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:الملخص
املشكالت األربعة اليت تعرفها الدراسة احلالية بالتجربة األخرية إلصالح التعليم العايل يف ضوء اهتمت
الكشف عن مدى بهدفوهذا . التجهيزو اهلياكل، التأطري، التمويل، التحجيم:ة اجلزائرية وهياجلامع

استجابة إجراءات وسياسات هذا اإلصالح اجلديد للمشكالت املذكورة أنفا للجامعة اجلزائرية؛ مبعىن مدى 
مت اعتماد جمموعة ميدانياتحقيق هذا الهدفومن أجل . مسامهته يف احلد منها من خالل فلسفته اجلديدة

وزعت على عينة تكونت ، أسئلة مفتوحة3وسؤال مغلق28من األدوات أمهها االستمارة اليت تكونت من 
قننة مع عدد من أطراف املرئيس قسم إضافة لعدد من املقابالت غري 28عمداء و6فرد منهم 34من 

ضرورة -:أمههاالنتائجراسة خلصت جلملة من الكمية للدو املعاجلة الكيفيةو وبعد التحليل. األسرة اجلامعية
. التغريات احلاصلة على خمتلف األصعدة حمليا ودولياو وأمهية إصالح التعليم العايل متاشيا

-

توفري اإلمكانيات و تابعة الفعلية هلذا اإلصالح مع التقييم املستمراملو اجلامعة اجلزائرية شرط أن يتم التطبيق
.الالزمة

التوصيات يف ضوء هذه و مما مسح بتقدمي عدد من املقرتحات. ومنه حتقق الفرضية العامة بشكل جزئي
.  النتائج

Résumé:

Notre étude a accordé une attention particulière aux expériences menées en

relation avec la dernière réforme de l’enseignement supérieur à la lumière des quatre
problèmes recensés qui affectent l’université algérienne et qui sont: la massification, le

financement, l’encadrement, les infrastructures et leurs équipements.

Nous avons mené une enquête sur le terrain dont l’objectif est de dévoiler la fiabilité,
l’efficacité et la pertinence des procédures envisagées par la réforme en vue de la
résolution des problèmes posés. Autrement dit, Il s’agit de vérifier à quel point cette

réforme a contribué à mettre fin aux contradictions constatées de la nouvelle

philosophie de la réforme.

Pour mener à bien cette enquête nous avons privilégié un questionnaire qui comprend

32 questions dont 28 fermées et 3 ouvertes distribuées à 34 enquêtés comprenant 6

doyens de faculté et 28 chefs de département et des entretiens non directifs avec

certains universitaires représentant la plupart des sensibilités à l’université.
Après la collecte, l’analyse et l’interprétation des données quantitatives et qualitatives,

nous avons abouti aux résultats suivants:

-Nécessité et obligation d’un réaménagement de l’enseignement supérieur
conformément aux différents changements internes et externes ;

-Importance de la plupart des procédures qui pourraient contribuer à la

solution des problèmes de l’université algérienne à condition que l’application, le suivi



et l’évaluation des amendements soient effectifs et opérationnels sur le terrain. La
réussite de cette réforme requiert des moyens conséquents.

D’autre part, l’étude des données a confirmé la plupart des hypothèses formulées, ce
qui m’a encouragé à suggérer certaines recommandations

:مقدمة
ى الدويل بشكل عام اليت طرأت على املستو ، العلمية والتكنولوجية، السياسية، االجتماعية، نظرا للتحوالت والتغريات االقتصادية

فقد أدركت هذه الدول أن هناك تداخل كبري بني التعلم العايل والبحث العلمي من جهة والتنمية من ، والعريب بشكل خاص
حيث أصبح مطلوبا منه مواكبة هذه املستنجدات ومواجهة ، مما استدعى حصول حتول كبري يف رسالة التعليم العايل. جهة أخرى

.التحديات والرهانات 
وبذلك أصبح  ، مبا حتتويه من مصادر الطاقة البشرية املميزة علميا والقادرة على التفاعل اجيابيا مع مجيع التغريات، 

.لةالعنصر البشري أداة فعالة للتغري والتنمية الشام
فتولدت قناعة مؤداها أن . هلذا فقد أخذت دول العامل املتقدم والنامي تتفحص أنظمتها الرتبوية حبثا عن مواقع اخللل واالضطراب

وبالتايل على . 
.حتياجات التنموية مما يستوجب مراجعة جذرية وشاملة لدجمها يف سياق هذه التحوالتتلبية اال

لقد قاد االعتقاد بأمهية الرتبية اليوم يف التنمية الشاملة إىل إعادة النظر يف واقع التعليم العايل يف اجلزائر خاصة يف هذه 
اخل إضافة إىل حجم التحديات ...لم واملعرفة االقتصاد والسياسةاملرحلة وما يشهده العامل من حتوالت كربى يف جماالت الع

إذ أضحت عملية تطوير التعليم العايل ضرورة ملحة ، واملشكالت اليت بات يواجهها واليت قد تتفاقم إن مل جتد عالجا مناسبا هلا
مقابل ، ملطرد لعدد الطلبة وكلفة اإلنفاقيف ظل ما تشهده اجلامعة اجلزائرية من اخنفاض يف مستوى الكفاءة والنوعية واالزدياد ا

هلذا . االخنفاض يف عدد املؤطرين واهلياكل وما صاحبها من اختالالت عديدة ومتشعبة على املستوى البيداغوجي والعلمي
لتكييفه عملت اجلزائر ومنذ االستقالل على جتاوز النظام التعليمي املوروث وال سيما التعليم العايل من خالل إصالحات متعددة 

LMDيعيشه اليوم من إصالح جديد جتلت مرحلته األوىل يف ما اصطلح عليه بنظام مع الواقع ومستجدا ته وآخرها ما

الذي مشل هيكلة التعليم وحمتويات الربامج وطرق التوجيه والتقومي واالنتقال وتسيري خمتلف اهليئات )ماسرت دكتوراه، ليسانس(
االختالالت من خالل خلق تالوم بني املتطلبات الشرعية لدميقراطية التعليم وضرورة الوصول البيداغوجية بغية تصحيح خمتلف

وهذا ليكون للتعليم ، لتكوين نوعي وإعطاء معىن حقيقي ملفهومي األداء واملناقشة كما جاء يف فلسفة وإجراءات هذا اإلصالح
تشهد حتوال يف التنويع االقتصادي والنمو املطرد السريع لرأس مال فجل مشاريعها . ومسامهة فعالة يف التنمية، العايل وزنا ثقيال

وهذا ال ، بشري يقود عمليات التنمية ذلك أن التقدم االقتصادي ال ميكن أن يتحقق دون توفر القوى العاملة املؤهلة واملتخصصة
وضمن هذا املنظور جاءت الدراسة . تهيأيت إال من خالل تطوير التعليم العايل وإصالحه وفق نظرة شاملة لكل جوانبه ومكونا

، ، األزمة
.صوصيات جتعله ينسجم مع هذا النظاموخ
:مشكلة الدراسة-

هلذا اعتنت .وأداة فعالة للتحول االجتماعي ومدخال طبيعيا ألية تنمية، يتزايد االهتمام بالتعليم كإسرتاتيجية قومية لكل الشعوب
ه هذه النظم من تغريات مشلت التاريخ يعكس ما عرفتو فالواقع، معظم الدول بالنظم الرتبوية وعملت علي تطويرها وإصالحها

هو ما يعرف و. علمية وتكنولوجية، ثقافية، سياسية، اجتماعية، دعت لذلك أسباب اقتصادية، ومستوياتهمجيع مراحل التعليم
مما استقطب ، اليوم بظاهرة اإلصالحات الرتبوية وتبين اسرتاتيجيات تعليمية جديدة كظاهرة مميزة ملختلف السياسات الرتبوية

حيث تزايدت القناعة بأنه ال ميكن ، علم االجتماع والسياسة، ام الباحثني واخلرباء واملهتمني يف جمال الرتبية االقتصاداهتم



نظرا الرتباط ، التعليمو 
.

، كونه قمة اهلرم التعليمي،  
ويسهم يف نشر املعرفة ، ويوفر الرؤية العلمية ملختلف القضايا، والرصيد االسرتاتيجي الذي يغذيه مبختلف الكوادر البشرية

والتوجه حنو االقتصاد ، إال انه ويف ظل تطور العلوم واملعارف واملهن.شكالت من خالل البحوث والدراساتوتطبيقها يف حل امل
حتديات و يواجه مشكالتو فالتعليم العايل واجه، عرف عدة مشكالت دعت إلعادة إصالحه للخروج به من أزمته، احلر

التغريات احلاصلة على مستوى البين االقتصاديةو تماشىمعاجلة مشكالته حىت يو ،عالقتهو توجب مراجعة فلسفته
هو ما عرفته كثري من و اخلصوصيات الثقافية لكل جمتمعو التحديات اجلديدة يف ضوء الظروف احملليةو الثقافيةو االجتماعيةو 

.جامعات دول العامل
صالحات استجابة ملا كانت تعرفه من تغريات و اجلزائر كغريها من الدول النامية اليت شهدت منظومتها اجلامعية مجلة من اإل

، توجهها إلعادة تنظيم تعلمهاو ما كانت تعانيه من مشكالت بعد خروجها من االستعمارو ، سياسيةو اقتصاديةو اجتماعية
إعطاء صبغة جديدة للجامعة و ، من أهم اإلصالحات اليت جاءت تلبية الحتياجات البالد التنموية1971فكان إصالح 

كمي و فأعطى بذلك دفعا قويا هلا جتلي فيما عرفه من تطور نوعي.املوروثات االستعماريةو اجلزائر 
رغم ما عرفه التعليم العايل يف اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا من تطورات أدت لنتائج ملموسة خاصة من و إال انه.ملحوظ

يشهد على ذلك توسع ، و أعضاء هيئة التدريس، التخصصاتو عدد الطلبة تنوع الفروع، اهلياكلالناحية الكمية كارتفاع عدد
. طالب700.00عدد اخلرجيني يفوق ، طالب750.000التعدادات الطالبية ، والية38مؤسسة موزعة على 56الشبكة اجلامعية 

إال أن منوا سريعا كهذا طرح عدة اختالالت على 2004سنةملف إصالح التعليم العايل ، البحث العلميو وزارة التعليم العايل(
ويقصد به النمو املتزايد لعدد امللتحقني :مشكلة التحجيم:مردود يته متثلت يف أربع مشكال أساسيةو مستوى نوعية التكوين

:مشكلة التمويل.)يببالتدفق الطال(وهو ما يعرف أيضا ، بالتعليم العايل سنويا مقارنة بعدد األساتذة وإمكانيات االستيعاب
ضعف امليزانية املوجة للتعليم العايل :و

وانعدام مصادر جديدة للتمويل خبالف التمويل ، إضافة لسوء توزيعها، الدول املتقدمةو والبحث العلمي مقارنة بباقي القطاعات
:مشكلة التأطري.حلكوميا

... ، إقامات كليات، ونعين بذلك ما يتكون منه التعليم العايل من جامعات ومعاهد:)البنية التحتية(:اهلياكل والتجهيز.النوعية
خمابر، وجتهيزات ووسائل، ويه من مقاعد بيداغوجيةوما حتت، وتوزيعها، 

غري قادرة على االستجابة ، و التغريات العميقة اليت تعرفها البالد على خمتلف املستوياتو و هو ما جعل اجلامعة اجلزائرية ال تتالءم
ويف سياق التكيف مع هذه . لاالتصاو عوملة االقتصاد، التكنولوجياو للتحديات الكربى اليت يفرضها التطور السريع للعلوم

.أصبح وضع منظومة التعليم العايل يف دينامكية إصالحات جديدة أمر ال مناص منه، التغريات والتحديات احمللية والعاملية
تتمثل ، بات من الضروري إعداد وتطبيق إصالح شامل، فعلى ضوء توصيات اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية

، مصحوبة بتحسني وتعديل خمتلف الربامج البيداغوجية)د، م، ل(بـ يل يف وضع هيكلة جديدة للتعليم العايل عرفتمرحلته األو 
بعد سلسلة من اللقاءات تضمنت مجلة من األهداف . 2004شرع يف تطبيقه بالعديد من اجلامعات اجلزائرية ابتداء من سنة  

Commission nationale de réforme des systèmes éducatifs)واإلجراءات والسياسات على خمتلف املستويات ,2002).
و ضمن هذا املنظور تسعى الدراسة احلالية لدراسة وحتليل هذه اإلجراءات يف ضوء املشكالت املطروحة آنفا للجامعة اجلزائرية 

:التساؤل التايلمنه يطرح و. للكشف عن مدى استجابة هذه األخرية هلذه املشكالت ومسامهتها يف احلد منها
؟ملشكالت اجلامعة اجلزائرية)د.م.ل(هل تستجيب سياسات اإلصالح اجلديد للتعليم العايل-

ويندرج ضمن ؟يف احلد من مشكالت اجلامعة اجلزائرية)د.م.ل(هل ستساهم إجراءات اإلصالح اجلديد للتعليم العايل:مبعىن أخر
:هذا التساؤل أربع تساؤالت فرعية وهي



؟يف حل مشكلة التحجيم على مستوى اجلامعة اجلزائرية)د.م.ل(ستساهم اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعليم العايلهل-
؟يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية)د.م.ل(هل ستساهم اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعليم العايل-
؟ملشكلة التاطري على مستوى اجلامعة اجلزائرية)د.م.ل(يم العايلهل تستجيب اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعل-

يف احلد من مشكلة اهلياكل والتجهيز علي مستوي )د.م.ل(هل ستساهم السياسات التوجيهية إلصالح التعليم العايل- 
؟اجلامعة اجلزائرية

:أهداف الدراسة- 2

من خالل آراء عمداء الكليات ورؤساء األقسام حول هذه اإلجراءات ومدى مسامهتها يف حل هذه املشكالت ، املذكور آنفا
ة التعليم العايل والبحث واليت متت صياغتها من خالل الوثائق وامللفات اخلاصة بإصالح التعليم العايل اجلديد الصادرة عن وزار 

.العلمي
:التحديد اإلجرائي لمفاهيم البحث3
هو عمليات وتدابري االنتقال بنظام تعليمي من وضعية تقليدية لوضعية حتمل مواصفات احلداثة :التعريف اإلجرائي لإلصالح* 

، مرتبطة بالقطاعات االقتصاديةوهو ما جيعلها، وممارسات جديدة وعصرية، أساليب، مبفهومها الشامل من مناهج تقنيات
.، االجتماعية

يتم على مستوى املؤسسات . هو قمة اهلرم التعليمي وأعلى مستويات يتوج املراحل السابقة:م العالييالتعريف اإلجرائي للتعل* 
.بناؤه ومتطلباته، أهدافه، له فلسفته، من أجل إعداد خمتلف اإلطارات األزمة للتنمية، املختلفةاجلامعية

اجلامعة مؤسسة تربوية يف قمة النظام التعليمي جتمع بني خمتلف التخصصات هلا دور أساسي يف :التعريف اإلجرائي للجامعة*
وأهدافها اليت تتوافق ، هلا بنائها وميزانيته. للتطور والتنمية يف كل امليادين

.
:التاطير النظري للدراسة

:اإلصالح التربوي/المحور األول-1
عربيا منذ عقود خلت  كرد فعل و ار السياسي دولياوصناع القر ، اهتمام رجاالت الرتبيةو شغلت مسالة اإلصالح الرتبوي فكر

وانطالقا من هذا أصبح اإلصالح  الرتبوي . 
ة تتزامن مع إصالح فاإلصالح الرتبوي مسالة اجتماعية ثقافية سياسي، متطلبات التنميةو ضرورة ملحة  تفرضها متغريات العصر

:وهلذا فان أي عملية إصالح البد أن متر مبجموعة من اخلطوات واالسرتاجتيات وهي، جمتمعي
وتشمل اختيار األشخاص الفنيني الذين يعدون اخلطة اإلصالحية إعدادا فنيا أوليا وفق معايري حمددة :مرحلة ما قبل العداد-1

.مسات خاصةو وصفات
م مميزات هذه املرحلة معرفة األغراض اإلصالحية الن األهداف أو الغاية من أهم شروط العملية و من أه:مرحلة اإلعداد-2

.كل ذلك عن طريق التقييمو الفعاليةو ، اإلصالحية
فكلما عرضت علىاالفراد ، قييمالتو النقدو بعد إعداد اخلطة البد من عرضها على املواطنني إلخضاعها للمالحظة:مرحلة التبين-3

حممد منري .فان حتققت هذه الشروط  فان عملية التطبيق تكون سهلة.النقد البناء كلما سهل تبنيها وجناحهاو ولقيت القبول
37ص، 1999، مرسي

، عباس مدين)ويلتعميمها يف ضوء ما كشف عنه التطبيق األو وهنا يشرع يف تطبيق اخلطة تدرجييا مع املتابعة:مرحلة التطبيق-4
:ختتلف ولعل أبرزها هيو وهلذا فان مصادر هذه  اإلصالحات تتعدد(.6-3ص، 1987

شروطهاو من خالل ما تقدمه من اقرتاحات وممارسات واختيار هلا مع النقد والتقومي ملدى فعاليتها:البحوث الرتبوية*
.أساس جناحها، و و إىل واقع العملية الرتبوية:املمارسون للعمل الرتبويو املعلمون واملوجهون*



أمهيتها ميكن اعتبارها مصدرا هاما لإلصالح وذلك إن لدراسة املقارنة جلوانب اإلصالح و انطالقا من وظيفتها:الرتبية املقارنة* 
.امليةتزودنا مبختلف التجارب العو اإلصالحو توقفنا علي االجتاهات العاملية املعاصرة يف التطوير

متشابكة مما جيعلها جمال تبادل ومنفعة خاصة يف و إن العلوم بطبيعتها متداخلة:املستحدثات واإلصالحات يف جماالت أخرى*
.28.35.3ص.1999.حممد منري مرسي.عملية اإلصالح

:سنكتفي بالتصنيف التايلو 
تطويرها و اإلصالح  يف جمال البين الرتبوية
و اإلصالح  يف جمال حمتوى الرتبية
 اإلصالح  يف جمال اإلدارة التعليمية والرتبوية
اإلصالح  يف جمال نشر التعليم لتحقيق املزيد من الدميقراطية
27.31.ص1993.املوجودحممود عزت عبد اإلصالح يف جمال التعليم اجلامعي
:ومشكالت الجامعة الجزائريةLMDنظام)إصالح التعليم العالي/المحور الثاني - 2

متغريات و متطلبات التنميةو مرالتعليم العايل يف اجلزائر مبجموعة من التطورات ختللتها مجلة من اإلصالحات متاشيا
وقد متثلت املرحلة األوىل فيما بعد ، العصر من اجل الوصول إىل جامعة منوذجية تتما

التبعية للنظام االستعماري سواء يف و حيث عاشت اجلامعة اجلزائرية يف هذه املرحلة جو من التململ1970االستقالل إىل غاية 
أما (.75ص، 1988مد مدين توفيق حم)

الذي جاء ليقطع الصلة بكل ما هو موروث من 1971إصالح عرف بإصالح املرحلة الثانية وهي السبعينيات اليت شهدت أول
تعديلها ملا يستجيب لواقع البالد واحتياجات التنمية من القوى البشرية  فقد جاء للربط بني اجلامعة و أساليب التكوين والربامج

أما يف مرحلة الثمانينات فقد .153ص.1990رابح تركي لتكوين أكرب عدد ممكن من اإلطارات بأقل التكاليفووسوق العمل
هي بداية  األزمة وظهور  مشكلة و88-87طالب سنة 100.000شهدت اجلامعة اجلزائرية تطورا كميا هائال يف عدد الطلبة 

إضافة إىل ظهور ظاهرة بطالة  اخلرجيني وقد اتسمت العالقة بني اجلامعة ، زائريةالتحجيم  الذي يشكل اليوم حتديا للجامعة اجل
معتمدة 2000مما دعا الوزارة إىل اعتماد مشروع اخلارطة اجلامعية  من أجل التخطيط للتعليم العايل آلفاق سنة ، واحمليط بالفتور

مرحلة التسعينيات انفجارا معرفيا هائال يف مقابل كما شهدت .64ص–1992بوفلجة غياث على احتياجات االقتصاد الوطين
مما دفع ، االجتماعية مع تغيري يف توجهات السوقو اضطرابات سياسية يف اجلزائر انعكست على خمتلف اجلوانب االقتصادية

داد األساتذة بذل جمهودات يف سبيل إعو إدخال تعديالت على الربامجو باملنظومة اجلامعية إلعادة النظر يف سياسات التكوين
.يف هذه املراحل)47.48ص.2003ابر هيم توهامي (ظهور العديد من الدراسات لتقييم نظام التكوين اجلامعيو اجلامعيني

إصالحات استهدفت تقومي االعوجاج وحتقيق التكامل بني الربامج و على الرغم مما عرفه التعليم العايل يف اجلزائر من تطوراتو 
التنموية إال أن هذه اإلصالحات  شخصت يف كثري من األحيان بالفاشلة من طرف كثري من الدارسني ووالتوجهات التكوينية

إضافة لعدم ، 
، خاصة ما تعلق بنوع، تكيفها والتقصري يف تطبيقها

ضعف ، النوعية، زد إىل ذلك ارتفاع عدد اخلرجيني والبطالني األمر الذي جنم عنه أيضا نقص يف التأطري سواء من حيث الكمية
من املشكالت املهمة اليت تواجهها غريها من املؤشرات لظواهر أعمق تشكل يف جوهرها عدد و. التمويلو يف طاقات االستيعاب

:اجلامعة اجلزائرية اليوم اليت ميكن حتديدها يف
ويعكس لنا هذا التدفق األرقام ، تشكل مشكلة التحجيم حتديا خميفا للجامعة اجلزائرية منذ الثمانينات:مشكلة التحجيم- 1

لتعليم العايل والبث العلمي ويرتبط هذا حيث يصل العدد إىل مليون طالب حسب وزارة ا، املسجلة يف كل دخول جامعي
:املشكل حسب خمتلف املصادر مبجموعة من العوامل نوجزها فيما يلي

.مبدأ تساوي فرص االلتحاق بالتعليم العايل*



.النمو الدميغرايف الذي تشهده اجلزائر وتوسع عددا مللتحقني باألطوار االبتدائية الثانوية*
.العاملة املؤهلة ملسايرة املستجدات االقتصادية ومتطلبات سوق العمل*

الطلب املتزايد علي التعليم العايل نتيجة الوعي الثقايف والعتبارات اقتصادية واجتماعية تربط بتحسني الدخل واملستوي املهين * 
.يف إطار احلراك االجتماعي ومواجهة شبح البطالة

.مركزية التوجيه والتقوميو. ات القبول والتقوميالعوامل املرتبطة بسياس*
إمهال النوعية بسبب نقص املوارد التمويلية واملؤطرين واهلياكل و. جمانية التعليم العايل*
.مشكالت اإلعادة والتسرب والتحويل*

Sakhri.1999.p73,CNRSE.2001,p396,Bouzid Nabil 2002.p190()Omar

:تفاقم هذه املشكلة اليت اجنرت عنها مشكالت أخرى أعاقت تطور التعليم العايل وارتبطتإىل كل هذه العوامل أدت 
ميزانية التسيري البحث ، بزيادة احلاجة للتمويل ملواجهة الزيادة املطردة يف عدد الطلبة من حيث املقاعد البيداغوجية واهلياكل*
.التأطري، لعلميا

عمال ، وهنا نسجل ضعفا يف هذا اجلانب اضطر اجلامعة لتوظيف أساتذة. جند أيضا مشكلة اإلطارات الالزمة كما وكيفا
.بعيدا عن املقاييس املوضوعية والعلمية..إدارة

.لة املناصب املفتوحة*
.نقص الفعالية واحلافز عند الطلبة واألساتذة*
. إمهال البحث العلمي*
.، هجرة األدمغة حبثا عن وضع أفضل*

يف خاصة يف ظل يعد إمهال نوعية التكوين من النتائج املهمة اليت جنمت عن االهتمام بالتوسع الكي علي حساب الكو
ومما هو متعارف عليه يف ميدان الرتبية أن العالقة عكسية بني عدد الطلبة واملردود الرتبوي فهو ينخفض . تسارع املعارف والعلوم

.)12ص، 1993، خراط رشيد(.العكس صحيحو بارتفاع العدد
فهل ، إىل إعاة النظر يف التعليم العايل وإصالحهوهو ما دعا ، إن اجلامعة اجلزائرية تواجه اليوم صعوبة استيعاب هذا التدفق

.؟هلذه املشكلة- د.م.ل- تستجيب إجراءات اإلصالح اجلديد لنظام
فقطاع حساس كقطاع ، وتعد من املشكالت املطروحة بقوة لدى كثري من الدول العربية والغربية:مشكلة صعوبات التمويل- 2

إال انه يف اجلزائر رغم .ري عقالين وتوزيع عادل خاصة وأنه يعتمد علي التمويل احلكوميالتعليم العايل حيتاج إىل ميزانية كبرية وتسي
ماختصصه من ميزانيتها للتعليم العايل إال أن هذه الزيادة يضعف تأثريها بسبب زيادة عدد الطلبة وارتفاع التكاليف وتضخم 

مي واألجور مما يضعف دورا البحث العلمي يف دعم خاصة ما تعلق بالبحث العل، األسعار ومتطلبات جودة التعليم العايل
جتمع  خمتلف املصادر علي أن هذا املشكل يعود و. ومتويل التعليم العايل الذي يعد يف كثري من الدول من أهم مصادر التمويل

:إىل
.مشكلة التسيري الالعقالين واستعمال املوارد املادية والبشرية املتوفرة بفعالية*
ة للموارد احمللية لتمويل التعليم العايل بسبب املنافسة من خمتف القطاعات مبعىن زيادة احلاجة للموارد املالية تنامي احلاج*

.احلكومية من القطاعات األخرى
*.
.بعد البحوث العلمية عن*
.غياب سياسة تدعم مشاركة الطالب يف نفقات التعليمو جمانية التعليم*
.تزايد عدد الطلبة أدي لصعوبات مالية وال توازن*
.تناقص الدعم احلكومي لقطاع التعليم العايل*



(Bouzid Nabil.2002.p187,Bouzid Nabil.2003p205.206.)

ىا الشك فيه أن مشكل التمويل أضحممو
ولعل من أبزرها نقص اهلياكل ، البحث العلميو وهو ما خلق عدة إختالالت وحتديات أضعفت التكوين، هذا الطب املتزايد

أضف إىل ذلك نقص الوسائل ، مما شكل ضغطا كبريا علي الطالب واألستاذ، درجاتوبروز ظاهرة االكتظاظ  داخل األقسام وامل
كما أن التوزيع غري .والتجهيزات العصرية املسايرة للمستجدات  خاصة يف ظل التطور اهلائل للمعارف والعلوم والتكنولوجيات

. البحث اجليدو ة للتكوينالعادل هلا بني اجلامعات خلق تباينا كبريا يف املستويات واإلمكانات الالزم
يعرف عامل اليوم بالتطورات السريعة واملبتكرات اليت يعجز اإلنسان عن مالحقتها باألعداد اهلائلة للملتحقني :مشكلة التاطير3

اجة إىل وهذا يعين أننا حب، ومن مثة فال بد من مالحقة هذا العصر وإعداد أجيال قادرة على املشاركة فيه وتطويره، بالتعليم العايل
لكن .)55ص.1993.أمحد حسني اللقاين(.أستاذ جامعي ميتلك العديد من الكفايات واملؤهالت ليكون باحثا ومدرسا

املالحظ اليوم يف اجلزائر ورغم ما عرفه التعليم العايل من تطور منذ االستقالل إىل يومنا هذا إال انه يتجلي النقص الكبري يف عدد 
429إذ جند مثال أن عدد الطلبة وصل إىل حوايل ، ب العليا  مقارنة بعدد الطلبة وباملعدالت العامليةاملؤطرين خاصة يف املرات

بينما يصل -سطيف-طالب يف جامعة فرحات عباس916.6ووصل إيل 2000-1999طالب لكل أستاذ تعليم عايل سنة  
.)137-29ص .29ية رقم احلولية اإلحصائ(.طالب لكل أستاذ تعليم عايل.253املعدل العاملي 

إال أننا نواجه اليوم حتديا خميفا، إن مشكل التاطري يرهن البحث العلمي الذي يعد الوظيفة األساسية للجامعة بعد التكوين
2248، ألف أستاذ17.567هو 2002هو أن عدد األساتذة الدائمني وحسب اللجنة الوطنية إلصالح النظام الرتبوي سنة و

خاصة يف .CNRSE.2002, p235)(ألف أستاذ دائم35يف حني أننا حباجة ، استاذ مؤقت ومشارك120، ترييف صف املاجس
أستاذ ويرتبط هذا املشكل بعدة 25.229بـ املقدرة2005-2004ظل التوزيع غري العادل للكفاءات رغم الزيادة املعتربة يف سنة

:عوامل ومؤشرات نوجزها فيما يلي
.مما نتج عنه أعداد هائلة من امللتحقني بالتعليم العايل ال تتناسب وعدد املؤطرين، التعليم العايلالتوسع الكبري يف*
.وعدم وجود برامج تدريبية لألستاذ اجلامعي، نقص التأهيل العلمي والبيداغوجي لطلبة الدراسات العليا*
.سوء الظروف املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي مع غياب احلوافز*
.سياسات توظيف غري واضحة*
.معايري غري واضحة ومعقدة يف الرتقية*
.تراجع اإلمكانات البحثية بفعل سياسات احلد من اإلنفاق وعدم استقاللية الباحثني*
(108ص.2004سنة.عمار عماري، ليلى قطاف(.ضف الدافع إلجراء البحوث لعدم وجود مستفيدين*
.نني باخلارج مع هجرة الكفاءات العاليةالتاخريف رجوع األساتذة املكو *
. ضعف التكوين يف الدراسات العليا*
:مشكلة الهياكل والتجهيز4

فقد أصبحت ظاهرة ، يعترب تزايد عدد الطلبة والصعوبات املالية للتعليم العايل من العوامل الرئيسية لنقص ضبط اهلياكل والتجهيز
ورغم ذلك فهي ال تفي ، اجلزائرية رغم الزيادة املالحظة يف الكثري من اجلامعاتاالكتظاظ هي السمة املالزم لكل اجلامعات 

إضافة هلذا جند نقصا يف التجهيزات .حباجات الطلب املتزايدة سنويا واليت ترجع النعدام التخطيط واإلسرتاتيجيات اجلادة
هذا مع ، وربط ما هو نظري مبا هو تطبيقي، بالركبوالوسائل احلديثة اليت تعد اليوم األداة الرئيسية الكتساب املعارف واللحاق

إضافة لتدين اخلدمات اجلامعية مما ال ، نقص املراجع خاصة احلديثة منها وقاعات االنرتنت وان وجدت فسمتها االكتظاظ
الذي تزامن مع )2005- 2004(خاصة يف الدخول اجلامعي، )60.67ص2000حممد بوعشة سنة(يسمح بالتكوين اجليد

:ـطالب يؤطرون ب740000حيث شهدت اجلامعة اجلزائرية نقصا يف املقاعد البيداغوجية وصعوبة التأطري، ح اجلديداإلصال



أمام هذه املعطيات الراهنة ، )2004وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(طالب200.000:ـأستاذ مع تدفق قدر ب25300
.؟وأي منتوج ننتظره؟ي نوع نصبوا إىل تكوينهوأ؟والشواهد نتساءل أي تكوين نريد من جامعتنا

والذي تضمن هيكلة LMDو
ميكن حتديد مالحمه وطرق التقومي والتوجيه واالنتقال وتسيري خمتلف املهيآت البيداغوجيةوجديدة للتعليم العايل وحمتويات الربامج

:يف
.مع االستجابة للطلب علي التعليم العايل.ضمان تكوين نوعي وفعال*
.حتقيق تالؤم وتفاعل مع احمليط االقتصادي واالجتماعي عن طريق التفكري يف ميكانيزمات مرنة لالتصال*
.تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور وتنوع احلرف واملهن*
.تعزيز القيم الثقا*
. االنفتاح علي التطور العاملي علميا وتكنولوجيا*
. خلق تبادل يف إطار التعاون الدويل بني اجلامعات ومراكزالبحوت*
دة جامعية كما مراحل تكوينية تتوج بشها3ترسيخ أسس تسيري ترتكز علي التشاور واملشاركة وتعتمد هيكلة هذا النظام على *

يلي
.سنوات تتوج بشهادة ليسانس3+شهادة الباكالوريا :مرحلة أوىل-
.سنوات تتوج بشهادة املاجستري5+شهادة الباكالوريا:مرحلة ثانية-
.2004سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه ملف إصالح التعلم العايل8+شهادة الباكالوريا:مرحلة ثالثة-

فإن مسألة اإلصالح تعد اليوم من املوضوعات اهلامة واحليوية يف خمتلف القطاعات استجابة ملا يعرفه ، سبقتأسيسا على ما و
فهو أكثر ، والتعليم العايل كغريه من القاطعات احلساسة للنمو االقتصادي، العامل من تغريات ومستجدات على خمتلف األصعدة

وهلذا فاجلامعة ، فاهية والتنمية من خالل االستثمار األمثل يف املوارد البشريةمن جمرد فضاء للتعليم بل هو املفتاح الرمسي للر 
فلسفتها ، اجلزائرية مطالبة ويف كل مرحلة مبواجهة ضغوطات وحتديات العوملة واإلنفجاراملعريف من خالل مراجعة أهدافها وبراجمها

ن اإلصالح عملية متكاملة ونتاج لتغريات وحراك اجتماعي دويل أل، 
؟فهل يستجيب اإلصالح اجلديد ملشكالت اجلامعة اجلزائرية.، وما تعرفه من مشكالت، وحملي نابع من واقع هذه التنظيمات

:الجانب الميداني-ثانيا
:لطبيعة هذه الدراسة االستطالعية الوصفية فقد مت اعتمادونظرا، إىل حمورين يتعلق األول باإلجراءات املنهجية للدراسةقسم

.لتتبع وحتليل ونقد ألهم التطورات واإلصالحات اليت عرفتها اجلامعة اجلزائرية:المنهج التاريخي-1
مت استخدامه الستطالع آراء عمداء الكليات ورؤساء األقسام النهائية جبامعة سطيف حول إجرءات :المنهج الوصفي- 2

ومناقشة حتليل هذه اآلراء يف ضوء ما متت ، اإلصالح اجلديد ومدى مسامهتها يف حل املشكالت األربعة للجامعة اجلزائرية
.صياغته من فرضيات ودراسات سابقة

حيث مت اعتماد طريقة املسح -سطيف–متثلت يف عمداء الكليات ورؤساء األقسام جبامعة فرحات عباس  :عينة الدراسة- 3
بصفتهم إداريني وبالتايل مسؤولني على )رئيس قسم28وعمداء6(فرد وهم  34لكل وحدات البحث وعددهم الشامل 

، خمتلف الكليات واألقسام ومشرفني على تطبيق هذا اإلصالح
.

اليت متت صياغتها بعد حتليل الرتاث النظري ، ستمارة كأداة رئيسية جلمع البيانات واملعلوماتمت اعتماد اال:أدوات الدراسة- 4
خاصة ما تعلق بالوثائق والسجالت وامللفات الرمسية اخلاصة باإلصالح اجلديد والصادرة عن وزارة التعليم ، والعلمي للدراسة

. االختبار امليداينصدق المحكمين :قها بطريقتني ومهامت التحقق من صد، حماور5تكونت من ، العايل والبحث العلمي



أفراد 5، وللحصول على معلومات أكثر تنوع
.وكل فرد ميثل طرف من األسرة اجلامعية

حيث مت من خالل ، فقد مت فيه عرض ومناقشة وحتليل نتائج ال:أما المحور الثاني
، ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة، مناقشة نتائج كل فرضية على حدى وتفسري أهم النتائج احملصل عليهاو هذا العنصر عرض

.مث عرضا مفصال ألهم النتائج املتوصل يف الدراسة النهائية
:عرض النتائج-6

وكل مشكلة من ، بندا موزعة على أربع حماور يربط كل حمور بني إجراءات اإلصالح اجلديد28ستمارة على تشمل صحيفة اال
.التجهيزو اهلياكل، التمويل التأطري، مشكالت اجلامعة اجلزائرية وهي مشكلة التحجيم

مناقشة و الستمارة حسب احملاورعلى بنود ا)ورؤساء األقسام، عمداء الكليات(املبحوثنيوفيما يلي عرضا حتليليا إلجابات 
. الفرضيات األربعة للدراسة

.مدى مساهمة إجراءات اإلصالح الجديد في حل مشكلة التحجيم على مستوى الجامعة الجزائرية:Iالمحور
.بيانالمحور األول لالستيمثل التكرارات والنسب المأوية الستجابات أفراد العينة علي كل  بنود )1(جدول رقم-

الفقرةقمالر 
تنعم
%ت%ت

145.14207.35.مدى مسامهة اهليكلة اجلديدة للتعليم العايل يف التكفل بالتدفق الطاليب1
238.48114.04.مدى مسامهة إجراء مراجعة الرزنامة اجلامعية يف التخفيف من مشكلة التحجيم2
228.08124.41.ن مشكلة التحجيممدى مسامهة سياسات القبول للنظام اجلديد يف احلد م3
269.55082.94.مدى مسامهة سياسات التوجيه للنظام اجلديد يف احلد من مشكلة الرسوب4
248.82103.67.مدى مسامهة سياسات التوجيه للنظام اجلديد يف احلد من مشكلة احلبس5
228.08124.41.هرة الرسوبمدى مسامهة سياسات التقييم للنظام اجلديد يف احلد من ظا6
248.82103.67.مدى مسامهة سياسات التقييم للنظام اجلديد يف احلد من ظاهرة احلبس7

8
.يف التكفل مبشكلة التحجيم)التعليم املفتوح، التعليم عن بعد(مدى مسامهة خلق مناذج حديثة يف التكوين 

228.08124.41

100%17764.489534.49

من أفراد العينة %64.48جابات املبحوثني على بنود احملور األول من االستبيان أن إالذي يكشف عن )6(يوضح اجلدول رقم 
كأكرب نسبة ممن يرون أن اهليكلة اجلديدة للتعليم العايل %7.35حيث جند نسبة ، بالسلب%34.99أجابوا باإلجياب مقابل 

وتشري .حسب بيانات اجلدول%5.14يف حني مل تزد نسبة الذين يرون العكس عن ، طاليبلن تساهم يف التكفل بالتدفق ال
بأكرب نسبة من املوافقة )4(إذ حيظى البند رقم ، بنسب متفاوتةو النتائج املتبقية إىل ارتفاع نسبة املوافقني على باقي البنود

مث تليها باقي البنود، ب حرية اختيار مساره التكويينفيما خيص سياسات التوجيه للنظام اجلديد واليت تعطي للطال9.55%
فيما )2(بالنسبة للبند %8.48، واملتعلقة بسياسات التقييم)5، 7(بالنسبة للبند %8.82:نسب متقاربة لكل بند كالتايلو 

عالقتها بظاهريت الرسوبو التقييمو فيما خيص سياسات القبول)3، 6، 8(بالنسبة للبند %8.08، خيص مراجعة الرزنامة اجلامعية
)%2.94، %3.67، %4.04، %4.41(هذا مقابل نسب تراوحت بني و. اإلعادة املتكررة وإحداث مناذج جديدة للتكوينو 

رغم وجود ، مما يدل على أمهية هذه اإلجراءات يف جتاوز مشكلة التحجيم)3، 2، 6، 8، 5، 7، 4(بالسلب بالنسبة للبنود 
كذا بالنسبة و وقد يعود هذا لدرجة معاناة كل كلية من هذه املشكلة، بحوثني خاصة بني الكلياتاختالف يف استجابات امل

احملور جابات أفراد العينة على بنود وهذا ما أكده حساب الفروق اإلحصائية إل.لشروع بعض الكليات يف تطبيق هذا اإلصالح
.حسب متغري الوظيفة والكليةاألول لالستبيان 

مساهمة إجراءات اإلصالح الجديد للتعليم العالي في حل مشكلة التمويل على مستوى الجامعة ى مد:IIالمحور 
.الجزائرية



بيانلالستIIبنود احملور كل جابات أفراد العينة على  ميثل التكرارات والنسب املأوية الست)2(جدول رقم -

النعمالفقرةالرقم
%ت%ت

1
.ن بني مؤسسات التكوين واإلنتاج يف خلق مصادر جديدة للتمويلمدى مسامهة إجراء فتح التعاو 

3111.3931.10

2910.6651.83.و مدى مسامهة عقود االتفاق بني اجلامعة2

3
يف احلد من مشكلة التمويل على مستوى )LMD(مدى مسامهة املسار التكويين لإلصالح اجلديد 

165.88186.61.جلامعة اجلزائريةا

4
.مدى مسامهة استقاللية املؤسسات اجلامعية يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية

238.45114.04

5
.مدى مسامهة مشروع اجلامعة يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية

3011.0241.47

6
.ح التخصصات املهنية يف جعل اجلامعة مركزا منتجا وجذابا ملختلف القطاعاتمدى مسامهة إجراء فت

3211.7620.73

/3412.500.مدى مسامهة املخابر الدولية القائمة على الشراكة يف دعم اجلامعة اجلزائرية7
248.82103.67.مدى مسامهة التعاون الدويل يف جعل اجلامعة اجلزائرية متول نفسها بنفسها8

100%21980.485319.45
إىل أن أغلب بنود أو فقرات احملور الثاين من االستبيان قد حظيت بنسبة كبرية من املوافقة من طرف )11(يشري اجلدول رقم 

ذه حول مسامهة ه، بال%19.45ممن أجابوا بنعم مقابل %80.48حيث جند وحسب جمموع التكرارات أن نسبة ، املبحوثني
إذ جند البند ، اإلجراءات يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية مع اختالف طفيف يف هذه النسب بني كل بند

)1(مث البند رقم ، %12.50املتعلق بإجراء خمابر دولية قائمة على الشراكة سيدعم اجلامعة اجلزائرية وذلك بنسبةو )7(رقم 
فيما خيص إجراء فتح )5(مع البند رقم ، %11.39ن بني مؤسسات التكوين واإلنتاج بنسبة اإلجراء املتعلق بفتح التعاو و 

إضافة إىل ، من املوافقة%11.76ختصصات مهنية جلذب خمتلف القطاعات للجامعة وجعلها إنتاجية واستثمارية وذلك بنسبة 
ود على اجلامعة بالفائدة وتبادل املنافع بنسبة الذي يعو خمتلف القطاعاتو اإلجراء املتعلق بعقد االتفاقيات بني اجلامعة

اخلاص بإجراء فتح التعاون الدويل ومسامهته يف متويل )8(تليها بقية البنود بنسب أقل مثل البند رقم ، )2(للبند رقم 10.66%
وره يف حل مشكلة حول إجراء منح االستقاللية للمؤسسات اجلامعية ود)4(مث البند رقم ، %8.82اجلامعة اجلزائرية بنسبة 

يف التخفيف )LMD(فيما خيص مسامهة املسار التكويين اجلديد ، %5.88بنسبة )3(أخريا البند رقم ، و%8.45التمويل بنسبة 
بالنسبة للبند %4.47مث %6.61بـ فقد قدرت أعلى نسبة، من مشكلة التمويل أما بالنسبة للمبحوثني الذين أجابوا بالسلب

وبنسب ضعيفة ، ومسامهته يف التخفيف من مشكلة التمويل وكذا إجراء منح االستقاللية، ق باملسار التكوييناملتعلو )3، 4(رقم 
بأية )7(يف حني مل حيظى البند رقم )%0.73، %1.10، %1.83، %1.47، %3.67(، )8، 5، 2، 1، 6(بالنسبة للبنود املتبقية 

أفراد العينة يوافقون على هذه اإلجراءات ومسامهتها يف جتاوز مشكلة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن أغلبية ، نسبة
.الدويلو اإلقليميو احمليط احملليو التمويل خاصة ما تعلق بفتح التعاون بني اجلامعة

وهذا ما أكده حساب الفروق بالنسبة للمحور الثاين 
.ر على مستوى الجامعة الجزائريةمساهمة إجراءات اإلصالح الجديد في حل مشكلة التأطيمدى:IIIالمحور 

.بيانعلى كل بنود المحور الثالث لالستأفراد العينةالنسب المأوية الستجابات و التكراراتيمثل )12(جدول رقم -

الفقرةالرقم
النعم
%ت%ت

239.66114.62.مدى مسامهة خمطط تكوين املكونني يف التخفيف من مشكلة التأطري1
2912.1852.10.مهة سياسة التكوين مدى احلياة يف التخفيف من مشكلة التأطريمدى مسا2
156.30197.98.مدى مسامهة اإلجراءات التحفيزية جلذب األساتذة املقيمني باخلارج يف حل مشكلة التأطري3



2711.3472.94.لة التأطريمدى مسامهة مشاركة اإلطارات غري األكادميية يف العملية التعليمية يف احلد من مشك4
239.66114.62.)يف التخفيف من مشكلة التأطري)...عرب االنرتنت، التعليم عن بعد(مدى مسامهة مناذج التكوين احلديثة 5
2711.3472.94.مدى مسامهة إجراء فتح مدارس للدكتوراه يف حتسني نوعية التأطري6
3213.4420.84.خمتلطة يف احلد من مشكلة التأطريمدى مسامهة إجراء إنشاء جامعات7

100%17673.926226.04

حاولت الدراسة من خالل هذا احملور التعرف على رأي املبحوثني من اإلجراءات املتعلقة مبشكلة التأطري ومدى مسامهتها يف حل 
جاءت ، غريات اليت طرحتها الدراسة للكشف عن هذا اهلدفويف ضوء بعض املت.هذه املشكلة على مستوى اجلامعة اجلزائرية

إذ جند :على النحو التايل)14(وكما يشري لذلك اجلدول رقم . جابات عينة الدراسة تعكس أمهية هذه املتغريات حسب أولويتهاإ
حيث ختتلف ، بالسلب%26.04من عينة الدراسة ممن أجابوا باإلجياب على كامل بنود احملور الثالث مقابل %73.92أن نسبة 

الذي يرى )2(مث البند رقم %13.44املتعلق بإجراء إنشاء جامعات خمتلطة بنسبة و )7(فيأخذ البند رقم ، النسبة من بند آلخر
مع ، 12.18%

تليها ، فيما خيص مشاركة اإلطارات غري األكادميية يف التأطري وإجراء فتح مدارس للدكتوراه%11.34بنسبة )5،4(البند رقم 
اخلاص )3(وخلق مناذج حديثة للتكوين وأخريا البند رقم ، خمطط تكوين املكوننيبـ املتعلقني%9.66بنسبة )1، 5(البنود رقم 

كذلك هو احلال بالنسبة للمجيبني بالسلب اختلفت %6.33قيمني باخلارج بنسبة باإلجراءات التحفيزية جلذب األساتذة امل
مث ، )1، 5(لكل من البند رقم %4.62، و)3(بالنسبة للبند رقم %7.98اليت كانت ضعيفة حيث جند أكرب نسبة هي و النسب
إحصائية تعكس موافقة أغلبية أفراد وهي مؤشرات. %0.84بنسبة )7(ويف األخري البند رقم )6، 4، 2(لكل من البند 2.94%

هو ما أكده حساب و. رغم االختالف يف درجة االتفاق أو الرفض، العينة على مسامهة هذه اإلجراءات يف حل مشكلة التأطري
الفروق

.بيانبنود المحور الرابع لالستعلي كلستجابات أفراد العينة يمثل التكرارات والنسب المأوية ال)15(جدول رقم 

الفقرةرقمال
النعم

%ت%ت
146.86209.80.مدى مسامهة ما مت إنشاؤه من هياكل يف التكفل بالطلب على التعليم العايل1
41.963014.70.على مستوى جامعتكم كمثالمدى تغطية املكتبات املتواجدة الحتياجات الطلبة واألساتذة الباحثني2
157.35199.31.غوجية للتدفقات الطالبية على مستوى جامعة سطيفمدى استيعاب املقاعد البيدا3
األساتذة و مدى استجابة ما تتوفر عليه جامعة سطيف من أجهزة لإلعالم اآليل واالنرتنت الحتياجات الطلبة4

.الباحثني
62.942813.72

10.493316.17.عيجتهيزات لضمان تكوين نو و مدى استجابة ما حتتويه جامعة سطيف من خمابر5
3014.4741.96.التجهيزاتو مدى احلاجة إىل حتسني قدرات املسئولني يف تسيري اهلياكل6

100%7034.0413465.66

إىل رأي عينة البحث حول مدى مسامهة السياسات التوجيهية لإلصالح اجلديد يف حل مشكلة اهلياكل)17(يشري اجلدول رقم 
:جابتهم على النحو التايلإفجاءت .التجهيزو 

حيظى %16.17حيث جند أن أكرب نسبة ، وتتوزع هذه النسب على عدد البنود، بنعم%34.04بال مقابل %65.66أجاب 
املتعلق مبدى و%14.70بنسبة )2(مث البند رقم ، التجهيزات لضمان تكوين نوعيو فيما خيص كفاية املخابر)5(

اخلاص مبدى استجابة أجهزة و )4(بالنسبة للبند رقم%13.72، الباحثنيو األساتذة، كتبات الحتياجات الطلبةتغطية امل
فيما خيص املقاعد البيداغوجية )3(بالنسبة للبند رقم%9.31، الباحثنيو األساتذةو االنرتنت الحتياجات الطلبةو اإلعالم اآليل

املتعلق مبدى تكفل ما مت إنشاؤه من هياكل بالطلب على التعليم )1(ا البند رقم ومدى استجابتها للتدفقات الطالبية وقبله
مث .)6(للبند رقم%14.47وهذا مقابل نسب ضعيفة على التوايل %1.96وهي )6(وبأقل نسبة للبند رقم%9.80العايل بنسبة 

ومن ، )5(للبند رقم %0.94، )2(ند رقم للب%1.96)4(للبند رقم %2.94، )6(للبند رقم%6.86، )3(للبند رقم 7.35%
خالل هذه املؤشرات اإلحصائية ميكن اخلالص إيل أن السياسات التوجيهية لإلصالح اجلديد غري كافية لتجاوز مشكلة اهلياكل



اكلبالسلب حول مدى متاشي ما مت توفريه واجنازه من هي%65.66ويعكس لنا هذا إجابات املبحوثني اليت بلغت ، التجهيزاتو 
.وهذا ما أكدته الفروض الصفرية.جتهيزات واإلصالح اجلديدو 
:التعليق علي األسئلة المفتوحة- 2

؟هو تعليقكم حول هذه اإلجراءات اإلصالحيةما:السؤال األول
حدة هذه والنظريةو ، و -

.اإلمكانات الالزمة هلذا اإلصالحو لكن يبقى املشكل على مستوى التطبيق الفعلي. املشكالت
خاصة من ، .الثقايف، و االجتماعيو ،-

.حيث اإلمكانات
.؟ائرية لها من اإلمكانات بما يستجيب لمتطلبات هذا اإلصالحهل ترون أن الجامعة الجز :السؤال الثاني

. التأطريو -
.ذلك يف جامعات دون أخرىو .التسيري العقالين للموجودة منهاو صنف إىل ذلك سوء االستغالل

.؟اخلروج بالتعليم العايل من أزمتهو ماذا تقرتحون كحلول لتجاوز هذه املشكالت واألربعة للجامعة اجلزائرية:لسؤال الثالثا
. توصيات الدراسةو بالنسبة هلذا السؤال مت مجع أغلب االقرتاحات ضمن اقرتاحات-

:نتائج نوجزها فيما يليوبعد املعاجلة الكمية والكيفية للبيانات أسفرت الدراسة على مجلة من ال

:نتائج الدراسة*
من املبحوثني أن اإلجراءات اجلديدة إلصالح التعليم %64.48حيث عرب وبنسبة ، حتقق الفرضية اجلزئية األول بنسبة كبرية-1

.وهذا ما أكدته أيضا الفروض الصفرية، العايل ستساهم يف حل مشكلة التحجيم على مستوى اجلامعة اجلزائرية
على أن اإلجراءات اجلديدة لإلصالح التعليم العايل %80.48حيث عرب املبحوثني وبنسبة ، حتقق الفرضية اجلزئية الثانية–2

.وهذا ما أكدته أيضا الفروض الصفرية، ستساهم يف حل مشكلة التمويل على مستوى اجلامعة اجلزائرية
على أن اإلجراءات اجلديدة لإلصالح التعليم العايل %73.92وبنسبة حتقق الفرضية اجلزئية الثالثة حيث عرب املبحوثني -3

.ستساهم يف حل مشكلة التأطري على مستوى اجلامعة اجلزائرية وهذا ما أكدته أيضا الفروض الصفرية
ديد ال على أن السياسات التوجيهية لإلصالح اجل%65.66عدم حتقق الفرضية اجلزئية الرابعة إذ أكد املبحوثني وبنسبة –4

.ومنه حتقق الفرضية العامة بنسبة كبرية. وهذا ما أكدته الفروض الصفرية، تستجيب ملشكلة اهلياكل والتجهيز
::للدراسةكنتيجة عامة

كما ميكن ،  ية والصفريةوهذا ما أكدته الفرضيات اجلزئ، -
.وضرورة ملحة يف ظل التغريات والضغوطات احمللية والدولية، 

وأخريا ويف ضوء ما مت التعرض له يف اجلانب النظري والنتائج املتوصل هلا يف اجلانب امليداين ميكن القول أن ما تعيشه جامعاتنا 
واألمهية ، حات هي جتربة فرضتها متغريات العصر وحتدياته التنموية نظرا للدور الذي أصبح يلعبه التعليم العايلاليوم من إصال
:وهو مشروع طموح لكن يبقى حتققه مرهون بالنقاط التالية، 

.التطبيق الفعلي والتقييم املستمر هلذا املشروع-
الدراسة املعمقة هلذا اإلصالح يف -

.واجلامعة



ألن ، توفري اإلمكانيات الالزمة هلذا املشروع مع الوقت واإلدارة الصادقة يف اإلصالح وتوضيح الرؤية واملعامل لألسرة اجلامعية-
وإال فإن هذا ، ة عامة وواضحة حىت تؤدي العلمية على أكمل وجهتندرج ضمن فلسف، اإلصالح عملية متكاملة وشاملة

أو تطبيق بعض أجزاءه كما هو معناه يف كثري من اإلصالحات وعلى ، اإلصالح سيكون كسابقيه سرعان ما يتم التخلي عنه
.خمتلف املستويات

:االقتراحات والتوصيات- 8
التوصيات فيما خيص التعليم و ميكن اخلروج جبملة من االقرتاحات،ما خلصت له الدراسة ميدانياو يف ظل ما مت طرحه نظريا

هلذا كان ، ضرورة البد منها، إن مواجهة متغريات العصر اليت تأيت العوملة يف مقدمتها.الوطن العريب بصفة عامةو العايل يف اجلزائر
منه فالتعليم العايل يف اجلزائر ، و حمتواهواءه   سواء من حيث أهدافه أو بن، ال بد للتعليم العايل أن يكيف نفسه وتلك املتغريات

:ال بد له من
مما يقتضي إعادة النظر يف التخصصات الدراسية املطروحة للتقليل مما ، عامل العملو توثيق العالقة بني مؤسسات التعليم العايل-

.العمل على تأهيل الطالب القادر على خلق فرص العمل، و ال يطلبه سوق العمل
وتوقع ما يقوم به يف ، املهين ملساعدة الطالب على رسم مساره التكويينو سع يف نشاطات التوجيه واإلرشاد األكادمييالتو -

.وتضخم التخصصات غري املطلوبة، للتخفيف من البطالة، سوق العمل
ة التدريس ملمارسة تلك مع توفري التدريب الالزم ألعضاء هيئ، التقوميو ضرورة األخذ باألساليب املستحدثة يف التدريس-

.توجيه الطالب يف الوقت نفسه إىل أسلوب التعليم الذايت، األساليب
، ضرورة انفتاح مؤسسات التعليم العايل على احمليط للمشاركة اجلماعية يف اختاذ القرارات اليت تتصل بتخطيط الربامج الدراسية-

.املشروعات البحثيةو الربامجومتويل ، املعنويو وتقدمي العون املادي، وتقييم األداء
، القطاع اخلاص، العامةحبيث ال تقتصر على التمويل احلكومي بل تتعداه للمؤسسات، توفري ميزانية مناسبة للبحث العلمي-

.وباقي اجلهات اليت هلا عالقة بالعملية التعليمية
.الدوريات، النشر العلمي يفوتطوير ، -
فإنه يقرتح أن تستمر الدولة يف توفري فرص التعليم ، انطالقا من مسؤولية الدولة عن بناء رأس املال اإلنساين بكافة أشكاله-

وم لإلصالح ألن أهم مق، العايل حكومية فقطالتعليموال يعين هذا أن تكون مؤسسات . العايل للمواطنني املؤهلني لاللتحاق به
قطاع ، الدولة(أن تقوم عليها جمالس إدارة مستقلة متثلها ، و اجلذري ملؤسسات التعليم العايل هو حتريرها من سيطرة احلكومة

)األكادمييون، ، األعمال
. ملؤسسات التعليم العايلاعتماد نظام مراقبة جادةو،، العمل على رفع كفاءة استغالل موارد مؤسسات التعليم العايل-
.تعظيم العائد املعريفو
.االحتياجات القومية، و توجيه الدراسات العليا للبحث يف املسائل املتعلقة باملستجدات العاملية-
وخاصة ، وهو ما يتطلب إعادة النظر يف برامج اجلامعات، ، الباحثني، تأهيل األساتذةو إعداد-

.سات العليا اليت جيب أن ترتكز على إعداد الطالب إلتقان مهارات حبثيةالدرا
وذلك بتوفري الظروف املواتية للبحث، -
.الدراسة واإلبداعو 
، فتح مراكز التعليم املفتوحك.يدة بغية زيادة فعاليته يف التنمية الشاملةاستحداث أنواع جديدة من التعليم تواجه التغريات اجلد-

.التعليم عن بعد ملن مل متكنهم ظروفهم من االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل
التواصل وتسمح للمتعلمني باالنتقال وااللتحاق بالتخصصات اليت و مرونة األنظمة الرتبوية حبيث تزيد فيها نقاط التداخل-

.تالؤمهم
.موضوعيةووضع قانون خاص باألستاذ اجلامعي مع سلم ترقيات وفق معايري، دعم التكوين املستمر لألساتذة-



.التدقيق يف التكوين يف خمتلف األطوار مع الرتكيز على النوعيةبلتخطيط املستمر للتحكم يف التدفقات الطالبيةا-
احلد من و مع السهر على التسيري العقالين، لة الصيانة وحفظ اهلياكلاحلرص على تكوين مهندسني وتقنيني للحد من مشك-

.البريوقراطية
.إنشاء جلان خمتصة تسهر فعليا على متابعة وتطبيق وتقومي هذا اإلصالح يف كل مراحله-
يما خيص ووضع خطط مستقبلية سواء ف، -

...التكوين، التجهيز، التموين، التأطري، التسيري
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