسين )بن العاربة-62
 21العدد،  مجلة المستقبل العربي

تطور التعليم الجامعي في الجزائر وفق سياسة التوازن الجهوي في  ، (رابح )يكتر  -60
، دمشق المنظمة العربية للتربية 2التنمية الشاملة، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي، العدد 

0220والثقافة والعلوم، ديسمبر   

في الجزائر بين الواقع ، جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي (العلجة )حاجي-60
د، مجلة األكاديمية للدراسات .م.لإلصالحات الجديدة ل تقيميهدراسة تحليلية –واآلفاق 

 2100جوان  01والقانونية، العدد  االقتصاديةواإلنسانية، قسم العلوم  االجتماعية
 0226/0222، التعليم العالي والتنمية، حوليات جامعة الجزائر، (العقبى)حبة -65
: إدارة المعرفة والمعلومات في مؤسسات التعليم العالي ،(عادل سالم موسى  )معياعة – 66

 2112تجارب عالمية، جامعة اليرموك، مجلة دراسات عالمية، العدد الثالث األردن، 

، دور مخرجات التعليم والتدريب التقني  (حسن حمادي )المولي،  (عبد الستار)رائف  -62
لمتطلبات سوق العمل في العراق، مجلة جامعة األنبار للعلوم  االستجابةوالمهني في 

 2102، 2، العدد 0واإلدارية، المجلد  االقتصادية
 20،ثماني سنوات بداية وأرضية للخير واألمل، مجلة مجل  األمة، العدد (زهور )ونيسي-91

 2115ديسمبر 
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 :األطروحات والرسائل الجامعية( 3

اإلصالح واآلفاق السياسية، رسالة لنيل شهادة : ، تطور التعليم العالي(يوسف)أيمن -62
واإلنسانية، جامعة يوسف بن  واالجتماعيةالسياسي، كلية العلوم  االجتماعالماجستير في علم 

2112-2112خدة الجزائر،   

ير، ،رسالة ماجست-تقيميهدراسة  –المستدامة في الجزائر  التنميةإشكالية : (يمينه)أرنوح -21
2115/2116، علوم التسيير، جامعة الجزائر، االقتصاديةكلية العلوم   

دراسة حالة السياسة التعليمية  -صنع السياسة العامة في الجزائر: (سلمى )اإلمام-20
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر 21112-0222الجامعية 
2112/2112  

سياسات إستراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم نحو : (سهام )بادي-22
إستراتيجية وطنية  لتوظيف تكنولوجيا  المعلومات في التعليم العالي، رسالة ماجستير 

2110/2115، واالجتماعيةتخصص علم المكتبات، جامعة منتوري كلية العلوم اإلنسانية   

الي والبحث العلمي في الجزائر، دراسة حالة  تمويل التعليم الع: (حسينة )براهيمي -20
، جامعة الحاج لخضر االقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم 2110 -0222جامعة باتنة 

2110/2115باتنة،   

أساليب قيا  الجودة النوعية في التعليم العالي : (أميرة )عبد الرحمن ، (أحمد) برهمي-20
بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية –ذجًا األهلي، كلية األمير سلطان األهلية نمو 

 2112، جامعة أم القر  بمكة، السعودية، -قسم اإلدارة التربية والتخطيط
، رسالة االقتصاديةالعامة للجزائر في ظل اإلصالحات  النفقات: ( محمد)بصديق -25

وعلوم  االقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصاديماجستير تخصص التحليل 
  2112-2112التسيير، 
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 تقيميهباألهداف دراسة  االنضباطترشيد سياسة اإلنفاق العام بتباع منهج : (محمد)بن عزة-26
، رسالة ماجستير في العلوم 2110 -0221لسياسة اإلنفاق العام في الجزائر من 

2101/ 2112وعلوم التسيير،  تصاديةقاال، كلية العلوم مبالقاس، جامعة أبي بكر االقتصادية  

آثار برامج التنمية االقتصادية على الموازنات العامة في الدول النامية، :  (نبيل)بوفليح -22
2115مذكرة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،   

األثر المتبادل بين التعليم العالي والتنمية بالجزائر، مذكرة ماجستير في (: سامية)تيلولت -22
2112، االقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصاديةوم العل  

من خالل اإلصالحات  األجنبي المباشر االستثمار، واقع وآفاق (عبد الرحمان ) تومي-22
، رسالة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية، جامعة  2111 -0221االقتصادية في الجزائر 

،2110الجزائر،   

تطوير وتقيم نظام التعليم اإللكتروني التفاعلي للمواد الدراسية : (المجيدمازن عبد )حذيفة -21
الهندسية والحاسوبية، رسالة ماجستير  في نظم المعلومات، األكاديمية العربية في الدانمارك، 

2112 

دور التعليم في تحديد مستو  الدخل دراسة قياسية لعينة من دول : (نعزا لدي)حليمة -20
OCDE )بإستعمال معطيات البانيل  2115 -0220خالل الفترة   Panel وتقنية (  GMM ،

والعلوم  االقتصادية، كلية العلوم 0، جامعة الجزائر االقتصاديةرسالة ماجستير في العلوم 
2101/2100التجارية وعلوم التسيير،   

لة الجزائر، حا االقتصاديالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن : (مسعود)دواسي -22
وعلوم  االقتصادية، جامعة الجزائر، كلية العلوم اقتصاد، أطروحة الدكتوراه 2110 -0221

2116/ 2115التسيير،   
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1 ، نظام التعليم العالي في الجزائر وعالقته بأداء األستاذ الجامعي، (عبد الكريم)زرمان  -20
واإلسالمية، جامعة العقيد الحاج  االجتماعية، كلية العلوم االجتماعرسالة الماجستير علم 

2110 -2110لخضر باتنة،   

السوق،  اقتصادالمخطط إلى  االقتصادالتجارة الخارجية الجزائرية  من : (نعيمة) زرمي -20
والعلوم  االقتصاديةمذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص المالية الدولية، كلية العلوم 

2101/2100ان، التجارية ، جامعة أبي يكر بلقاسم، تلمس  

تنظيم وهيكلة الجامعة الجزائرية دراسة حالة جامعة قسنطينة، مذكرة لنيل : (رفيق)زراولة-25
، جامعة العقيد الحاج االجتماعالتنظيم والعمل، قسم علم  اجتماعشهادة الماجستير في علم 

2115لخضر باتنة،   

دراسة حالة الجزائر ن أطروحة دكتوراه علوم : ، دور الدولة في التنمية(مليكه)فرميش -82

 في العلوم السياسية والعالقات الدولية، دامعة قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات : (بوحنية) قوي-22

عي الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية، الجام اذتاألسالدولية، حالة 
 2112جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، 

 -إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر: (علي)لرقط -22
اإلنسانية، جامعة لخضر، باتنة ، المبررات والمتطلبات األساسية، كلية اآلداب والعلوم 

2112- 2112 
األجنبي المباشر، دراسة بعض  االستثماردور السياسة المالية في جذب : (سعاد )مالكي-22

دول المغرب العربي، رسالة ماجستير في التسيير الدولي للمؤسسات، جامعة أبي بكر بلقاسم، 
 ،2100 -2101تلمسان ، 

لباحث في نسق البحث العلمي في الجزائر، رسالة ماجستير مكانة دور ا: (جميلة)مامري -21
2110الثقافي، جامعة الجزائر،  االجتماعفي علم   
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دراسة حالة – االقتصادي، دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو  (حمزة) مرادسي-20
تطبيقي وتسيير المنظمات أولية، العلوم  اقتصاد، رسالة ماجستير، تخصص -الجزائر

 2112/2101وعلوم التسيير، جامعة لخضر باتنة،  االقتصادية

، إشكالية  تمويل التعليم العالي بالجزائر في إطار برنامج اإلصالح (نور الدين )موسى-22
والعلوم التجارية،  االقتصادية، رسالة  ماجستير، كلية العلوم 2112 -2111خالل الفترة 

2102 -2100جامعة تلمسان،   

تجربة الجزائر، رسالة الماجستير، كلية  االقتصاديةوالتنمية  االستثمار: (لبال)موزاي -20
2110، جامعة الجزائر، االقتصاديةالعلوم   

كفاءة هيئة التدري  وآثارها على جودة التعليم العالي، دراسة حالة كلية : (نوال)رنمو  -04
وعلوم  االقتصاديةوعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم  االقتصاديةالعلوم 

 2102-2100التسيير، 

 :باللغة األجنبية

1- Chalamallah Mohamed, « L’université Algérienne : Geness des 

contraintes truelles, Condition pour une mise niveau », les cahiers du 

CREAD : Etude sur  L’université Algérienne, N°77, Alger, Bouzareah  

2006 

 :الوثائق الرسمية والحكومية( 0

المؤرخ  60/020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم رقم -25
 25، ص 0260أفريل  02في 
 65/212المرسوم  رقم  –الجريدة الرسمية  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -26

 012، ص 0265أوت  02المؤرخ في 
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 022/ 62المرسوم  رقم  –الجريدة الرسيمة  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -22 
يتضمن تنظيم اإلدارة  0262سبتبمر  02الموافق لـ  0022جماد  الثانية  12المؤرخ في 

 22المركزية لوزارة التربية الوطنية العدد 
 20/05الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية، الجريدة الرسيمة، المرسوم التنفيذي -21

م يتضمن تنظيم اإلدارة 0220جانفي  21هـ الموافق لـ  0021ذي القعدة  20المؤرخ في 
 .2المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العدد 

-20ة ، الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي-22
المتضمن  0220سبتمبر  20ه الموافق ل0010ذي الحجة عام  02المؤرخ في  550

 .0220 01،22القانون النموذجي للجامعة العدد 
المرسوم التنفيذي رقم : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية-011
ينيو يحدد هياكل اإلدارة المركزية  20ه الموافق ل0001ذي الحجة 0 المؤرخ في 21/022

 0221جوان22، 26وأجهزتها في الوزارة العدد 
-22المرسوم التنفيذي رقم:الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية-010
انون المتضمن الق 0222أوت  02ه الموافق ل 0002ربيع الثاني  20المؤرخ في  250

 .0222. 61األساسي النموذجي للجامعة العدد
المرسوم التنفيذي رقم : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية-012
ينظم اإلدارة المركزية  0222ديسمبر  2الموافق ل  0002شعبان  00المؤرخ في  22/022

 .0222، 20في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدد 

-22المرسوم التنفيذي رقم:الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية-010
يحدد كيفيات إنشاء وحدات  022نوفمبر  06ه الموافق ل 0021شعبان  2المؤرخ في  252

 .البحث وتنظيمها 
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رقم  مرسوم رئاسي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية-010
يتضمن إحداث اللجنة  2111ماي  2ه الموافق ل  0020صفر  5مؤرخ في 2111/010

 .22العدد . الوطنية إلصالح المنظومة التربوية

المؤرخ  22/00القانون رقم: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية-015
والمتضمن القانون التوجيهي  0222أوت  22ه الموافق ل0002ربيع الثاني  22في 

 .62م العدد 0222/2112والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية -016
 المتعلق بإنشاء المركز الجامعي بالجلفة 2111جويلية 25المؤرخ في  022-2111

 10/10المرسوم رقم :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية -012
ينظم اإلدارة المركزية في وزارة  2110جانفي  0ه الموافق ل  0020ذي القعدة  2المؤرخ في 

 .2110،جانفي 12التعليم العالي والبحث العلمي ، العدد 

المرسوم التنفيذي رقم : الشعبية ، الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -012
المتضمن إحداث  2110نوفمبر  20ه الموافق ل0025شوال  2المؤرخ في  10-020

 .2110نوفمبر  20، 25شهادة ليسان  نظام جديد العدد 

مؤرخ في  2قرار وزاري رقم : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية -012
يحدد تنظيم التعليم وضبط كيفيات مراقبة المعارف والكفاءات واالنتقال في  2115يناير  20

 .دراسات الليسان  نظام جديد
 12-12المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية .-001

 2112جانفي 10المؤرخ في 
المرسوم التنفيذي رقم  الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية  -000
 .كليات جديدة بجامعة ورقلة ث8 المتعلق باستحدا2113مارس 14الصادر في 113
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 :التقارير ( 5

 بالغة العربية( أ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التخطيط والتهّيئة العمرانية العام للمخطط -000
 ، 0220 -0221ر الخماسي األول التقري

، رئاسة مجل  الوزراء، 0222 -0220التقرير العام للمخطط الرباعي الثاني -000
 . المؤسسة الجزائرية للطباعة، مطبعة بن بولعيد، الجزائر

 2115ضرورة ضمان الجودة، باري  : اليونسكو التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع-005

ع مجل  وزراء العرب ، مستقبل التعليم اجتما:للتربية و الثقافة والعلومالمنظمة العربية  -006
 2116العالي بالمنطقة العربية، القاهرة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المجل  الوطني االقتصادي -002
واالجتماعي،لجنة عالقات العمل،تقرير حول عالقة التكوين بالشغل، الدورة الرابعة عشر، 

 022الجزائر،نوفمبر 

اليونسكو، المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي، إنجازات التعليم العالي في -002
 ،2112يوليو  6، التقرير اإلقليمي، القاهرة، (2112 -22)البلدان العربية وتحدياته 

العلمي، ملف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث  -002  
الجزائر   0220إصالح التعليم العالي   

 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الجامعات الحولية اإلحصائية رقم -021  
0220الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية   

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف -020  
2110جانفي   2110إصالح التعليم العالي   
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي، إصالح    
2112، جوان2112التعليم العالي   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، التعليم  -022  
2102جوان 8في خدمة التنمية (2102-0262)سنة51لبحث العلمي العالي وا  

 
 

 

 :بالفرنسية( ب

123-Ministère de l'Industrie, Direction générale de la régulation et 

de la normalisation, Le prix algérien de la qualité, objectifs 

conditions de participation et questionnaire, Année 2006. 
124-Ministère de l'Industrie, Direction de la normalisation et la 

protection industrielle, Prix Algérien de la Qualité 2006 check-list 

d'évaluation, Année 2006. 
125-Ministère de l’enseignement supérieur, Rapport 1er plan 

Quadriennal : 1970/1973, Alger, 1974. 

126-Ministère de l’enseignement supérieur, l’Algérie en chiffres, 

1983, p20-21 
127-Ministère de L'enseignement Supérieur, La Formation 

Supérieur en chiffres Année 84/85. Alger 1985  

Ministre de L'enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Présentation, Evaluation et Habilitation des Offres de 

Formation dans le Cadre du Dispositif L.M.D. Circulaire N°7,Alger, 

2005.    
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 :الملتقيات والمؤتمرات العلمية(9

، إدارة الجودة الشاملة في (أغادير )، عرفات جويحات(محمد عوض )الترتوري-022
مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات األردن عمان، دار المسيرة للنشر 

 2116والتوزيع، الطبعة األولى، سنة 
التقويم وعالقته بتحسين نوعية التعليم في البرامج التعليم العالي، : (سناء) دقة إبراهيم-001

 2110يني، ورقة عمل أعدت لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسط

، األساليب المستخدمة في تحقيق الجودة الشاملة في (إيمان)،صحراوي (شريف )بقة-000
الجودة الشاملة في قطاع  رةاإدالمؤسسات الجامعية، ورقة بحث مقدمة بالملتقى الدولي  أداء

 2101افريل  01الخدمات ، جامعة منتوري قسنطينة، 

تمويل الكلية  التقنية : (سليمان)، بن خالق الخفظي (عبد العزيز)بن محمد الصقر -002
بالخرج، المشروع النهائي لمادة تمويل التعليم، مقررات اإلدارة التربوية لبرنامج الدكتوراه، 

 ه0022/ 0022جامعة  الملك سعود، السعودية، 

م العالي ،دور االستثمار العام في قطاع التعلي(فاطمة الزهراء) وبن زيدان( فاطمة)بودية -000
باستخدام  واألردنالسعودية  الجزائردراسة قياسية لكل من ) في تحقيق النمو االقتصادي

البرامج االستثمارية العامة  أثارورقة بحث مقدمة للملتقى الدولي تقييم ( معطيات بانيل
، جامعة 2100-2110على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  اوانعكاساته

 .2100مار   00/02،رالتسيي، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 0سطيف
من  –، الدور الحضاري للجامعة ومواكبة تطلعات التنمية المحلية (عسالي)بولرباح -000

حول تقويم دور  األولورقة بحث مقدمة بالملتقى الوطني  -هوية الجامعة إلى  جامعة الهوية
الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية ، 

 /21/15جامعة زيان عاشور الجلفة،
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دراسة حالة الجامعة –أثر التعليم العالي على النمو اإلقتصادي : (عاطف)خلوط -005
الجامعة الجزائرية  في اإلستجابة  ورقة بحث لملتقى الوطني األول التقويم دور -الجزائرية

/ 21لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
15 /2101 

دراسة تحليلية قياسية ألثر االستثمار العمومي على البطالة في :  (مبالقاس)اليحر -006
تراتيجية الحكومة في القضاء الملتقى الدولي حول اإلس 2101 -0221الجزائر خالل الفترة 

 2110على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة من جامعة المسيلة نوفمبر 
تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات :(أسماء)، هارون (عادل)سعد -002

التكوين الجامعي سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، الملتقى الوطني األول، 
، جامعة زيان عاشور "في الجزائرLMDدراسة تحليلية لواقع نظام "طلبات التنمية المحلية ومت

   ، الجلفة21/15/2101بتاريخ 
، تجربة التحول المستمر في جامعة التكنولوجيا، ماليزيا، المؤتمر (ماجد )سعيدي-002

 00، 00المستدامة، العلمي الرابع لجامعة عدن حول جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية 
2100، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 2101أكتوبر   

الملتقى  ،البشري كمجدد أساسي لنمو القطاع التصديري االستثمار: (وصاف)سعيدي -002
 المعرفة والكفاءات البشرية يومي ، اقتصادفي  االندماجالدولي حول التنمية البشرية وفرص 

2110مار   12/01، االقتصاديةلوم الحقوق والع جامعة ورقلة كلية   

التكوين الجامعي ومتطلبات التنمية المحلية، دراسة : ، هارون أسماء(عادل)سعود -001
في الجزائر، ورقة بحث بالملتقى الوطني دور الجامعة الجزائرية   LMDتحليلية لواقع نظام 

لمتطلبات السوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان   االستجابةفي 
 ،2112عاشور، الجلفة، 

وآخرون ، دور الجامعة الجزائرية في عملية (سمير )قيوة  (سليمان)سليمان سيشبوط-000
التنمية في ظل  تحديات األلفية الثالثة المشاكل ومقترحات التطوير، ورقة  بحث مقدمة 
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وطني األول  تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل بالملتقى ال
 2010ماي 01ومواكبة تطلعات التنمية المحلية،

تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، أبعاد : (عبد الرحمان)صائغ -002
لمجل  إتحاد الجامعات  00القطبة وبعض البدائل الممكنة، المؤتمر العلمي المصاحب للدورة 

 العربية، بيروت

تصور مقترح لتمويل التعليم الجامعي بالدول : (محمد)عامر (عبد الرؤوف )طارق -000
، ورقة بحث بالملتقى الدول، سياسات (الدول المتقدمة)المعاصرة  االتجاهاتالعربية في ضوء 

ر والدول النامية، جامعة والمؤسسات، دراسة حالة الجزائ االقتصادياتالتمويل وأثرها على 
 2116نوفمبر  22، 00محمد خيضر، بسكرة، 

، التجربة  الماليزية في التعليم العالي المبني على مخرجات (محمد زكي )عبد المؤمن-000
التعليم العالي نحو تحقيق التنمية  جودةالتعليم، المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن حول 

 ،  دار جامعة عدن للطباعة  والنشر،2101أكتوبر  00، 00المستدامة، 
، كريم قاسم، التدريب الموجه باألداء للمواءمة بين سياسات التعليم (مريزق)عدمان -005

ومتطلبات سوق العمل، ورقة بحث مقدمة بالملتقى الوطني األول حول تقويم دور الجامعة 
ية المحلية، جامعة زيان الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنم

. 25ص  2100ماي  01عاشور الجلفة،  
محاضرة تكلفة التعليم، الجامعة اإلسالمية، غزة، : (عبد اهلل الحولي)عليان  -006

2112/2101  
الحكومي على مجال البحث العلمي  وأهمية فتح  االستثمار، تقويم حجم (معمر)عمار -002
أمام القطاع الخاص في عملية تمويل البحث العلمي، الملتقى الوطني األول،  االستثمارباب 

التنمية  تمتطلبالمتطلبات سوق الشغل ومواكبة  االستجابةتقويم دور الجامعة الجزائرية  في 
 2101/ 15/ 21المحلية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
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التمويل غير التعليمية،  الدور التنموي للجامعات العربية ومصادر ،(محمد)غانم -002
، (لبنان)لمجل  إتحاد الجامعات العربية، بيروت  00المؤتمر العلمي المصاحب للدورة  

 2111نيسان، 
مكانية تطبيقاتها في التعليم الجامعي  :، غشية محمد(درويل)فتحي-002 الجودة الشاملة وا 

األداء الجامعي، جامعة ، المؤتمر القومي السنوي الخام  لتقويم "دراسة تحليلية"المصري 
 2112،القاهرة، مركز تطوير التعليم العالي

، السياسة التعليمية الجامعية، دراسة  قانونية  سياسية، دفاتر السياسة (بوحنية)قوي-051
 2101والقانون، جامعة ورقلة، العدد الثاني جانفي 

لميا من خالل تسويق الجامعات عا: األداء المتميز للمنظمات التعليمية،------ -050
مدخل الجودة الشاملة، ورقة بحث مقدمة بالملتقى الدولي حول األداء المتميز للمنظمات 

والحكومات، جامعة قاصدي مرباح وقلة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، قسم علوم التسيير 
 2115مار  2-2

التعليم العالي في واقع تنمية  الموارد البشرية في قطاع  -ورقة بعنوان  ،----- -052
ضمن أشغال المؤتمر  تنمية الموارد : ورقة مقدمة - الحالة الجزائرية-ظل االقتصاد المعرفي

البشرية  في الوطن العربي التحديات وأفاق المستقبل  الخرطوم  اتحاد مجال  البحث العلمي 
  2100ر نوفمب  2 -6 أيامالموارد البشرية السودان  لتنميةالمركز الوطني –العربية 

، دور الجامعة في التنمية من خالل تجربة الحاضنات، ورقة بحث (محمد )قوجيل-050
مقدمة بالملتقى الدولي تقويم دور الجامعة الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق الشغل 

 01/5/2101،1ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور الجلفة ،

، عرض وتقييم أثار البرامج االستثمارية على النمو االقتصادي في (عبد الرزاق)مدوري -050
 برامج االستثمارات أثار، ورقة بحث مقدمة بالمؤتمر الدولي   تقييم (نظرة تحليلية)الجزائر

دارة الجودة الشاملة  ،(عبد اهلل)علي  (لخضر) مداح-055 التعليم العالي في الجزائر وا 
كمدخل لجودة مخرجاته، ورقة بحث بالملتقى الوطني األول تقويم دور الجامعة الجزائرية  في 
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لمتطلبات سوق النقل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور   االستجابة
 2101/ 5/ 21الجلفة، 

التنمية البشرية في مصر، : تكوين رأ  المال البشري ،(نإيما) محمد فؤاد محمد-056
السياسي واإلحصاء  لالقتصادالمصريين، الجمعية المصرية  لالقتصاديين 22المؤتمر العملي 

 ،2111والتشريع، القاهرة، 
التعليم العالي بين حتمية التوسع في وجوب التخطيط له : محمد إبراهيم عطوة مجاهد-052

ين خرجيه مع التركيز على أزمة كليات التربية، المؤتمر العلمي السنوي لمواجهة البطالة ب
 ،2110أفريل  0-0لكلية التربية، جامعة المنصورة، 

المعرفة، بحث  اقتصادتطوير التعليم ودوره في بناء : (سيد أبو السعود جمعة)محمد -052
مقدم للمؤتمر الدولي األول للتعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد، صناعة التعليم للمستقبل، 

 2112الرياض، مار  

أس  تقويم الدراسات العليا في جامعة الملك سعود، وبعض : (عبد اهلل المنيع)محمد -052
ت العليا بجامعات دول الثاني لعمداء ومسؤولي الدراسا االجتماع، "الجامعات األمريكية

 2110الخليج، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

في الجزائر وآثار تحولها إلى سياسات السوق   االشتراكيةالتجارب : (و زكرياءبأ)يحي -061
عادة الهيكلة، مركز دراسات الوحدة العربية، المعهد السويدي  ، باإلسكندريةوأثر العولمة وا 

2115 

 :بالفرنسية( ب

161-BOUDAOUD, fatima," Compétitivité par la recherche scientifique", Actes 

de la 4ème  Semaine Scientifique Nationale des Universités 16-21 avril 2005, 

Sur le Thème: la formation défis du 21ème  Siècle,  Université Abou-beker 

BBELKAID, Tlemcen, 2005. 
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162-Filali Boumediene, «Innovation et Partenariat Entreprise-

Université en Algérie quel Rapprochement », La Revue de 

L'innovation . V°10, New York,2005. 

 

 

 :الجرائد واليوميات

الجامعات الجزائرية خارج التصنيف ، جريدة الشروق اليومي، ،(محمد)بادي  -060
 2100سبتمبر 0550العدد

الجزائر ضمن قائمة الدول المتصدرة للسرقات األدبية في العالم،  ، (حسان)مرابط  -060

   4102ديسمبر  40، األحد 2122جريدة الشروق اليومي ، العدد

الجزائر تغرق في مستنقع النفط يومية الخبر  الموافق ل  الخميس   ،(لحيايلي)عثمان  -065

         4104أوت 42

 :االلكترونية الوثائق

طريق المستقبل " الوصول الحر للمعلومات (. 2101. ) (عبد الرحمان )فراج-066
 ". في األرشفة  والنشر العلمي

234.pdf-www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../213 

02/12/2100:بتاريختم االطالع   
:راجي عنايت اقتصاد جديد لمجتمع المعلومات-062  

http://futuristics.blogspot.com/2000/02/blog-post_14.html 

02/12/2100تم االطالع بتاريخ  

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../213-234.pdf
http://futuristics.blogspot.com/2014/02/blog-post_14.html
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المنتد   06المال البشري والعائد من التعليم ، االستثمار في رأ  : منصور فرغل-062
 :الغربي إلدارة الموارد البشرية، الموقع

Www.hrdiscussion.com/hr5168.html. 
 12/2100/ 16: تم التصفح بتاريخ

 :موقعاستثمار البشر في ماليزيا، من : محمد الشريف بشير-062
Www.islamonline.net 

 2100/ 12/ 21: تم اإلطالع على المقال بتاريخ

محمد بن عطية الحارثي، الدراسة  في سنغافورة فرصة تنافسية للمبتدئين، ورقة بحثية -020
 :من الموقع

Www.islamonline.net 
 21/12/2100: تم اإلطالع على الموقع بتاريخ

تعليم العالي في البالد العربية تداعيات العولمة على ال. عبد الجليل التميمي -021
http://midad.org/invision/upload/index.php?showtopic=18251&mode=t

hreaded-  
 .العولمة سليمان عربيات ، استراتيجيات التعليم العالي في ظل -020

(http://taakhinews.org/tasearch/wmview.php?artID=3396 

بين " اإلبداع المعرفي و األكاديمي في عصر المعلوماتية .. متولي، ناريمان إسماعيل-022
 "األرشفة الذاتية و الوصول الحر للمعلومات

   :214.pdf-www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../171  

 22/12/2100تم التصفح بتاريخ 

 :حسانه محيي الدين، اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات ،على خط-020

http://www.hrdiscussion.com/hr5168.html
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../171-214.pdf
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http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/  authors/mohialdein.htm  
authors/mohialdein.htm  
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Résumé: 

 Le monde d’aujourd’hui assiste à une rude concurrence dans tous les 
domaines et spécialement dans le domaine économique, qui compte 
essentiellement sur les nouvelles technologies et les techniques évoluées qui 
accentuent et renforcent la concurrence entre les sociétés économiques au sein 
d’une économie mondialisée qui dépend grandement des connaissances 
générales accumulées, en effet l’investissement dans le capital Humain reste le 
facteur primordial qui fait la différence, c’est pour cela que les pays occidentaux 
s’acharnent à garantir une main d’œuvre hautement qualifiée pour la gestion de 
leurs différents secteurs économiques. Cette mission a été assignée 
particulièrement aux établissements de l’enseignement supérieur et aux centres 
de recherches qui encadrent et forment cette main d’œuvre. Conséquence faite, 
les établissements de l’enseignement supérieur sont devenus étroitement liés à 
leur univers économiques et fusionnent avec les priorités du développement 
économique, ainsi chez de nombreux Etats, il est devenu l’un des secteurs les 
plus stratégiques à qui l’on consacre d’énormes enveloppes budgétaires, et 
notamment en Algérie. Depuis l’indépendance l’Algérie tente de faire bondir son 
économie, ainsi elle a adopté plusieurs stratégies de développement, parti d’un 
système purement socialiste, l’Algérie aboutira à l’ouverture de son économie 
au début des années quatre-vingt-dix, puis avec les nouveaux programmes de 
développement qu’elle entamera au début des années deux mille leur 
consacrant d’énormes enveloppes financières. Le secteur de l’enseignement 
supérieur n’aura pas été négligé puisqu’il aura hérité du programme de 
subvention à la revivification économique de (2001-2004), ainsi que le 
programme d’aide au développement de (2005-2009), ce qui accentue sur 
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l’importance de notre étude qui part de l’hypothèse que l’enseignement 
supérieur est devenu la principale base de toute économie. Comme on ne peut 
aujourd’hui imaginer une économie pleinement développée et épanouit sans 
qu’il y ait des établissements universitaires et des centres de recherches qui la 
soutiendraient avec de nouvelles innovations technologiques et une main 
d’œuvre hautement qualifiée. L’importance de notre étude s’affiche aussi dans 
le cadre de l’étendue de l’efficacité des établissements de l’enseignement 
supérieur, particulièrement en vue des sommes colossales consacrées par l’Etat 
a ce secteur. Ainsi notre étude revêt toute son importance à pouvoir évaluer et 
estimer le rendement de cet important secteur dans le développement de la 
nation ; pour cela nous avons mené une étude et une analyse sur les résultats 
des dépenses publiques dans le secteur de l’enseignement supérieur de 1967 à 
2012 en trois chapitres ; dans le premier chapitre nous avons abordé tout ce qui 
rentre dans la théorie et la définition se rapportant à l’enseignement supérieur et 
aux dépenses publiques comme nous avons démontré auparavant l’étroite 
relation entre eux, sans oublier qu’aujourd’hui l’enseignement supérieur est 
devenu un but stratégique pour l’ensemble des pays quelque soit leur situation 
développés ou sous-développés ; ils mettent à disposition tous les moyens 
nécessaires pour révolutionner ce secteur en vue de l’optimiser pour atteindre 
un niveau de rendement hautement élevé. On s’est donc servi de trois 
exemples qu’on a abordés dans la dernière section du premier chapitre et qui 
sont respectivement le Japon, Singapour et la Malaisie qui ont opté pour 
l’enseignement en vue de réaliser un développement et une croissance 
multilatérale ce qui s’est avéré être une totale réussite. Dans le second chapitre 
on s’est longuement étalé sur les dépenses publiques dans le secteur de 
l’enseignement supérieur dans le cadre de l’économie dirigée que nous avons 
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illustré avec une petite analyse approfondie sur cette expérience de 
l’enseignement supérieur qui s’est révélée être infructueuse ; en effet les seuls 
résultats pouvant être qualifiée d’encourageant étaient par rapport à 
l’augmentation du nombre d’étudiants et la naissance de nouvelles universités 
avec une absence incontestable d’efficacité ce qui renforce et atteste de 
l’exactitude de notre première hypothèse. Mais aussi avec la chute des prix du 
pétrole à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-
dix qu’on a communément appelé la période de crise ; il s’est avéré que 
l’Algérie ne disposait pas d’une stratégie approprié pour relever l’économie 
nationale et que le secteur de l’enseignement supérieur est comme les autres 
secteurs qui bénéficient tous de leur part budgétaire issus des recettes du 
pétrole, une réalité sur laquelle on s’est arrêté. Dans le troisième chapitre de 
notre étude on essayera d’affirmer l’exactitude de notre deuxième hypothèse. 
C'est-à-dire que l’Algérie ne dispose pas réellement d’une structure et d’une 
stratégie approprié et étudié pour relever l’économie nationale et ça revient 
principalement à la nature de l’économie Algérienne qui dépend principalement 
des recettes liées à l’exploitation des champs pétroliers ; qui subviennent aux 
différentes dépenses qu’engage l’état sur l’ensemble des autres secteurs même 
si cela se répercute négativement sur le rendement de ces secteurs. Par rapport 
au troisième chapitre au cours du quel on a connu plusieurs nouvelles réformes 
visant à rectifier le déficit que connaissait ce secteur auparavant et qui survient 
après conseil de la commission de redressement du système éducatif, ces 
réformes coïncident avec la montée des prix du pétrole ainsi l’Algérie dispose 
de recettes nécessaires pour engager de nouvelles dépenses notamment avec 
la mise en place de nouveaux programme de développement dont le cout a 
dépassé les 370 milliards de Dollars ; ce qui donne un aperçu sur la volonté 
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des pouvoirs publics à vouloir redresser et développer le secteur de 
l’enseignement supérieur notamment en engageant de grosses dépenses 
suivies de la création de nouvelles structures et de nouvelles universités qui 
s’inspirent principalement de l’environnement économique du pays ; néanmoins 
les résultats que l’on recensé dans le deuxième chapitre après avoir étudié le 
rendement du système L.M.D, nous démontre que l’université reste toutefois 
isolée de son environnement et que les établissements en générale n’accorde 
pas entièrement leur confiance aux diplômés des universités Algériennes, et ont 
souvent recours à une main d’œuvre étrangère sois disant plus expérimentée, 
un constat qui malheureusement s’applique aussi quelques fois aux entreprises 
publiques. Un constat qui confirme que l’université n’a évolué qu’en terme de 
nombre des étudiants puisque la qualité de l’enseignement dispensé reste au 
même niveau, ceci selon la troisième et quatrième hypothèses. Malgré les 
énormes dépenses engagées dans le secteur de l’enseignement supérieur au 
cours des dernières années n’empêche que l’efficacité reste absente une réalité 
qui fait que le secteur de l’enseignement supérieur est pareil aux autres 
secteurs il bénéficie lui aussi des redistributions des recettes des champs de 
pétrole ; mais qu’en sera-t-il lorsque l’Etat sera inapte à assurer les ressources 
nécessaires pour engager ces traditionnelles dépenses, comme cela s’est 
produit au cours de la crise des années quatre-vingt-dix : le secteur de 
l’enseignement supérieur deviendra complètement inapte faute d’autres 
éventuelles ressources financières. 
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