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        ورث��ت الدول��ة الجزائری��ة مھ��ام جس��یمة عل��ى المس��توى اإلقتص��ادي االس��تقالل،عن��د 

       التوج��ھ السیاس��ي  و م��ال الخ��اصال إل��ى اإلمكانی��ات الض��عیفة ل��رأس ب��النظر و اإلجتم��اعي و

إل��ى  بالمھ��ام التقلیدی��ة لھ��ا عت ھ��ذه األخی��رة طلض��اَ و اإلی��دیولوجي ال��ذي تبنت��ھ الدول��ة آن��ذاك ، 

القض�اء و ل�و ( و العدید من المھام اإلجتماعیة ) التنمیة اإلقتصادیة ( اإلقتصادیة مھام ال جانب

لق��د تجس��دت ھ��ذه المھ��ام ف��ي إس��تراتیجیة التنمی��ة الت��ي ب��دأ  ، و) والفق��ر  جزئی��ا عل��ى البطال��ة

  .1966تطبیقھا منذ سنة 

معالج�ة العدی�د م�ن  عتستطلم  أنھاھذه اإلستراتیجیة و إن سمحت بتحقیق العدید من أھدافھا إال 

إلى ذلك تعق�د مھم�ة المشاكل المرتبطة بتزاید اإلحتیاجات و تنوعھا على كل المستویات ضف 

ات مقارن�ة عكس عل�ى مردودی�ة ھ�ذه المنظم�مما أنات و المرافق التابعة للدولة ، تسییر المنظم

  .بالموارد المخصصة لھا 

الم�ال  ذ بدای�ة التس�عینات لیض�طلع رأسكل ھذا دفع إلى إعتماد التحول إلى إقتصاد الس�وق من�

إل��ى أداء  و منظماتھ��ابمختل��ف ھیاكلھ��ا  تتف��رغ الدول��ة ،والخ��اص بمھم��ات التنمی��ة اإلقتص��ادیة 

المحلی�ة اإلدارة المركزی�ة و (  ت التي تعتبر تقلیدیا م�ن مھامھ�ادورھا بأكثر فعالیة في المجاال

ال أن تخل�ي الدول�ة ع�ن الت�دخل ف�ي إ  ،)خ إل�... الثقافی�ةو النش�اطات  ال�دفاع، التعل�یم، الصحة،

ال یفی�د بس�اطة ب�اقي المھم�ات ب�ل عل�ى العك�س م�ن ذل�ك  التجاریة،النشاط اإلقتصادي بصفتھا 

و م�ن أج�ل ذل�ك  الم�وارد،م�ا ھ�و مت�اح م�ن م رفع مستوى الخ�دمات العمومی�ة فیبات من الالز

  .العمومي في القطاع التسییریةعلى العملیة المجھودات اإلصالحیة   إنصبت

ب��ل إن الس��عي إل��ى تفعی��ل التس��ییر  ب��الجزائر، خاص��اا إن ھ��ذا اإلتج��اه ال یمث��ل إس��تثناء

ف��إذا ك��ان التس��ییر ف��ي  .المتخلف��ةالعم��ومي أص��بح أح��د أولوی��ات ك��ل ال��دول المتقدم��ة منھ��ا و 

م����ومي ات اإلقتص���ادیة واض���ح المع����الم أو القواع���د الت���ي تحكم����ھ ف���إن للتس���ییر العالمنظم���

و مالھا م�ن مھ�ام و أدوار مش�تقة م�ن مھ�ام   ات أو المرافقبطبیعة المنظمخصوصیات ترتبط 

ات العمومیة في ظ�ل مالھ�ا م�ن بلوغ أھداف المنظم ضرورةإذ یستمد خصوصیتھ من  الدولة،

  . و غیرھا  مھام ذات طبیعة إجتماعیة و إقتصادیة

 مختل�فعل�ى  النظریة اإلقتص�ادیة بكیفی�ات ترش�ید إنف�اق الدول�ة في ھذا السیاق إھتمت

                     المنفع�������ةتحلی�������ل التكلف�������ة و (  مھامھ�������ا م�������ن خ�������الل تطبی�������ق العدی�������د م�������ن الط�������رق 



 ب 

Analyse Coûts -Avantages ( ترش�ید اختی�ارات المیزانی�ة ،  (La Rationalisation 

Des Choix Budgétaires)كافی��ة م��ع تط��ور   ، غی��ر أن ھ��ذه الط��رق أص��بحت غی��ر

لھ��ذا توس��ع اإلھتم��ام من��ذ منتص��ف الس��بعینات إل��ى إس��قاط  ، الدول��ة دوارتن��وع أالممارس��ة و 

عالیتھ�ا و الممارسات التسییریة إنطالق�ا م�ن ف میكنزمات السوق على مجاالت النشاط العمومي

حیث ظھرت مساھمات و نظریات متعلقة بدور الدول�ة ف�ي الحی�اة في المنظمات اإلقتصادیة ، 

أدت ق���د و  می���ة و فك���رة تقل���یص الض���بط اإلقتص���ادياإلقتص���ادیة كنظری���ة اإلختی���ارات العمو

أس�الیب تس�ییر المنظم�ات العمومی�ة  المستحدثة إلى إضفاء تغیی�رات عل�ىالنظریات و األفكار 

التس��ییر العم��ومي مثل��ث ھ��ذه التغیی��رات األس��س األول��ى الت��ي بن��ي علیھ��ا م��ا یع��رف ب��ـ  حی��ث

و تطبیق�ا متباین�ا ال  ، ال�ذي ع�رف تنظی�را) La Nouvelle Gestion Publique(الجدی�د

لی�ة عل�ى تس�ییر ، الت�ي اھتم�ت بإض�فاء ط�ابع الكف�اءة و الفعا سیما في الدول األنجلوساكس�ونیة

  .المنظمات العمومیة

  

  :إشكالیة البحث

فعالی�ة عملی�ة  م�دى التسییر العم�ومي الجدی�د عل�ى نظ�رة و منھجی�ة جدی�دة لتحدی�د یقوم

        إلھتم��ام أكث��ر بعملی��ة تقی��یم النت��ائج المحقق��ةم��ن خ��الل ض��رورة ا تس��ییر المنظم��ات العمومی��ة،

 ی�ة بمنظ�ور تس�ییر المنظم�ات الخاص�ةو طرق قیاسھا أي النظر إل�ى تس�ییر المنظم�ات العموم

  بإض�فاء الط�ابع الكم�ي عل�ى مختل�ف العملی�اتمن حیث مبدأ معالجة المدخالت و المخرج�ات 

أقص��ى مس��توى ممك��ن م��ن التنمی��ة  و تحقی��قھ��ا بینھ��ا بص��ورة تس��مح بتفعی��ل آداء المقارن��ةو 

  .في مختلف القطاعات   اإلجتماعیة و اإلقتصادیة

العمومیة، لما لھ من أھمیة في التأثیر بصورة القطاعات  یعتبر التعلیم العالي من أھمو 

أن  اعتب�اراإلقتصادي و اإلجتماعي للمجتمع و ك�ذلك عل�ى  األداءمباشرة و غیر مباشرة على 

  .و موارد ضخمة من الجانبین المادي و البشري لى إمكانیاتعیستحوذ ھذا القطاع 

  -ن س��نة م��ن اإلس��تقاللبع��د أكث��ر م��ن أربع��ی –الجامع��ة الجزائری��ة ف��ي ھ��ذا الس��یاق تتمی��ز 

 .              بمس����اھمتھا ف����ي تك����وین اآلالف م����ن اإلط����ارات إس����تجابة إلحتیاج����ات اإلقتص����اد ال����وطني



 ت 

امع�ة الجزائری�ة یقت�رن بمجموع�ة م�ن المعطی�ات و على غرار الدول األخ�رى ف�إن تس�ییر الج

  :المتعارضة منھا

 تعاظم و تزاید عدد الطلبة كل سنة. 

 م��ع  ، و ك��ذاض��رورة تكیی��ف الجامع��ة م��ع متطلب��ات المجتم��ع المتغی��رة بإس��تمرار

المنظومة العالمیة بمختلف تحوالتھا الجدیدة التي من بینھا إعتماد إقتصاد الس�وق 

 .إلخ ...دولیة، العولمةو اإلنفتاح على السوق ال

  لھذا القطاع  ةالدولة المخصصضرورة تحقیق الرشادة في إستخدام موارد . 

بن�اءا عل�ى م�ا تق�دم ، ت�م وض�ع بع�ض األس�ئلة الجزئی�ة ی�تم م�ن خ�الل محاول�ة اإلجاب��ة 

علیھ��ا ، الوص��ول إل��ى ھ��دف الدراس��ة ال��ذي یق��وم عل��ى معرف��ة میكانیزم��ات التس��ییر العم��ومي 

           س���اھمتھ ف���ي تحقی���ق كف���اءة و فعالی���ة المنظم���ات العمومی���ة بص���ورة عام���ةالجدی���د و م���دى م

  :  ، تتمثل ھذه األسئلة فیما یليو الجامعة على وجھ الخصوص 

 ھیاكلھ�اكافیة لتغطیة متطلبات ھ�ذه األخی�رة بمختل�ف  ھل الموارد المخصصة للجامعة -

  .و ما ھي كیفیة التحقق من ذلك ؟

 .إدخالھا على تسییر الجامعة؟ما ھي التحوالت التي تم  -

  التي یجب بلوغھا؟ ) الجدیدة(ما ھي األھداف  -

  :من خالل التساؤالت السابقة یمكننا حصر اإلشكالیة األساسیة للبحث في

       التس��ییر العم��ومي الجدی��د ف��ي تحس��ین تس��ییر الجامع��ة  یمك��ن أن یس��اھمم��دى   إل��ى أي    

  .و تحقیق أھدافھا؟

و ھو ما سنحاول دراستھ و اإلجابة علیھ من خالل دراسة حالة جامع�ة محم�د خیض�ر  

                   لتغی�����رات الجدی�����دةلتطبی����ق االت�����ي كغیرھ����ا م�����ن جامع�����ات ال����وطن تس�����عى   -بس����كرة  –

  .و اإلصالحات الجاري العمل بھا في إطار إصالح منظومة التعلیم العالي و تسییر الجامعة 

  :فرضیات البحث

وح��ة أع��اله، و بھ��دف اإلجاب��ة عل��ى التس��اؤالت الس��ابقة إنطالق��ا م��ن اإلش��كالیة المطر       

  :إرتكزت الفرضیات األساسیة لھذا البحث فیما یلي



 ث 

مھم��ا كان��ت أھمی��ة المقارب��ة الجدی��دة للتس��ییر العم��ومي فإنھ��ا حتم��ا ذات أث��ر إیج��ابي ألنھ��ا  .1

قتصاد الجزائري بمختلف قطاعات�ھ ج اإلتساعد في إعتماد األنماط العالمیة مما یسھل إندما

بم��ا فیھ��ا التعل��یم الع��الي ف��ي اإلقتص��اد الع��المي، فض��ال ع��ن أھمیتھ��ا ف��ي تحس��ین العملی��ة 

 ).إلخ...بریطانیا، كندا، فرنسا( التسییریة من خالل تجارب الدول األخرى

لك�ن و   للجامع�ة الجزائری�ة ق�د تب�دو كبی�رةالفجوة بین اإلحتیاجات و الم�وارد المخصص�ة  .2

 .غیاب رشادة إستعمال الموارد یفسر جزءا من ھذه الفجوة

  

  : أسباب إختیار البحث

  :إختیار البحث لعدة إعتبارات تتمثل في یعود

الع�الي ف�ي الجزائ�ر و الت�ي  إقتران الموضوع باإلصالحات المتعلقة بقط�اع التعل�یم -

  .LMDھا إتباع نظام نمن بی

ي مج��ال التعل��یم الع��الي و الرغب��ة ف��ي أھمی��ة تطبی��ق التس��ییر العم��ومي الح��دیث  ف�� -

الدول المتقدمة التي كانت لھا المبادرة في العمل على تحس�ین تجارب اإلستفادة من 

 .تسییر منظماتھا العمومیة من خالل إعتماد تطبیق التسییر العمومي الجدید

 .آفاق البحث التي یتضمنھا موضوع التسییر العمومي -

  

  :المنھج المقترح للبحث

و بھ��دف اإللم��ام بمختل��ف جوان��ب البح��ث و تحلی��ل  لإلجاب��ة عل��ى اإلش��كالیة المطروح��ة       

لھ�ذا الن�وع  باعتب�اره األنس�ب ،للمنھج الوصفي التحلیل�يأبعاده و معطیاتھ ستتم الدراسة وفقا 

ل�ى و ذل�ك باإلعتم�اد ع من الدراسات، ألن�ھ یق�وم عل�ى تص�ویر النت�ائج الت�ي ت�م التوص�ل إلیھ�ا

یمكن تحلیلھ�ا و تفس�یرھا بغ�رض   من مصادر متعددة  المستقاةالرقمیة لومات البیانات و المع

و ھ��و م��ا س��نحاول   1اإلجاب��ة ع��ن األس��ئلة الت��ي یطرحھ��ا الباح��ث و المش��كلة الت��ي یدرس��ھا

معطیات التعل�یم الع�الي ب�الجزائر بص�ورة  من عرض و تحلیل بعض الوصول إلیھ  من خالل

  :فيتتمثل على مجموعة من المصادر  نادو قد إعتمعامة و جامعة بسكرة خاصة 

                                                 
  .183، ص 2000دار الفكر ، دمشق ،  ،"البحث العلحث العلمي أساسیاتھ النظریة و ممارستھ العلمیة " : رجاء وحید دویدري  1



 ج 

الكت��ب المخصص��ة للتس��ییر، و مج��الت و دوری��ات، بح��وث علمی��ة متخصص��ة ذات  -        

دراس��ات منظم��ة  بع��ض ،الص��لة الوثیق��ة بموض��وع الدراس��ة، دراس��ات ح��ول التعل��یم الع��الي 

تطبی��ق  الرائ��دة ف��ي مج��ال  تج��ارب ال��دول ال س��یما  )OCDE(التع��اون و التنمی��ة اإلقتص��ادیة

    .التسییر العمومي الجدید

   

  :محتوى البحث 

منھ��ا ع��رض ألھ��م مع��الم  الفص��ل األولت��م تقس��یم البح��ث إل��ى أربع��ة فص��ول ، تن��اول 

و المتمثلة ف�ي القطاع  العمومي  ما تعلق منھا بالخدمة العمومیة ، منظمات تقدیم ھذه الخدمة  

یح ماھی�ة التس�ییر العم�ومي بمختل�ف و قد تم كذلك في ھذا الفصل توض�،  المنظمات العمومیة

، ث�م تطرقن�ا إل�ى موض�وع البیروقراطی�ة األعمال إدارة و  و الفرق بین اإلدارة العامة وظائفھ

  .و عالقتھ بالتسییر العمومي 

إل�ى التس�ییر العم�ومي الجدی�د،  و أھ�م العوام�ل الت�ي أدت فق�د تن�اول  الفصل الثانيأما 

و ذل�ك م�ن خ�الل تطرقن�ا لماھی�ة  العم�ومي،في القطاع تحسین التسییر  تمحاوال عبر ظھوره

أب�رز تج�ارب  فی�ھ وك�ذامبادئ�ھ و أھ�م المس�اھمات النظری�ة  مفھومھ، الجدید،العمومي التسییر 

  .و فرنسابریطانیا  األمریكیة،كل من الوالیات المتحدة  اإلتجاه فيتكریس مبادئ ھذا 

خدم��ة العمومی��ة و المتمث��ل ف��ي إل��ى أح��د قطاع��ات تق��دیم ال الفص��ل الثال��ثوتطرقن��ا ف��ي 

أھ�م أبع�اد ھ�ذا القط�اع بص�ورة عام�ة ال س�یما وذل�ك م�ن خ�الل توض�یح  الع�الي،قطاع التعل�یم 

لنح�اول ف�ي األخی�ر تق�دیم واق�ع تط�ور  القط�اع،ألساسیة ف�ي ھ�ذا ا المنظمةالجامعة التي تعتبر 

  .الجزائرفي  و إصالحاتھ  أھم مؤشراتھ ، قطاع التعلیم العالي

الذي یمثل دراسة میدانیة تھدف إلى محاولة التعرف على آلیة تسییر  صل الرابعالفأما 

 -بس��كرة  –محم��د خیض��ر و ذل��ك بأخ��ذ جامع��ة  الم��الي،فیم��ا یتعل��ق أساس��ا ب��المورد جامع��ة ال

و اس�تقالل م�الي ، تس�عى إل�ى  شخص�یة معنوی�ة عمومیة ذاتباعتبارھا منظمة  حالة،كدراسة 

نب�ذة تق�دیم و تم ف�ي ھ�ذا الفص�ل . األساسیة لنشاطھا  قیق األھدافبلوغ فعالیة في التسییر و تح

توضیح و تفصیل ھیكلھا التنظیمي ، عرض تطور أع�داد  الجامعة، تطورتاریخیة عن نشأة و 

الطلب��ة و الت��أطیر البی��داغوجي و اإلداري و مختل��ف الھیاك��ل ، ع��رض واق��ع تط��ور میزانی��ة 



 ح 

الكش��ف عل��ى مج��االت اإلص��الح و م��دى إمكانی��ة و  تم��ت محاول��ة التقی��یمالتس��ییر ، و م��ن ث��م 

، و قد تمت ھ�ذه الدراس�ة م�ن الجامعة تطبیق بعض معالم التسییر العمومي الجدید على تسییر 

          المقابل���ة    ات ـالبیان��� تحلی���ل خ���الل اس���تخدام بع���ض أدوات التحلی���ل و جم���ع البیان���ات أھمھ���ا 

  .و المالحظة 

حاولنا م�ن  المالحظاتإلى مجموعة من النتائج و و قد سمحت ھذه الدراسة بالوصول 

       تحدی��د م��دى أھمی��ة و إمكانی��ة تطبی��ق مب��ادئ التس��ییر العم��ومي الجدی��د عل��ى الجامع��ة  ھ��اخالل

ھدف المساھمة في الزی�ادة  م�ن كف�اءة و فعالی�ة تس�ییر توصیات ب تمت صیاغة ذلك في شكلو

  . لما جاء بھ التسییر العمومي الجدیدالجامعة وفقا 

  

  

  

  

 




