
  
    

إن العصر الذي نتعايش معه اليوم، ھو عصر تتدفق فيه المعرفة انسانية و تتنامى 
إذ أنه أصبح . انجازات في مختلف الميادين العلمية و التكنولوجية و الثقافية و ا%قتصادية

% مناص لCمم سوى ا@خذ بأسباب التنمية الشاملة بكل ما تسمح به إمكانياتھا و قدراتھا 
و أصبحنا جميعا نتقاسم الحياة في عالم أشبه بقرية صغيرة مسامية . ية و البشرية الماد

الجدران، تربط بين أرجائه وسائل اتصال سريعة دائمة النمو و التطور، و تتزاحم فيه 
  .المعرفة و المعلومات، و توثقت فيه العOقة بين التعليم و العلم و بين العلم و العمل 

 ةالمستجـدات العالمية المتسارعة ، و رفع التحديات المتراكم إن التعامل مع ھـذه  
حاليا و القادمة، تتطلب نوعا جديدا من التكوين و التعليم و التدريب، كما تتطلب إنتاجا 

ينبع من ثقافتنا و أولوياتـنا، تحد يمكننا من أخذ المكان المناسب على ا@قل في   ةللمعرف
و ھنا يقع العبء ا@كبر .و التكنولوجيا المتصاعدة كل يومزحام ثورة العلم و المعلوماتية 

على جامعتنا، فھي مطالبـة اليوم أكثـر من أي وقت مضى بلعب الدور الفعال و ا@ساسي 
في رفع ھذه التحديات و المساھمة في تفعيل عجلة التنمية في مجتمعاتنا و تطويرھا، من 

خارجھا ، و أيضا من خـOل تقديم خOل البحث العلمي و تفعيله داخـل أسوارھا و 
مخرجات قادرة على تحمل مسؤولية و أعباء ھذه التنمية و المشاركة ايجابية فيھا عند 

  .احتOلھم مواضع الفعل في كافة قطاعات العمل المختلفة 
و ھذا يستوجب من الجامعة أن تكيف أھدافھا و مناھجھا و طرقھا بشكل يجعل من   

مقدم تعليما إبداعيا حواريا و ديمقراطيا، يتصف بالعقلية الناقدة، و التعليم و التكوين ال
يجعل من التجارب العالمية الناجحة % سيما في مجال العلم و تكنولوجيا اعOم و 

  .ا%تصال جزءا ھاما من مناھجھا و طرائقھا
خيرة و من ھنا كان اھتمامنا بالوظيفة التكوينية للجامعة الجزائرية باعتبار ھذه ا@  

المسؤولة عن إعداد اطارات واخصائيين ، الذين من شأنھم تقديم الكثير عندما يحسن 
  .استثمارھم و توظيفھم في المكان المناسب

   
ليكون محكنا في ذلك  الوظيفة التي تشغلھا ھذه اطارات بإعتبار الوظيفة ھي   

لك حملة الشھادات العليا مستبعدين في ذ –المجال الذي تمارس فيه قدراتھا و مھاراتھا
  - الذين يقرعون باب البطالة من بابھا الواسع من حيز الدراسة

    
يأتي ھذا في وقت تراجعت فيه الوظيفـة التكوينيـة للجامعـة، شيء أثاره 
ا@كاديميون و السياسيون على حد سواء ، خاصة أمام الثورات التكنولوجية و المعلوماتية 

  .حتى النسق التعليمي و منه التعليم العالي و عولمة مست كل المجا%ت 
فأين الجامعة الجزائرية من كل ھذا، ھل ستظل في قطيعة مستمرة عن مجتمعھا 

بعيدا عن الممارسة و ) نظريا ( الذي وجدت من أجله؟ ھل سيبقى التكوين المقدم كOسيكيا 
لمھن و الوظائف التي التطبيق العملي، الذي يمكن مخرجاتھا من القيام بدورھا الفعال في ا

  المقدمــة



تشغلھا ؟ ھذه التساؤ%ت و غيرھا كانت محاور في دراستنا، ضمناھا في فصول خمس ، 
  :و كانت تباعـا

تموضع الدارسة، و الذي قمنا فيه بطرح إشكالية الدراسة ، و :  الفصل ا�ول  
نھا مـن الدراسات السابقـة، التـي حاولنـا مـن خـOلھا إيجاد مـكان مـناسب لدراستنا بي

  .خOل نقاط ا%لتقاء و ا%ختOف
الجامعـة و التعليم العالي، طرحنـا فيـه أھم المداخل النظرية : الفصل الثاني   

  .للجامعة و الوقوف عند نماذج من التعليم العالي سواءا في العالم الغربي أو العربي
رة على إلقاء نظ: التكوين الجامعي ، حيث فصلنا فيه من حيث: الفصل الثالث  

مراحل تطور التعليم العالي بالجزائر و أھدافه ، ثم أوردنا عناصر التكوين الجامعي من 
أھداف، طرق تدريس ، برامج تعليمية و تقويم العملية التكوينية ، محاولين إسقاطھا على 

أساتذة، طOبا و ھيكO : الجامعة الجزائرية، ثم تعرضنا إلى أركان العملية التكوينية 
ا، لنضيف لھا عامO مھما حتى تعمل في أحسن الظروف و ھو الحرية ا@كاديمية، تنظيمي

لنختم الفصل بعنصر العOقة بين الجامعة و المؤسسة  و سوق العمل ، تمھيدا وربطا 
  .بالفصل الذي يليه

سوق العمل و تحليل الوظائف، و فيه قدمنا مدخO حول ھيكلة :  الفصل الرابع  
ائفه، ثم تعرضنا لسوق العمل في الجزائر منذ ا%ستقOل إلى يومنا سوق العمل و أھم وظ

التي عرفھا ھذا ا@خير ، ثم تطرقنا إلى  تھذا مبرزين أھم ا%ختO%ت و ا%ضطرابا
تخطيط الموارد البشرية كأسلوب تعتمده المؤسسات لتقدير احتياجاتھا من اليد العاملة 

تحليل الوظائف الذي يعتبر اجراء الذي تعمد الماھرة و الكفئة ممھدين بذلك إلى عنصر 
له المؤسسات الحديثة في تحديد واجـبات الوظيفة و المھارات و المعـارف الواجب توفرھا 
فيمن يشغلھا، مفصلين فيه @ھـم مراحـله و خطواتـه، من وصـف و توصيف للوظائـف، 

ييـم الوظائف و الموظفين، استقطاب للموارد البشرية، ا%ختيار و التعييـن وصو% إلى تق
العOقة بين التعليـم و التدريـب و تنمية الموارد البشرية، كخOصة : لنختم الفصل بعنصر

  .للعOقة المتبادلة بين ھذه ا@خيرة
و ضمـناه اجـراءات المنھجيـة المعتمـدة في الدراسة ، و عرض : الفصل الخامس  

يانات التي جمعت من الميدان، و الدراسات و تحليل نتائج فرضيات الدراسة في ضوء الب
  .السابقة و الجانب النظري للدراسة و أخيرا عرضنا نتائج الدراسة المتوصل لھا

لتكون الخاتمة كحوصلة  لكل ما جاء في الدراسة، و بعض ا%قتراحات التي نود ا@خذ بھا 
       .  لرفع مستوى مخرجات جامعتنا 


