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التي حاولنا من خاللھا تسلیط الضوء عل�ى أح�د أھ�م اإلتجاھ�ات  ي نھایة دراستنا ھذه ف

م�ا زال ال�ذي  إلتج�اها ھذا دید،الجدیدة في التسییر العمومي و المتمثل في التسییر العمومي الج

عكس ف��ي واق��ع ذل��ك أن��ھ ال یمث��ل بن��اءا نظری��ا متفق��ا علی��ھ و ل��م ی��ن یتص��ف بخص��وبة عالی��ة 

الممارسة بأشكال موحدة ، كما أنھ لم یأخذ بعد كل الفترة الزمنیة الالزمة للحكم علی�ھ بص�ورة 

و بھ�ذا الص�دد  لتطبیق السیما في الدول الغربیة إال أن مبادئھ  أخذت بعدا واسعا في اقطعیة ، 

توص�لنا ف�ي ھ�ذه  و قد عرض أھمیة ھذا النوع من التسییر بحثنا ھذا ھو محاولة ل نشیر إلى أن

  :و التوصیات نعرضھا فیما یلي  اإلستنتاجاتالدراسة إلى مجموعة من 

 ستنتاجاتاإل 

 :الجانب النظريمن خالل الدراسة النظریة التي قمنا بھا توصلنا لإلستنتاجات التالیة في 

عرف التسییر العمومي تطورا كبیرا و بات من غیر الممكن تجاھ�ل تج�ارب إص�الحھ  -

لعدید من الدول ، حتى و إن كانت ھذه التجارب غی�ر قابل�ة لإلس�قاط عل�ى المطبقة في ا

،إال أن ھناك توجھ�ا عام�ا ف�ي تفعی�ل أس�الیب ھ�ذا التس�ییر م�ن أج�ل فعالی�ة دول أخرى 

  .أكثر في تقدیم الخدمة العمومیة و ترشید استخدام الموارد

ال س�یما لغربی�ة ذه اإلص�الحات ف�ي ال�دول ام�ن أب�رز ھ�یعتبر التسییر العمومي الجدی�د  -

 . في العشریتین السابقتین ، حیث تعددت فیھ المساھمات و النماذج المقترحة و المطبقة

جدی�دة أق�رب إل�ى میكانیزمات  ید یتبنى باألساس في حده األدنى التسییر العمومي الجد -

و یھتم بالنتائج على عكس ما ھو سائد من توجیھ اإلھتمام إل�ى إحت�رام میكانیزم السوق 

 .اعد و اإلجراءات القو

لیس ھناك م�ن الدراس�ات التقییمی�ة الش�املة م�ا یكف�ي لص�یاغة أحك�ام موض�وعیة عل�ى  -

تقی�یم التج��ارب الت�ي قام��ت ف�ي الغ��رب ح��ول إص�الح تس��ییر المنظم�ات العمومی��ة لك��ن 

المؤكد أن اإلصالحات متواصلة، و بالنظر إلى التغیرات التي یعرفھا العالم فل�یس م�ن 

 .في ظل النموذج البیروقراطي الذي ساد لما یقارب قرن من الزمنالممكن اإلستمرار 
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یمثل قطاع�ا ھام�ا ف�ي ك�ل  ھذا األخیر و فیما یتعلق بالتعلیم العالي بالجزائر فال شك أن -

ل�وجي الحاص�ل بالعدی�د والتط�ور التكن ىالمجتمعات غیر أن أھمیت�ھ إزدادت ب�النظر إل�

 ) .إلخ ... ، الخدمات الصحیة و التعلیمیة اإلتصاالت ، البیوتكنولوجیا (  من المجاالت

تح��ت ض��غط تس��ارع وتی��رة التغیی��ر و تك��اثر ع��دد الطلب��ة             -إن تس��ییر الجامع��ات إتس��م -

تس�ییر أس�الیب بن�وع م�ن البیروقراطی�ة اإلداری�ة و - و الھیاكل اإلداری�ة و البیداغوجی�ة

      ة الحتیاج��ات المجتم��ع تقلیدی��ة بات��ت غی��ر مجدی��ة لبل��وغ أھ��داف الجامع��ة ف��ي اإلس��تجاب

و اعتم��اد أنم��اط قابل��ة لإلن��دماج ف��ي األنم��اط المعتم��دة  و مس�ایرة التوج��ھ نح��و العولم��ة 

عالمیا ، و ھو ما تحاول الجامعة الجزائریة بلوغھ من خ�الل معطی�ات إص�الح التعل�یم 

ی��ز التنفی��ذ ف��ي بع��ض ، ال��ذي دخ��ل ح) LMD(الع��الي و تطبی��ق نظ��ام التعل��یم الجدی��د 

  . ات الوطنجامع

  :فتوصلنا إلى اإلستنتاجات التالیة بالجانب التطبیقي أما فیما یتعلق 

ال ینف��ي أح��د أن جامع��ة بس��كرة عرف��ت تط��ورا كبی��را ف��ي األربع��ة أو الخمس��ة س��نوات  -

األخیرة م�ن حی�ث التوس�ع ف�ي البن�اء و ك�ذلك ف�ي التك�وین ف�ي ف�روع ل�م تك�ن موج�ودة 

جامع��ة بس��كرة تع��اني م��ن نف��س المش��اكل الت��ي س��ابقا ، ھ��ذا ال یمن��ع م��ن  الق��ول م��ن أن 

تعاني منھا الجامعات األخرى للوطن و ھو ما أثر على أس�الیب تس�ییرھا ال س�یما فیم�ا 

 ھ�ذه یتعلق بالمیزانیة من حیث توزیع المبالغ عل�ى مختل�ف األب�واب رغ�م م�ا تتمی�ز ب�ھ

عاب المبالغ المخصصة لھا في إط�ار جامعة في السنوات األخیرة من القدرة على إستال

مس�توى إس�تھالك اإلعتم�ادات  حی�ث أن  المیزانیات المتعاقبة و ذلك من�ذ أرب�ع س�نوات

 .في السنوات األخیرة  %97بلغ أكثر من 

إن الكثی�ر م��ن التش�ریعات المتعلق��ة بص�رف المیزانی��ة بات�ت ال تس��تجیب ل�وتیرة التغی��ر  -

ات بما یعطل إنفاق األم�وال وفق�ا لإلحتیاج�ات الحاصل في الجامعة و تطبیق نظام الكلی

باإلض��افة إل��ى اإلج��راءات الروتنی��ة الت��ي ت��ؤدي إل��ى بط��ئ العم��ل و ھ��و م��ا ی��ؤثر عل��ى 

 .  السیر الحسن لمختلف أوجھ نشاط الجامعة ال سیما الجوانب البیداغوجیة

ي إن جامعة بسكرة تتوفر نسبیا على الم�وارد الكافی�ة لتحس�ین مس�توى أدائھ�ا خاص�ة ف� -

         و ھ��ذا ال یعن��ي أن الجامع��ة لیس��ت ف��ي حاج��ة إل��ى أم��وال إض��افیة الس��نوات األخی��رة
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و لكننا نرید أن نق�ول أن ھن�اك نم�و كبی�ر ف�ي المب�الغ المرص�ودة لتس�ییر ھ�ذه المنظم�ة 

 .الجامعیة

و ھ�و م�ا یثب�ت أن المنظم�ة  لتكلف�ة الس�نویة المتوس�طة للطال�ب ھناك میل نحو تراجع ا -

  .إذا حافظت على ھذه النتیجة إنفاقھاتسعى لترشید 

 ات ـالتوصي  

إلقتص��ادیة         لق��د ب��ات م��ن األكی��د أن اإلدارة الفعال��ة تمث��ل ع��امال أساس��یا ف��ي التنمی��ة ا   

فالعالق��ة ب��ین التنمی��ة اإلداری��ة و التنمی��ة اإلقتص��ادیة و اإلجتماعی��ة تحت��اج إل��ى  و اإلجتماعی��ة 

  .ظام من شأنھ تكریس النتائج الفعلیة على أرض الواقع ترسیخ التقالید المناسبة و العمل بن

و لتصبح اإلدارة الجزائریة و اإلدارة الجامعی�ة عل�ى وج�ھ الخص�وص ف�ي مس�توى التح�دیات 

ات م�ن ح�ین آلخ�ر و اتخ�اذ اإلج�راءالتقلیدیة الراھنة ال یكفي تطور الھیاكل و سن التشریعات 

إحداث ع�دة  یتطلبة إلى مستویات أداء عالیة دارة بیروقراطیة و غیر فعالبل إن التحول من إ

  :توصیات كما یلي شكل  عرضھ فيضھا و حاولنا تحدید بع تغییرات

اعتم��اد تش��ریعات و إج��راءات جدی��دة تص��ب ف��ي أس��لوب اإلدارة بالنت��ائج أي تح��ول  -

  .اإلھنمام المنصب على المراحل اإلجرائیة إلى مقارنة النتائج باألھداف المسطرة 

اإلنتق��ال م��ن أس��الیب التس��ییر العم��ومي التقلی��دي إل��ى التس��ییر العم��ومي  إن التح��ول أو -

ذل�ك أن مھم�ة  الجدید یتطلب بالدرج�ة األول�ى إلتزام�ا م�ن الھیئ�ات العلی�ا ف�ي الس�لطة ،

التغییر ال یمك�ن أن تتحق�ق إال إذا كان�ت بص�ورة ش�املة و ب�دفع م�ن الھیئ�ات الحكومی�ة 

  .المركزیة

ج��ل تغیی��ر ال��ذھنیات المحلی��ة م��ن أواإلدارات المركزی��ة  القی��ام بتحض��یر التغیی��ر داخ��ل -

نح��و س��لوكات جدی��دة م��ن ش��أنھا تقب��ل المیكانیزم��ات المحتم��ل إدخالھ��ا و تش��جیع روح 

و ذل�ك بالقی�ام بحم�الت نحو نتائج أحسن بص�ورة متواص�لة  ةلمبادرة في أعوان اإلدارا

ض�رورات ھ�ذا ع�اد و تحسیسة و أخرى تربصیة لتعریف موظفي القط�اع العم�ومي بأب

  .التغییر 
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) الطلب�ة( د ف�إن الجامع�ة م�دعوة لإلھتم�ام بزبائنھ�ا ي إطار اإلنفتاح الذي تعرف�ھ ال�بالف -

من حیث اإلستجابة إلى احتیاجاتھم بشكل أفضل و ذلك تحس�با للمنافس�ة المرتقب�ة عل�ى 

  .المستوى الدولي و حتى الوطني و المحلي مستقبال 

تمكن م��ن متابع��ة مس��تویات ابل��ة للقی��اس و ذل��ك لل��تحدی��د أھ��داف كمی��ة أو بمعن��ى آخ��ر ق -

 س��تعمال الم��وارد المتاح��ة ، م��ن خ��اللرش��ادة  إ و تع��دیلھا مرحلی��ا و تقی��یم م��دىاألداء 

إداري ، / أس�تاذ ، طال�ب/حاس�وب ، طال�ب/ طالب : نسب( مؤشرات منھا مثال  إعتماد
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