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اعتبر المشرع الجزائري الجامعة مؤسسة عمومية ، ذات طابع إداري تساھم في 
، لذا فقد  )1(طارات ال,زمة لتنمية الب,دنشر المعارف و إعدادھا و تطويرھا ، وتكوين ا9

وضعھا تحت وصاية الدولة في خدمة اBھداف السياسية و ا�قتصادية و الثقافية المحددة 
  .من طرفھا ، وھي تابعـة لوزارة مختصـة تسمـي وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمي 

ذورھا اBولى فترجـع ، أما بـ 1909ويعود تأسيس  الجامعة الجزائرية إلى سنة 
، )2(من معھد الحقوق كمحامي  1920، وتخرج منھا أول طالب سنة  1877إلـى سنة 

وكانت تھدف إلى تعليم وتثقيف أبناء الفرنسيين المتواجدين بالجزائر ، وكذا تكوين نخبة 
مزيفة من المثقفين الجزائريين ، مقطوعة الصلة عن الجمـاھير الشعبيـة ، مـن أجـل 

  .الھـم فـي تنفيـذ سياستھـا ا�ستعماريـة استعم
وبعد ا�ستق,ل وجدت الجامعة الجزائرية نفسھا أمام ھياكل جامعية متمركزة في 
الجزائر العاصمة و � تمد التقاليد الوطنية بصلة في مجال التعليم العالي ، فاBجھزة 

دارة الفرنسية لخدمة الجامعية الموروثة بعد ا�ستق,ل كانت تسيير وفق نظام صممته ا9
مستوطنھا ، فلم تجد الجامعة الجزائرية بعد ا�ستق,ل أي قاعدة متينة ل,نط,ق ، ليس 
علي مستوى الھيئة التدريسية فقط ، بل علي مستوى ا9داريين و المختصصين في التسيير 

  .الجامعي 
ل فكان الحل ا�ضطراري أن أخذت ھيئة التدريس وقتھا مھمة التدريس و العم

،  مع ا�ستعانة بمدرسين من البلدان العربية والصديقة ، ولقد سجل قطاع )3(ا9داري معا 
التعليم العالي أثناء ا�ستق,ل تدريجيا تحسنا في المشروع ا�جتماعي الوطني ، حيث كان 
الھدف اBول للجامعة ھو المساھمة في تكوين ا9طارات ال,زمة لمباشرة عملية التنمية ، 

تكثيف النشاط ا�قتصادي و ا�جتماعي بالتظافر مع متطلبات أسلوب إعادة  غير أن
  . )4(ا9نتاج الموسع ، فرضت تنوع م,مح التكوين قصد تلبية حاجات كل قطاع 

  :أھداف التعليم العالي في الجزائر  -2
إن إص,ح التعليم العالي في الجزائر ، كان يفرض تحقيق ث,ث أھداف رئيسية ھي 

، ديمقراطية التعليم و الجزأرة ، لكن تحقيق ھذه اBھداف قد كان له آثارا سلبية  التعريب
  .نتعرض لھا من خ,ل عرضنا ھذه اBھداف 

  :التعريب  –أ 
يقصد بالتعريب ھو التخلي عن اللغة الفرنسية المتعامل بھا في المؤسسات 

وشرع في ذلك غداة  التعليمية في العھد ا�ستعماري ، و إح,ل اللغة العربية مكانھا
ا�ستق,ل ، و بدأ التعريب في الجامعة باBدب العربي و التاريخ و الفلسفـة و غيرھا ، 
وكانت الدراسة باللغتين العربية و الفرنسية في العلوم ا9نسانية أثناء الستينات إلى أن 

  .)5(تم تعريب كل العلوم ا9نسانية و بعض التخصصات في العلوم كالرياضيات 
تم التعريب على مستوى الطاقم البشري بواسطة  1980ابتداءا من سنة و 

أساتذة معربين أو بأساتذة مفرنسين تم تعريبھم ، إ� أن ذلك كان له آثارا سلبية وخيمة 
فالمدة الممنوحة للتعريب كانت أقل من أن يتقن ھؤ�ء اBساتذة اللغة العربية 

البحث العلمي ، أما عن المراجع فقد  ويستخدمونھا بالشكل المطلوب في التدريس و



  

  التكويــن الجـامعي         الفصـل الثالــث                                    

 

61

شكلت المراجع باللغة العربية مشك, كبيرا ، �نعدام الترجمة من اللغة الفرنسية من 
جھة ، ومن جھة أخرى فالكتب المستوردة من دور النشر العربية المترجمة عن 
أعمال ومراجع با�نجليزية كانت تحمل أخطاءا في طرح المفاھـيم و المعطيات 

  .ظرية التي قد تخل بالمعني اBصلي الن
فعلي سبيل المثال في العلوم ا�جتماعية تتم الترجمة المضاعفة للنص من 
ا�نجليزية إلى الفرنسية الي العربية ، فكان عدم خضوع ھذه الترجمة إلى التفكير 
العلمي المتخصص ، الذي يعيد انتـاج الفكـرة اBصليـة و ليسـت الظاھريـة أو 

، وبما أن الطلبة الملتحقين بالجامعة معربين فقد وجدوا في ھذه المراجع  اBسلوب
ظالتھم التي ينھلون منھا ما يريدون مھما اختلفت مستوياتھا وقيمتھا العلمية والمعرفية 

)6(  .  
و من اlثار السلبية أيضا لسياسة التعريب تلك ، اليوم ھو انتشار الضعف في 

اBوساط الجامعية خاصة في اlداب و العلوم ا�جتماعية استخدام اللغات اBجنبية في 
، مما جعل ا9طارات المتخرجة من الجامعة الجزائرية تواجه أول مشكلة بمجرد 
دخولھا أسواق العمل و حصولھا علي وظيفة معينة ، تفرض عليھم التعامل باللغات 

إنترنت وغيرھا اBجنبية ، خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا الحديثة من كمبيوتر و
.  

  :ديمقراطية التعليم  -ب 
يقصد بديمقراطية التعليم العالي ، أنه من حق كل حامل لشھادة البكالوريا أن 
يدخل الجامعة ، وفي البداية لم يكن يراعي التفوق في دخول التخصصات المختلفة 

ة التي لكن بعد ا9ص,حات في فترة السبعينات ، روعي مبدأ التفوق المعقول في الماد
، وذلك  )7(فيھا  20من  12يريد الطالب التخصص بھا ، فكان عليه الحصول علي 

  .بغية تزويد الب,د با9طارات المؤھلة 
و عن مظاھر الديمقراطية التعليمية في ب,دنا ، فقد كانت ھذه السياسة � 
 تخضع للمبادرة اBكاديمية  وإنما للضغوط السياسية و التدخ,ت التي لم تحدد

ا9مكانات المتاحة ، والميكانيزمات، التنظيمية كمثل ھذه العملية ، مما كان له آثارا 
سلبية علي مستوى التكوين و قيمة التعليم نتيجة إعداد الطلبة الھائلة و عجز اBساتذة 

  . )8(ل,ستجابة لمقتضيات التعليم 
ھا القطاع لذا وجب إعادة النظر في ھذه السياسة لتفادى الكوارث التي سيجني

خاصة و الب,د بصفة عامة و فيما يخص مستوى المتكونين بصفة خاصة، ومن بين 
  :  )9(ا9جراءات العلمية الواجب العمل بھا في اقرب اlجال التالية  

Bنه " مقعد بيداغوجي بالجامعة " لكل حامل شھادة بكالوريا " التخلي عن شعار  •
  .م يـعد يتماشي مع المرحلة الحالية ، ول"شعار سياسي شعبوي تجاوزه الزمن 

تخلي الدولة عن الدعم ال,مشروط ماليا بالطلبة و التكفل فقط بالمتفوقين من أبناء  •
  . الطبقة الدنيا و المتوسطة ، قصد تخفيف أعباء المالية الكبيرة علي الدولة
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ونفسه معدل التخرج منھا ، قصد  12/20رفع معدل الدخول إلى الجامعة إلى  •
الرفع من مستوى التكوين والتقليل من الضغط الكبيـرعـلي ھياكل ا�ستقبـال 

  .الجامعيـة
كتابة التقدير الذي يحصل عليه الطالب علي شھادة التخرج ، �نه من غير  •

المعقول ان تمنح للطلبة شھادات جامعية بدون تقدير ، ففي ذلك مساواة بين 
  . ة المتفوقين الجودة والرداءة ، وإجحاف في حق  الطلب

إذن فتحسين المستوي التكويني لطلبة الجامعات يستوجب إعادة النظر في مبدأ 
ديمقراطية التعليم،  و السعي في تحقيق المواءمة بين الجانبين الكمي و الكيفي في 

  .إعداد إطارات الب,د 
  :الجزأرة  - جـ

،  يعني ھذا المفھوم التخلص من العنصر اBجنبي في مؤسسات الدولة
وتعريضه بالعنصر الوطني ، فمن أھم التحو�ت التي عرفتھا الجامعة الجزائرية ھو 

أستـاذ جزائـري  82تكوين طاقم من اBساتذة الوطنين الذين انتقل عددھم بسرعة من 
  .  %100، وجزأرة التأطير بھذا يـقارب  1997سنة  14581إلـى  1962سنـة 

المتمرسين و ذوي الخبرة في مجال لقد كان التخلي عن اBساتذة اBجانب 
البحث العلمي و التعليم ، و ا�عتماد علي العنصر الوطني الذي يفتقر إلى  لنفس 
الجودة و ا�ستعدادات التعليمية ، أن أثر سلبا علي جودة التعليم و العناية بضمان 

ليم ، لذا الصرامة التعليمية و المتمثلة في المعايير و الشروط المحددة ل,لتحاق بالتع
اعتبرھا البعض سياسة فاشلة كونھا لم تأخذ بعين ا�عتبار خصوصية الجامعة 
كمؤسسة علمية ومنارة فكرية ، فإذا كانت الجزأرة مدلول وطني ، فالعلم التقني 

، فقـد أفقدتـنا ھـذه السياسة ا�تـصال و  )10(خاصة ليست له وطنية أو جنسيـة 
علت مستوى التكوين المقدم في تدني لدرجة يمكن التواصل مع العالم الخارجي ، وج

  .  وصفھا بالخطيرة 
  )11(: لذا فان تدارك ھذه الوضعية لن يتأت لنا إ� باتخاذ جملة من التدابير أھمھا      

جلب بعض ا�ساتذة ا�جانب من ذوي السمعة العـالمية في أغـلـب التخصصـات  •
  .و حـسب ا�حتياجات 

ة الزائرين لفترات القصيرة و متوسطـة لضمان حـسن التأطـير دعم سياسة ا�ستاذ •
  .للدراسـات العليا 

تشجيع الدورات التدريبيـة لoساتـذة و طلبـة الدراسـات العليا في العمـل عـلى  •
  .عقلنتھـا وتطويـرھا

   :مراحل تطور التعليم العالي في الجزائر  -3
الجزائر لھا جذورا تاريخية في إن اBزمة التي يعرفھا النظام التعليمي في 

حقب تاريخية ماضية و ليست وليدة مرحلة بعينھا ، لذا فانه من المنطقي أن نعـرض 
أھـم الحيثيات وا9جراءات التي عرفھا ھذا النظام في كل مرحلة ، وقد قسمناھا إلى 

اري التعليم العالي في العھد ا�ستعم: أربـع مراحل علي أساس التسلسل التاريخي إلى 
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، وأخيرا )   1980/ 1971( ثم فترة ا9ص,حات )  62/1970( ثم بعد ا�ستق,ل 
  .إلى يومنا ھذا  1981من 

  
  :التعليم العالي في العھد ا�ستعماري  - أ 

كانت المساجد و الزوايا قبل و أثناء العھد ا�ستعماري ھي المكان الوحيد لتعليم 
، لذا عمل ا�ستعمار الفرنسي علي القضاء علي اللغة والدين ، ونشر الثقافة ا9س,مية 

ھذه المراكز الثقافية والدينية من خ,ل تحويلھا بعضھا إلى معاھد للثقافة الفرنسية وحول 
بعضھا اlخر إلى مراكز نشاط الھيئات التبشرية المسيحية ، فيما عمل علي ھدم الكثير 

  .منھا ، بحجة إعادة تخطيط المدن الجزائرية 
ة الجزائر و ھي الجامعة الوحيدة في القطر فلم تكون لتفتح أبوابھا أما أما جامع

 1317ما يقارب )  1960( الجزائريين إ� بشح كبير ، فقد كانت تضم غداة ا�ستق,ل 
طالب من جنسية أجنبية و أوروبية ، حيث تتراوح نسبة  5931طالب جزائري مقابل 

طلبة أوروبيين لكل طالب جزائري  3الفترة ،  اBوربيين إلى الجزائريين بالجامعة في تلك
طلبة أوروبيين إلى طالب جزائري في كل من  7في تخصص الحقوق و اlداب ، ونسبة 

  .)12(تخصص العلوم والطب والصيدلة 
ويمكن أن نشير أيضا إلى أنه لم يتخرج في التكنولوجيا سوى ث,ث جزائرييـن و 

ستعمارية ، فقد كانت ھذه الجامعة بتنظيمھا و خمسة آخرين في الزراعة طلبة الحقبة ا�
فروعھا و شروط  الدخول إليھا تخضع لمنطق استعماري ، جعل منـھا أداة جيـدة  للھيمنـة 

  )  13(. السياسيـة وا9داريـة

إن  ھذه الوضعية التي و إن كشفـت عن شئ فإنـھا تكشـف عـن أن العلـم و 
لى آخر ، مـن خـ,ل نشـر ثقافتـه و المعرفة ھو س,ح فتاك كي يسيطر شعب ع

أيديولوجية ، فكانت المدرسة والجامعة وسيلة فرنسا في تنفيذ سياستھا ، بغية أحكام 
السيطرة علي المجتمع  الجزائري ، و على الرغم من وجود الموالين لفرنسا من النخب 

التعليم العالي في الثقافية المثقفة الجزائرية آنذاك ، إ� أن ثلة كبيرة منھم ممن تلقوا 
  .الجزائر أو فرنسا كانـوا شعلة الحركة التحريرية الوطنية

  )  1962/1970( التعليم العالي بعد ا�ستق5ل  -ب 
واجھت الجزائر بعد حصولھا علي استق,لھا تركة ا�ستعمار ثقيلة بكل المقاييس 

دية وا�جتماعية فكان بناء دولة عصرية وحديثة يتطلب النھوض بكل القطاعات  ا�قتصا
و السياسية على حد سواء ، وكان في مقدمة اBولويات المستعجلة القضاء على سياسة 
التجھيل التي مارستھا فرنسا على الشعب الجزائري طيلة قرن وربع قرن،  ولم يكن ذلك 

  .ممكنا إ� بتأسيس نظام تعليمي يتيح فرصة التعليم لكل الجزائريـين بـدون استثنـاء 
طية الحجز الكبير في صفوف ا9طارات الوطنية عملت الدولة الجزائرية و لتغ 

على بناء الجامعات وفتح المعاھد لتلبية احتياجاتھا ، كما و نوعا ، وكما عملت على 
تحضيرھم Bخذ مكان اBجانب للقضاء نھائيا على التبعية للخارج ، فبعد تبني الجزائر 

ولوجيا العالية و الدقيقة ، كان لزاما عليھا أن تكون لسياسة التصنيع التي تعتمد على التكن
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يدا عاملة ذات مستوي عالي متمثلة في إطارات كفاءة من أبناء الوطن للتمكن من تسيير 
  .ھذه ا�ستراتيجية و ا�نط,ق في التنمية ا�قتصادية 

  )14(:او ظھر ھذا ا�ھتمام جليا في المخطط الث,ثي اBول ، حيث حدد أھدافا عديدة منھ
التزايد السريع في عدد الطلبة الذي يتناسـب مـع احتياجـات الوطن فـي كـل  •

  . المياديـن
  .توجيه الطلبة نحو مجا�ت التكوين التي يحتاجھا ا�قتصاد الوطني  •
إص,ح محتوي وطرق التعليم الموروثة عن ا�ستعمار و التي لم تعد تتماشي مع  •

ة سرعة التحو�ت ا�قتصادية التـي تشھـدھا البـ,د تطور ا�قتصاد الوطني لمواكب
.  

  .ديمقراطية التعليم و المتمثلة في منح فرص التعليم لكل المواطنين دون استثناء  •
  .تشجيع  البحث العلمي وا9بداعي  •

إن ھذه الجھود الحثيثة للنھوض بھذا القطاع كان نتيجتھا زيادة ملحوظة في عدد الطلبة 
  .يوضح ھذه الزيادة ) 4(لجدول رقم المسجلين ، وا

  
  

  
  
  
  
  

  1970/  1962تطور عدد الطلبة في الجزائر الفترة ) : 4(جدول رقم 
  

  ) %( نسبـة الزيـادة  عـدد الطلبـة  السنـة الجامعيـة
62 – 1963  2809  -  
63 – 1964  3853  37  
64 – 1965  3926  40  
65 – 1966  5926  111  
66 – 1967  8053  187  
67 – 1968  9272  230  
68 – 1969  9720  246  
69 – 1970  14660  422  
70 - 1971  20131  617  

  Necib RADJEM , Industrialisation et système  éducatif:المصدر 
Algérien , OPU     Alger, 1986                                                                    

  )بالتصرف(، الخروج من البطالة نحو وضعيات مختلفة، مھدي كلو : نق, عن 
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طالب  2809ن,حظ أن ھناك زيادة واضحة في عدد الطلبة حيث انتقل من 
 617أي نسبة زيادة )  1971  - 70( طالب في فترة  20131بعد ا�ستق,ل إلى 

وھذا يعكس اھتمام الدولة بتكوين أكبر قدر من ا9طارات ال,زمة لعملية   %
  .مية التن

و على العموم فان ما يمكن تقييمه في ھذه المرحلة ھو أن التحو�ت التي عرفتھا 
الميادين ا�جتماعية وا�قتصادية قد أتت أكلھا نسبيا ، فعلي اBقل استطاع المجتمع 
الجزائري  التخليص من قيد العبودية ، والضفر بالعديد من المكاسب في الصحة و التعليم 

في اBمر أن الجامعة الجزائرية قد ظلت محتفظة بناءاتھا المادية و ، إ� أن المؤسف 
البيداغوجية التي ورثتھا عن ا9دارة الفرنسية، فبقيت الجامعة تابعة في نظامھا و تسييرھا 

حول ھذه " كولھن " للجامعة الفرنسية بل كانت صورة طبق اBصل عنھا ، حيث يقول 
�زالت تدور على ساعة باريس ، فالسنة اBولى  1970إن الجامعة الجزائرية في " الفترة 

في كلية اlداب و العلوم وھي السنة التحضيرية في الجامعة الفرنسية المعروفة قبل 
1966  ")15(  .  

  . 1980   -  1971: المرحلة الثالثة  -جـ 
تميزت ھذه المرحلة بتخلي الجامعة الجزائرية عن نظامھا ا�ستعماري القديم ، 

  :إص,حات جذرية وفورية تمثلت في  وأحداث
اعتبار اللغة العربية عنصرا أساسيا للھوية الجزائرية ، لذا عمدت الجامعة الجزائرية علي 
توحيد التكوين باللغة العربية ، وجعلته ھدفا أساسيا كما جاء في اBھداف المذكورة سابقا، 

  .في مختلف التخصصات و مراحل التربية و التكوين
تطور الكم المعرب بالمقارنة  بالكم المفرنس و نسبته المئوية ) 5(جدول رقم و يوضح ال

بالمقارنة بالمجموع الكلي ، حيث أن القراءة لھذا الجدول تبين ثبات معدل الطلبة 
  .المفرنسين، مقارنة مع تزايد عدد الطلبة المعربين

  
  ) 1979 -1971(تطور عدد الطلبة المعربين مقارنة بالمفرنسين ) : 5(جدول رقم 

  للمعربين(%)    المجمـوع  الطلبة المعربين  الطلبة المفرنسين  السنــة
71 - 1972  5644  672  6316  10.6  
72 - 1973  4138  1445  5583  25.9  
73 - 1974  3382  1701  5083  33.4  
74 - 1975  4027  2377  6404  37.1  
75 - 1976  4007  2848  6855  41.5  
76 - 1977  4276  3806  8082  47.1  
77 - 1978  4818  5537  10355  53.5  
78 - 1979  4433  4957  9390  52.7  

  224، ص )1980 -62(مصطفى زايد ، التنمية ا9جتماعية و نظام التعليم في الجزائر : المصدر 
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كما تميزت ھذه المرحلة بالتخلي عن نظام الكليات ، حيث كانت الجامعة تعتمد علي  -
العلوم ا9نسانية ، كلية الحقوق و العلوم ا�قتصادية ،  أربع كليات ثابتة ، كلية اlداب و

كلية الطب و الصيدلة ، وكلية العلوم ، وتعويضه بنظام المعاھد ، وذلك بھدف إعطاء كل 
  .فرع علمي أھميته و أبعاده الحقيقة 

و كانت الجامعة في ھذه الفترة مطالبة أكثر من أي وقت مضي بإمداد المشروع 
المختصين لtنجاح السياسة التنموية ، فكان التسريع في الحصول على التنموي باBفراد 

تلك ا9طارات أن حقق وفرت في اليد العاملة المؤھلة �ستخـدام التقنيـات الحديثـة و 
  .التكنولوجـيا 

إ� أنھا في المقابل لم تستطع التحكم الفعلي في التكنولوجيا والعلوم ، فكانت ھذه 
  .ومراقب للعملية التنموية وكفي ا9طارات مجرد مسيرة 

و  1971و أھم ما ميز ھذه المرحلة ھو ا9ص,ح الذي عرفه التعليم العالي سنة     
، وارتكز ھذا ا9ص,ح  1971كان بداية ھذا ا9ص,ح إنشاء وزارة التعليم العالي سنة 

  :على جملة من اBھداف أھمھا 
  .شرائح المجتمع ديمقراطية الجامعة بواسطة فتحھا أمام كافة  •
لھياكل الموروثة عن المستعمر و تعويض اBساتذة اقطاعات و الجزأرة كافة  •

  .اBجانب بالجزائريين 
  .التعريب ، باستعمال اللغة العربية كلغة للتدريس وإرساء قواعدھا  •
  )16(.توسيع التخصصات العلمية و التقنية  •
ي جاء من أجلھا اBسباب عدة أھمھا إ� أن ھذا ا9ص,ح لم يحقق كل اBھداف الت  

أن قرار ا9ص,ح كان سياسيا أكثر منه اقتصادي ، كما أنه لم يكن باستشارة أھل 
ا�ختصاص ، إضافة عدم توفير الوسائل البيداغوجية التي تساعد علي تحقيق ھذا 

  .ا9ص,ح 
  
  
  
  .إلى يومنا ھذا  1981من : المرحلة الرابعة  -د 

بواسطة سياسة التعريب في بعض الفروع العلمية و  1984عرفت الفترة قبل   
ا9نسانية كما تميزت بظھور تخصصات في مستوى الفرع الواحد ، ففي علم اجتماع مث, 

...   اجتماع الصناعيظھر به تخصصات جديدة كسويسولوجيا اBسرة ، الديمغرافيا ، علم 
اسة التعليم العالي بظھورمشروع فتعتبر نقطة التحول الحقيقية في سي 1983الخ ،أما سنة 

  . الخريطة الجامعية الذي قدمته وزارتي التعليم العالي و التخطيط
حيث تتطلب ھذه الخريطة معرفة التنبؤات على المستوى الجھوي و الوطني ،   

وھيكلة قطاع التعليم الثانوي و التحكم في تدفقات خريجي التعليم الثانوي ، وكان ھذه 
لف المناطـق تاقتصادية لمخ-عين ا�عتبار المميزات السوسيوالتنبؤات اBخذ ب

  .اقتصادي لمؤسسات التعليم في مختلف المناطق   - الجغرافيـةوكذا ا9طـار السوسيو
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فكان و إن تم فتح الجامعات و المراكز الجامعية تطبيقا لمبدأ ديمقراطية التعليم   
م و المعرفة إلى كافة مناطق ومن أجل ومع المجتمع بعضه مع البعض ، و إيصال العل

) 17(القطر حيث روعي التخصص حسب المناطق و احتياجات إلى علوم معينة تخدم البيئة 

، اعتمادا علي احتياجات  2000، كما أنھا تھـدف إلـى تخطيط التعليم العالي إلى آفاق 
  :سوق العمل ، ان تمحورت أھداف المشروع حول 

  .تطابق التكوين مع التشغيل  •
  .تحسين مردود قطاع التعليم  •
  .تنظيم عدد الطلبة  •
  .تطوير البحث العلمي  •
أما فترة التسعينات فكانت تستوجب إعادة النظر الجدية في سياسة التكوين التي   

تنتجھا الجامعة الجزائرية ، خاصة في ظل ا�قتصاد الحر الذي تدخله الجزائر تدريجيا ، 
ه المؤسسة التعليمية مجبرة علي تقديم أفراد أكفاء وما يحمله من مستجدات ، جعل ھذ

ومتكونين جيدا ، تكوينا يخدم بالدرجة اBولى القطاعات ا9نتاجية و المؤسسات 
ا�قتصادية وا�جتماعية عموما ، و أخيرا تم العودة إلى تطبيق نظام الكليات فالجامعة 

ـة مھمـة التنسيق بين أعـمال أصبحت تتكون من مجموعة من الكليات ، علي أن تتولى الجامع
الكليات والمصـالح التقنية و ا9دارية المشتركة و المكتبة المركزية ، حيث تتولى الكلية المھام 

  : التالية 
  .التعليم علي مستوى التدرج وما بعد التدرج  •
   .تفعيل البحث العلمي •
  .التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف  •
المرحلة بتحسين مكانة المرأة في حصولھا علي التعليم فبعدما كانت كما تميزت ھذه   

،   % 27.38بالنسبة للذكور ، وكانت محتشمة في بداية الثمانينات   % 12.13تشكل نسبة 
   )18 (.في فترة التسعينات   % 50.5إلى نسبة    لترتفع

ا�جتماعي علي التعليم إ� أن التزايد Bعداد الطلبة قد واصل  ارتفاعه ، استجابة للطلب   
العالي و الديمقراطية التي انتھجتھا الدولة الجزائرية منذ استق,لھا إلى اليوم ، و يمكن أن تختم 

الذي يوضح بعض مؤشرات تـطور التعليم العالـي في فتـرة )6:(ھـذه المرحلـة بالجـدول رقـم
  .السبعينــات 

  )1999- 1990(لعالي في الجزائربعض المؤشرات حول تطور التعليم ا):6(جدول رقم 
  السنـوات

  
  ھيئـة التدريـس  مستـوى ما بعد التدرج  المتخرجـــيـن  مستـوى التـــدرج

  اJناث  المجموع  اJناث  المجموع  اJناث  المجموع  اJناث  المجموع
89-1990  181350  64784  22917  9009  13369  4658  14536  2244  
90-1991  197560  77962  25970  10142  14853  4116  15171  2579  
91-1992  220878  88833  27954  11332  14607  4669  14496  2663  
92-1993  243397  102249  29336  12741  13942  4674  14379  3704  
93-1994  238091  101458  29341  13122  12791  4685  14180  8863  
94-1995  238127  102633  32552  16033  13949  4556  14593  2833  
95-1996  252347  113259  35671  18103  14740  3603  14427  3338  
96-1997  285554  134912  3723  17161  16941  3756  14581  3376  
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97-1998  339518  16682  39554  19620  18126  3731  15801  3624  
98-1999  372647  188555  -  -  19225  6424  16260  3786  

  محمود بوسنة،مرجع سابق:المصدر
    

نـ,حظ أن ھنـاك تطـورا في عدد الخريجين بين ): 6(ل الجـدول رقـم مـن خـ,
طالب،  تزايد كمي �  3955طالب إلى  22917، فقد انتقل من  1998،  1990سنتي 

يعكس النوعية المطلوبة  في الخريج الجامعي ، حيث يقول محمود بوسنة أن آراء أغلبية 
مسؤولين إداريين و البيداغوجيين علي ( جية أفراد اBطراف الفاعلة في العملية البيداغو

تشير إلى تدني المستوي بل إلى رداءته في بعض اBقسام ، إن ) المؤسسات و اBساتذة 
ھذه الصورة ھي مصدر تذمر وإحباط كل من اBساتذة و الطلبة ، ولكنھا أيضا مصدر 

، وھذا ما  )19 (ى لرغبة ملحة في العمل علي أحداث التحسينات ال,زمة للرفع من المستو
) ( د . م . ل : ( ترجمه مشروع إص,ح التعليم العالي ، في ھيكلته الجديدة لنظام الـ 

، فقد جاء ھذا المشروع لتصحيح ا9خت,�ت التي تعيشھا )  ليسانس ، ماستر ، دكتوراه 
ية و الجامعة الجزائرية اليوم ، وذلك بتوفير ا9مكانات البيداغوجية و العلمية و البشر

المادية و الھيكلية التي تسمح لھا با�ستجابة لتطلعات المجتمع ومسايرة النظام العالمي 
  .للتعليم العالي 

و قد جاء ھذا المشروع لتحقيق جملة من اBھداف ورفع التحديات نھوضا بھذا   
  )20(: القطاع ، الذي عرف الكثير من ا9ص,حات ا�رتجالية والترقيعية اlنية، أھمھا

تقديم تكوين نوعي يأخذ بعين ا�عتبار تلبية الطلب و الشرعي في الحصول  •
  .علي تعليم عال 

تحقيق تأثير متبادل فعلي بين الجامعة و المحيط ا�جتماعي و ا�قتصادي ،  •
  .بتطوير ميكانيزمات التكيف المستمر مع تطور الحرف  وھذا

  عالمية التي يعبر عنھا الفكر بعث المھمة الثقافية للجامعة ، بترقية القيم ال •
  .الجامعي   خاصة تلك المتعلقة بقيم التسامح واحترام اlخر         
  تمكين الجامعة من التفتح أكثر علي التطور العالمي والخصوص في مجال  •
  .العلم والتكنولوجيا        
  .تشجيع  وتنويع التعاون الدولي وفق السبل و اBشكال المتأتية  •
  .يخ أسس تسيير يرتكز علي التشاور و المشاركة ترس •

و لمجابھة ھذه التحديات ، ستشرع الجامعة الجزائرية في إص,ح التعليم العالـي اعتمـادا 
  :على 

  .تقديم تكوين نوعي لضمان إدماج مھني أحسن  �
  .التكوين للجميع و علي مدى الحياة  �
  .استق,لية المؤسسات الجامعية  �
  .امعة علي العالم انفتاح الج �
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وقد وضعت جملة من التدابير و ا9جراءات المرافقة لھذا المشروع تتعلق بالموارد   
البشرية و البيداغوجيا و الخريطة الجامعية و الھياكل المكلفة بالبيداغوجيا و البحث و 

ؤم بتسيير المؤسسات الجامعية وكذا ا�ھتمام بالتعاون الدولي ، واBخذ بعين ا�عتبار ت,
المنظومة التربوية و التنظيم في النصوص التنظيمية و القانونية حتي يتم إدخال اBحكام 

خاصة المتعلقة بتصنيف الشھادات الجديدة ، ) د . م . ل ( الجديدة التي ينص عليھا نظام 
ومن جملة ھذه ا9جراءات نورد  ما يتعلق ببحثنا ھذا تلك الخاصة ببيداغوجيا التكوين التي 

أنھا ضمان التكوين النوعي 9طارات المتخرجة ، بطبيعة الحال إذا تضافرت كل من ش
  .الجھود و ا9جراءات المذكورة آنفـا 

  :و يتعلق اBمر بالشروع في 
  . مراجعة أنظمة الدخول و التقييم و ا�نتقال والتوجيه البيداغوجي  •
ر من مخابر التدرج و تثمين اBعمال التطبيقية و ھذا بتوفير إمكانات مادية اكث •

  ) .بحث يكون ھذا اBخير نواة مركزية لكل تكوين ما بعد التدرج ( البحث
  .إعادة ا�عتبار بتربصات من اBوساط المھنية وتنميتھا  •
تطوير نماذج جديدة للتكوين التي تعتمد علي التكنولوجيا الجديدة لtع,م  •

، ... لتعليـم عبر شبكـة ا9نترنـت  وا�تصال ، نذكر منـھا التعليـم عـن بـعد و ا
  . لتخفيف العجز فـي التأطـير

  .مراجعة الرزنامة الجامعية الخاصة بھدف تسيير أنجع للوقت البيداغوجي •
و تجدر ا9شارة في ھذا المقام ، أن أھداف و إجراءات ا9ص,ح التي ذكرناھا وما لم  

رف طريقھا إلى أرض الواقع ، غير ذكره في ھذا البحث ، ھي مجرد  أھداف نظرية لم تع
– 2004(أن بعض الجامعات الجزائرية تعتزم تطبيق ھـذه الص,حـات الموسـم الجامعـي 

كخطوة أولية تليھا تطبيق علي كافة الجامعات الجزائرية ، إ� أن التنظير ووضع )  2005
الذي يتمثل  إيجابية أو باBحرى الوصول إلى الھدف الرئيسي وھو تحقيق الھدف المزدوج

و ضمان تكوين نوعي في  2008في استقبال أكثر من مليون طالب ابتداءا مـن سـنة 
من مكاتب ومخابر (الوقت نفسه ، بل يجب أن يرافقه توفير كامل الھياكل البيداغوجية

و تجنيد اBساتـذة و الطلبة و ا9يمان بشرعية التغيير ...) ومكتبات علي مستوى التحدي
و اBحسن ، و الرقي بالجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات العالمية ،  لتحقيق اBفضل

في تدخل له في الملتقي الوطني اBول حول تسيير " مزيان محمد " وھو ما أكده الدكتور 
   *المـوارد البشريـة في حالة أزمـة 

  ) L.M. D(و فيما يلي شكل توضيحي يقارن بين الھيكلةالحالية للتعليم العالي والمقترحة
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  ) L.M.D(يقارن بين الھيكلة الحالية للتعليم العالي والھيكلة المقترحة) : 1(شكل رقم 
  عدد السنوات الدراسية               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدكتــوراه

  الدكتــوراه

  الماجستيــــر

  ماستــر  مھندس معماري ، بيطري

  شھادة الدراسات
  الجامعية التطبيقية

  ليسانـس

  شھادة الليسانس
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0 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  :مشاكل و معوقات التكوين الجامعي   -3

ر وضعية ليست بالسارة ، وضعية سيكون لھا يعرف التكوين الجامعي في الجزائ  
الثر المباشر على نوعية و مستوى خرجيه، ويمكن أن نحدد مجموعة من المشك,ت 

  )21(: تتصنف بأنھا أساسية و مركزية و ھي 

  .مشك,ت تتعلق بالصعوبات المالية للتعليم العالي •
  .مشك,ت تدني نوعية التكوين الجامعي •
  .تزايد لعدد الطلبة المتمدرسينظاھرة ا�رتفاع الم •

  .و ھذه المشك,ت لھا ع,قة بمشاكل أخرى نتجت عنھا كون التأثير متبادل فيما بينھا 
  
  : مشك5ت تتعلق بالصعوبات المالية للتعليم العالي -أ

من بين المشك,ت المادية و المالية التي أثرت على السير العق,ني والفعال للعملـية 
  .التكوينيـة

لنقص المتزايد للمورد العامة لتمويل المؤسسات الجامعية ، ففتح المراكز الجامعية ا •
في كامل التراب الوطني اعتمادا على وسائل � تسمح بأداء عملھا كجامعات ، و 
فقر ھذه اBخيرة لoجھزة و اBدوات ال,زمة في العملية التعليمية يجعل من تكوين 

  .في الصعوبةالطلبة تكوينا علميا أمرا غاية 
عدم فتح الجامعة على محيطھا ا�قتصادي و ا�جتماعي الوطني او حتى الدولي  •

الذي يمكنھا من الحصول على موارد جديدة للتمويل بدل ا�عتماد الكلي على 
  .ميزانية الدولة

مشك,ت العبء المتزايد ل,رتفاع العددي للطلبة الذي يعد من اكبر المشكـ,ت  •
طالب،فكلما زاد الطلبة في القسم الواحد  750.000العام حوالي والذي وصل ھذا

كلما كان تدني في نوعية تكوينھم العالي ، بحيث يصعب على اBستاذ بحيث 
  .يصعب على اBستاذ التحكم فيما يقدمه لط,به و ھو أمام مدرجات تكتض بـھم

  د. م . نظـــــام ل 
  

  النظـــــام الحالـــــي

  بكــــالوريـــــــــــــا



  

  التكويــن الجـامعي         الفصـل الثالــث                                    

 

72

ـص الصيانـة التأخير الكبـير فـي إنجاز مرافق جديـدة و قدم المتواجـدة لنق •
  .الضروريـة

  
   :مشك5ت تدني و تدھور نوعية التكوين الجامعي  -ب

ھناك العديد من المشك,ت التي تساھم في تدني نوعية التكوين المقدم لطلبتـنا مـن   
  :بينھـا
نقص تحفيز اBساتذة الباحثين مما يدفعھم للبحث عن نشاطات أخرى غير التدريس  •

  .ھجرتھم الى الخارج بحثا عن فرص اثبات الذات، و ھو سبب أدى أيضا إلى 
تدني مستوى التكوين يرتبط بالتمويل المادي و المالي للتعليم العالي ، فغياب  •

الوسائل البيداغوجية و السمعية البصرية المستعملـة فـي ايصـال المعـارف و 
يؤثـر ، ) الصورة و الطبشور( المھارات للطلبة و ا�عتماد على وسائل تقليدية 

  .عـلى استعاب الطـالب
نقص البحوث العلمية و تدني فعاليتھا العملية ، نتيجة قلـة التشجـيع المالـي و توفير  •

  .الوسائل الضرورية و مخابر البـحث
  
   :و مـن بينـھا : مشك5ت التزايد السريع لعدد الطلبة  -ج

ديموغرافي و سياسة زيادة عدد الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي نتيجة النمو ال •
  .ديمقراطية التعليم و تعميمه، أدى إلى تزايد الطلب على التعليم العالي 

مجانية التعليم في الجزائر و المشاركة الرمزية للطلبة المتمثلة في حقوق التسجيل  •
و ا9قامة و ا9طعام ، يلقى بعاتقه على ميزانية الدولة التي أرھقت بسبب التزايد 

  .الطلبة كل سنة المستمر لعدد 
عدم احترام قواعد ا�ختيار و التوجيه ، يجعل العديد من الطلبة يتوجھون إلى  •

تخصصات � يرغبون بھا، مما يؤدي إلى تكرارھم للسنة اBولى على مستوى 
الجذوع المشتركة و يغيرون الشعب باستمرار ، فيطيـل ذلـك مـدة مكوثـھم 

  .بالجامعـة
  

لذكر قد فرزت مشاكل عديدة أخرى لعل أھمھا ضعف التأطير إن المشك,ت السابقة ا
و نقصه ، فاBساتذة الجدد � يملكون الخبرة الكافية لتقديم تكوين نوعي جيد ، كما أن 
اBساتذة الموجودين سابقا � يمكنھم السيطرة على ھذه اBعداد المتزايدة للطلبة ، ھذه 

التعليم العالي في الجزائر إلى التريث  الوضعية تدعوا أھل ا�ختصاص و القائمون على
  .قلي, 9يجاد السبل الكفيلة لتجاوز حدتھا على اBقل و الرقي بجامعتنا
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  عناصر التكوين الجامعي: ثانيا 
  

بعد عرضنا لمراحل تطور التعليم العالي في الجزائر ،  و الجھود المبذولة من أجل   
لمقدم لoجيال المت,حقة ، نصل إلى نتيجة تؤمن بھا كل اBطراف رفع مستوى  التكوين ا

الفاعلة في العملية التكوينية مفادھا أن التعليم الجامعي مصدر القوة البشرية المدربة و 
  .الواعية و القادرة علي تطوير الحياة وقيادتھا 

افه كقوة ويبرز ذلك بين المستويات التعليمية اBخرى بمؤسساته و أساليبه و أھد  
أساسية في أحداث التقدم المنشود ، لذلك فان تطور النظم الدراسية في الجامعة باستمرار 
من اBسس التي تساعدھا على ما يوجھھا من تحديات ، وعليه فان التطوير � تقتصر على 

  ) 22 (.جانب من العملية التكوينية دون سواه ، بل يشمل جميع مفاصل العملية التعليميـة 

ا سنحاول في ھذا العنصر التعرض لعناصر العملية التكوينية ، التي تتشكل من لذ  
اBھداف التكوينية ، طرق التدريس ، محتوى البرامج التعليمية و أخيرا تقويم العملية 
التكوينية ، وذلك بشيء من التحليل لھذه العناصر ، وكل ذلك بغرض إط,ع  ا9نسان 

ر ، أو اخت,ل مكانتھا في العملية التكوينية معناه فشل العادي أن غياب أحد ھذه العناص
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ھذه اBخيرة في بلوغ الغايات النھائية للتكوين الجامعي ككل ، وھو ا9عداد اBمثل 
  .لtطارات التي سيوكل لھم مھام و أعباء العملية التنموية 

  :اWھداف التعليمية  -1
تكوينية ، بل ھي الموجه تعتبر اBھداف خطوة ضرورية وأولية في أي عملية   

الرئيسي لكل من المعلم والمتعلم ، لذا فان تحديدھا بكل دقة ووضوح يمثل اBساس السليم 
  .لكل نشاط تعليمي ھادف 

  )23(:وبناءا عليه فان تحديد ھذه اBھداف يستقي أھميتھا من حيث أنھا تساعد على      
  ھا توفير الجھد و الوقت  المساھمة في رسم الخطة التعليمية ، التي من شأن •
  . ال و تجنب ا�ضطرابات الفكرية المعيقة لمسيرة التقدم الحضاريـوالم      
اختيار الخبرات التعليمية المناسبة ، أي ا�نتقاء بين خبـرات الماضـي و  •

  . الحاضر الذي يخوضه الفرد في مواقفه الحياتية المتعددة 
التدريس المناسبة ،  وذلك من أجل أن يتم اختيار اBنشطة التعليمية و طرق  •

  .تفاعل  الفرد تفاع, نشيطا ونقا� في العملية التعليمية 
المساھمة في وضع تقويم سليم ، حيث أنه في ضوء اBھداف يتم التشخيص  •

الع,جي أو الوقائي لجميع مراحل التعليم ، إذ يھدف التقويم إلى الوقوف على 
   نيةتقاء و ع,جھا أو تجنب الوقوع فيھا ثامواطن الضعف لتحقيق ا�ر

و عليه فان اBھداف التعليمية تمثل أھم عناصر العملية التكوينية ، كون جميع   
العناصر اBخرى متوقفة عليھا ، حيث يتم اختيار المضامين البيداغوجية و الطرق 

Bھداف ، كما يعمل التقويم على التحقق ھذه اBمن عدمه ، ھداف التدريسية في ضوء ا
  .وھذا شكل توضيحي لمدى ا9رتباط بين ھذه العناصر 

    
  يوضح الع5قة بين عناصر التكوين الجامعي) : 2(شكل رقم 

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اWھـــــداف
  

  الطــــرق
  

  التقويـــــم  المحتــــوى
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المختلفة لoھداف التعليمية من العام إلى وتجدر ا9شارة و التمييز بين المستويات      
الخاص، إذ نقصد بالمستوى العام الغايات و المرامي و اBھداف العامة ، أما المستوى 

  .الخاص فيشمل اBھداف الخاصة وا9جرائية 
  
  : و ينقسم إلى :  المستوى العام - أ 

عليمية جزء � وھي تعبر عن فلسفة و قيم المجتمع ، فالمنظومة الت:  الغـايـات •
يتجزأ من المجتمع ، وكل مجتمع ينتظر منھا أن تسعى إلى إيجاد نمط من 
المواطنين يتماشى و فلسفة ذلك المجتمع و أخ,قه و معتقداته ، ونظامه السياسي 

  .و ا�قتصادي وھو � يتأتي إ� مـن خـ,ل اBھداف المرسومـة مـن طرفـه 
لغايات ، إذ تعتبر الجانب التطبيقي لما حددته وھي أقل عمومية من ا:  المـرامـي  •

الغايات المعبرة عن سياسة الدولة ، Bنھا تحدد مقاصد القطاع التعليمي ، وتتميز 
المرامي في أغلب البلدان بنوع من التغيير و التطور ، فمقرارات التعليم وشروط 

Bنه غالبا تتغير من حين إلى آخر ، وذلك  .... القبول و الحصول علي شھادة ما
ما تتعرض السياسة التعليمية 9ص,حات متتالية ، حتى تتمكن تلك الدولة من 

  )24(. مسايرة التطورات الداخلية و الخارجية

ھي عبارة عن جمل تصف النتيجة الفعلية التي تظھر عند :  اWھداف العامة •
، خ,ل المتعلم في شكل قدرات ومھارات التي يحققھا مقرر دراسي أو جزء منـه 

  .فترة تكوينية محددة 
  :أما بالنسبة لoھداف العامة للجامعة الجزائرية فھي 

  .تكوين إطارات مفكرة و مبدعة -
  .تكوين إطارات مشبعة بالقيم و المبادئ الوطنية -
  .تكوين إطاراتمؤھلة إلى مستوى ا9ستعاب المستمر لتطويرالمعارف والعلوم -

  : ويشمل :  المستوى الخاص -ب 
إذا كانت اBھداف العامة � تتحقق إ� بمقرر أو جزء منه :  اWھـداف الخاصـة •

خ,ل فترة تكوينية محددة قد تكون فص, أو سنه ، فان اBھداف الخاصة على 
درجة عالية من التحديد ، بمعني أن اBھداف الخاصة ھي على مستوى 

  .ط,به  المقاييس البيداغوجية التي يسھر المدرس علي تحقيقھا مع
وھي أكثر تدقيق  من السابقـة و غير قابلـة للتأويل، تدل :  اWھداف اJجرائية •

علي السلوك الذي سيظھر عند المتعلم أثناء أو في درس معين ، و لكي تكون 
ھذه الصياغة عمليـة و أكثر إجرائية فإنھا مرفقـة بشروط ا9نجاز ومعاييـر 

  )25( . القيـاس حتى تتم عمليـة التقويـم
  :أما أھداف على مستوى الخاص و ا9جرائي للمقاييس بالجامعة الجزائرية فھي

  .تزويد الطلبة بأكبر قدر من المعارف و المفاھيم و التظريات الخاصة بالمقياس -
  .تلقين الطالب أھم المداخل و ا�تجاھات النظرية الكبرى -
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    .يستكوين قاعدة نظرية � بأس بھا للطلبة بخصوص المقاي -
%  79.24و قد بلغة نسبة اBساتذة التي تھدف الوصول إلى ھذه اBھداف إلى   

  ) .التكوين الجامعي بين اBھداف و الواقع( حسب الدراسة السابقة الثانية 
إ� أننا  � نجده الھدف الكافي لتكوين طلبة قادرين على ترجمة معارفھم النظرية   

ويد الطلبة بقاعدة نظرية يوجب بعد ذلك القدرة على إلى العملية في حياتھم المھنية، فتز
  . التحكم فيھا من خ,ل الممارسة التطبيقية، حينھا نقول أن أھداف المقـياس قـد تـحققـت

  طـرق التدريـس  -2
تعتبر الطرق التدريسية من المكونات الھامة في العملية التكوينية ، تؤثر و تتأثر   

ا أنھا تؤثر في شخصية الطالب ونفسيته ، فمن أھم بباقي المكونات و العناصر ، كم
قدرة الطالب على التحكم : السمات الشخصية التي تساھم في تكوينھا طرائق التدريس 

في عملية التعليم مقابلة ا�عتماد على اBستاذ ، ا�ستق,لية مقابل التبعية ، الثقة في 
و الميل إلى ا9بداع مقابل الميل  النفس مقابل عدم الثقة ، روح المبادرة مقابل السلبية

إلى التقليد ، فالصفات اBولى التي من شانھا تطوير قدرات الطالب وتشبع شخصية 
بالطموح وا9رادة في ا�كتشاف وا�كتساب للمھارات التي تساعده في حياته العملية 

نية فيما بعد التخرج ، على أداء أعماله ووظائفه على أحسن وجه ، عكس الصفات الثا
  .التي تبعث فيه الخمول والسلبية وتجعله يواجه مشاكل جمة في حياته  العمليـة 

وھنا يبرز دور اBستاذ الجامعي ، حيث يلعب ھذا اBخير دورا كبيرا في تطوير   
( شخصية الطالب العلمية ، لتكون الطريقة التدريسية التي ينتھجھا حلقة الوصل بينھما   

ھنا نجد أن الباحثين في علوم التربية قد قسموا ھذه الطريقة إلى ، و) اBستاذ   - الطالب 
  .قسمين بارزين  مدخل التعليم التقليدي ومدخل التعليم الحديث 

  .مدخل التعليم التقليدي  - أ 
و ھو المدخل الشائع في جامعتنا ، و ھي طريقة تعتمد على التلقين و تذھب في   

ئ ويقوم بالدور النشط إلى الطالب الذي إتجاه واحد من اBستاذ الذي يعرف كل ش
يجھل كل شئ ، و يفرض عليه دور التلقي الفاتر دون أن يناقش أو يعمل فكره فيما 
يتلقي ، فيؤدي ذلك إلى عدم اكتساب الفكر النقدي الجدلي ، وھو في احسن اBحوال 
 يحفظ العلم دون أن يستوعبـه ويحفظ ل,متحـان ، دون أن تعـد شخصيتـه بشكـل

  )26(.علمـي
  :و يمكن إيجاز سمات ھذا المدخل في النقاط التالية 

يؤدي إلى قتل روح المشاركة في الطلبة وتنمية روح السلبية وفقدان ا9حساس  •
  .بالمسؤولية 

تلقين الط,ب أكبر قدر من المعارف و المعلومات دون مراعاة تنمية مھارات  •
  .ديھم التحليل وا�ستنباط و ا�ستنتاج الفكري ل

تجعل التعليم قليل القيمة ليس على مستوى تنمية ا9بداع و ا�بتكار فحسب بل  •
  .تجعله ضعيف اBثر في مدى ا�حتفاظ به 
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تغييب دور الطالب في العملية التكوينيـة ، فھـو مجـرد متلقي للمعـارف و  •
   )27(.المعارف وينحصر دوره في التخزين و ا�سترجاع يوم ا�متحان 

لى الرغم من ھذه السمات السلبية ، إ� أن جامعتنا �زالت تعمل بھذا المدخل مما و ع
جعلھا تقدم إطارات تفتقر إلى التكوين الفعال و القادرة على تحمل أعبائھا الوظيفية،  وكان 

  .اBجدر ھو اBخذ بالمدخل الحديث للحصول النوعية المطلوبة 
ة في ھذا المدخل وھي من أقدم اBساليب من الطرق الشائع" المحاضرة " و تعتبر   

المعتمدة في الطرق التدريسية ، حيث يقوم اBستاذ المحاضر بعرض مجموعة من 
الحقائـق و المبادئ ويطالب الطالب بفھمھا وحفظھا ، الشيء الذي يبعث فيھم الملل ، 

  .دة وعلى الرغم من ذلك فإنھا تبقي الوسيلة المناسبة لtمكانيات المادية المحدو
كأسلوب للتدريس و التعليم قام " المحاضرة " و في استقصاء lراء الطلبـة حول   

 Beard and(وسينيور و بيرد )  Billes and ogborn 1977(به بليس  وأوجبورن
Senior 1980(  كان التقويم متشائما حول المحاضرة ، في حين أثنى بعض الط,ب ،

لخصة ومنظمة تركز على المبادئ على المحاضرة شريطة أن تكون واضحة وم
اBساسية ، مع أنھم ينفرون من المحاضرات التي بھا إستطرادات كثيـرة أو جـزاء مـن 

  ) 28(. الكتـب المقـررة

و ھناك جوانب من المحاضرة � يشير لھا النقاد عادة أو يغفلونھا تتمثل في فعالية ھذا 
في مبنى واحد ، إذا حاتم ا�ستعانة اBسلوب في كونه يمكن من التدريس Bعداد كبيرة 

  .بمكبرات الصوت أو الدوائر التلفزيونية المغلقة 
أما فيما يخص عرض المحاضرات في جامعتنا فھو يعتمد على ا9م,ء مع الشرح   

، أو الشرح مع تقديم رؤوس أق,م الموضوع غالبا ما يتم ا9م,ء دون شرح مع توجيه 
   .)**(المعتمدة  الطالب إلى المصادر و المراجع

  
  
  
  
  
  

  Brown and Bakhtar) 1983( وبراون وبختار )  Bligh 1971(لكن ب,ي   
ملة من طرق عرض المحاضرة التي تجعل منھا وسيلة ناجعة 9يصال جقدموا 

  )29(: المعارف أھمھا 
التي يقسم فيھا الموضوع إلى أقسام عامة و تقسيمات :  الطريقة التقليدية •

  .فرعية 
و فيھا يتم طرح مشكل ثم التعرض للحلول :  يقة التركيز علي المشكلطر •

  .البديلة مع ذكر مزاياھا و عيوبھا 
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تستخدم فيھا أدلة و براھين  موسعة أو سلسلة من :  الطريقة التتابعية •
  .ا�ستد��ت المنطقية التي تؤدي إلى نتيجة 

أو أكثر من العمليات الفنية تعتمد علي المقارنة بين عمليتين :  طريقة المقارنة •
  . أو اBدبية و غيرھا 

و في كل ھذه الطرق يتعين علي اBستاذ المحاضر ا�ھتمام بغرض المحاضرة 
ومحتواھا وتنظيمھا و الوسائل المھنية المناسبة إلى جانب وضوح الشرح حتى تصبح 

  .المحاضرة موقفا تعليميا مثمرا وھادفا 
  :ديث ـيم الحـل التعلـمدخ   -ب

إن التخلي عن سلبيات المدخل السابق ، تستوجب تطبيق مدخل أكثر م,ئمة   
للتطورات الحاصلة في العالم ، فتحقيق روح المبادرة و ا9بداع والمشاركة ممكن في 
مدخل التعليم الحديث ، لذا نجد أن أغلبية البلدان المتقدمة قد تبنته متخلية عن المدخل 

صلة بين الجامعة و المؤسسات ا�قتصادية وا�جتماعية ، التقليدي ، وھو مدخل يوثق ال
مما يخلق ضرورة حيوية 9حداث التوازن بين ا9بداع و ا�بتكار من جھة ، وتلبية 

  : المتطلبات الصناعية وا�جتماعية من جھة أخرى ، ولھذا المدخل عدة أنواع أھمھا 
متكون من اكتساب طريقةمن طرائق التكوين تمكن ال"وھي: روعـشمة الـطريق �

القدرات والمھارات  الخصائص الشخصية عن طريق الشروع في إعداد 
، ولتحقيق ذلك ھناك جملة من الشروط يجب أن  )30("  مشروع ما و إنجازه 

  :يستوفيھا المشروع وھي 
  .يجب أن يكون مستمدا من الواقع ا�جتماعي  •
  .اقعية يجب معالجة المشكل بأسلوب معالجته في الحياة الو •
  .مطابقة الوسائل المستخدمة في المشروع لتلك المستخدمة في الواقع  •

أنھا تمنح الطالب أكبر قدر من الحرية في ممارسة  الطريقةومنه نستشف من ھذه   
  .ومحاولة الربط بين الحياة الجامعية والواقع   ،إبداعه
ا تھتم وھي فرع من فروع طريقة المشروع ، لكنھ:  5تـة المشكـطريق �

بمشاريع المشك,ت ، حيث تعمل ھذه الطريقة على وضع الطالب أمام مشكلة 
تدفعه إلى إيجاد الحل المناسبة لھا ، من خ,ل توظيف كافة إمكاناته وطاقاته 
الفكرية ، علي أن تكون المشكلة نابعة من الواقع المعاش سواء في كيفية 

  .عرضھا أو محاولة حلھا 
وفيھا يكون التعلم باستخدام جھاز تدريس أو :  جـمبرمم الـة التعلـطريق   �

  باستعمـال كتيبـات ذات تـصميم خـاص وقـد وضـح كـل من باص وبارات 
)Bass and Barrett(  الخصائص العامة لھا كما يلي :  

يقسم إلى مراحل في كل مرحلة يعرض جزء من المعلومات ، وفي كل  •
ؤال يجيب وينقـط عليـه آليـا أو مرحلة يقيم الطالب بواسطة فحص أو س

  .يدويـا 
  .ا9جابة الصحيحة للطالب يمكنه من ا9نتقال إلى المراحل ال,حقـة  •
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تكون المراحل منظمة في تتابع دقيق ، يھيئ الطالـب إلـى أداء العمـل في    •
  .الواقـع المـھني 

لى التعلـم   ا�ھتمام � يكون منصبا عـلى السرعة بقدر ما يكـون منصـبا عـ •
   .الصحيـح و السليـم

يحدد معيار معين إذا وصل المتعلم ينتھي التكوين ، وإذا ما لم يتمكن من  •
  .بلوغه فانه يعيد التدريب على البرنامج 

وھي طريقة تعتمد على تخيل :  طريقة التكوين على المواقف الحقيقية �
قي ، ثم يشرعون في القيام المشتركين في العملية التكوينية ، كأنھم في موقف حقي

بالعمل كله كما لو كان موقف حقيقيا ، وھي تتميز بأنھا تستخدم مبدأ التعلم عن 
طريقة الممارسة الفعلية،  �ن ذلك يساھم في سد الثغرات بين المعرفة ومجال 

  )31(. تطبيقھا الفعلي 
من الحصول  يمكن الطالب الجامعي )***(إن ھذه النماذج الحديثة لطرائق التدريس   

على تكوين يؤھله للعب دور فعال عند توجھه للمؤسسات المجتمعة و ا9نتاجية 
المختلفة ، فالمزاوجة بين المعارف النظرية و الممارسة العمليـة قد أثبتـت نجاعتـھا 
في الجامعات و المجتمعات المغربية ، وھو ما سنحاول الكشف عنه في دراستنا 

  .لك في جامعتنا الجزائرية الميدانية ، أي مدى توفر ذ
  .محتوى البرامج التعليمية  -3

يعتبر علماء التربية و مفكروھا أن محتوى البرامج التعليمية ھو كل الخبرات تحقق   
النمـو الشامل و المتكامـل و الديناميكي المتطـور للفرد، كالخبرات المعرفيـة و ا�نفعاليـة 

ملة المعارف و المھارات و ا�تجاھات و حركية، و يوصف أيضا على انه ج-و النفس
،ھذه الجملة المتكاملة ھي الرصيد الذي سيقيم في ضوءه )32(القيم التي يتعلمھا الفرد

الطالب الجامعي، وبناءا على ھـذا التقييـم يمكن الحكم علي أھليته في اختراق المجا�ت 
  .الوظيفية و المھنية ، وسوق العمل عموما بجدارة و كفاءة 

نحن في عصر يتسم بتنوع المواد التعليمية لم تبق الكتب المقررة الوحيدة التي و   
توفر ھذا الرصيد ، بل أصبح في إمكان اBستاذ ا�ستعانة بأشياء عديدة كالقراءات 

، فتنوع المواد التعليمية  )33(المختلفة و المواد المبرمجة و الوسائل السمعية ، البصرية  
إيجابية في توسيع دائرة معارف كل من الطالب و اBستاذ ، ليفتح  يساھم بطريقة مباشرة و

  .بينھما مجا� للمناقشة و إثراء الرصيد الثقافي و المعرفي لكليھما 
إ� أن ا�ختيار السليم لمحتوى ھذه البرامج التعليمية و تحقيقه لoھداف التي وضع   

بتغييبھا يحيد المحتوى عن مـن أجلھا ، يجب أن تحكمه مجموعة من المعايير ، التي 
  )34(:اBھداف المسطرة ، من ھذه المعايير يمكن أن نذكر التالي 

فالموضوعات و اوجه النشاط المكونة للمحتوى ، �بد أن تعبر :  أھداف المنھاج -
تعبيرا حقيقيا و صادقا عن أھداف المناھج ، إذ يجب اختيار المادة في ضوء 

  . تحقيق اBھداف العامة والخاصة
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عند اختيار محتوى المناھج يجب اختيار المادة علي أساس النواتج التي :  العلمية -
( ثبت قيمتھا العلمية ، وعلي أساس ارتباط ھذا المحتوى بالحياة العامـة للمتعلمين 

  ) .القـرب من الواقعـة و ا�بتعاد عن المثالية 
بة ، أي اختيار المادة عند اختيار المحتوى ينبغي مراعاة ميول الطل: الميول  -

العلمية ذات صلة مباشرة بھم ، إضافة إلى العمل علي تنمية ھذه الميول بھدف 
  دفعھم نحو ا9نجاز و ا9بداع 

ينبغي أن يراعي في اختـيار المـحتوى المرحلـة العمريـة و :  مراحل النمو -
  .خصائصھا الجسمية و النفسية للطالب 

ن المادة المقدمـة منوعـة بحيث تتفـق مع ميـول يجب أن تكو:  تنوع المحتـوى -
  .الطالب و استعداداته و إمكاناته 

  ?فھل تتوفر ھذه المعايير في البرامج التعليمية للجامعة الجزائرية
  .إن ا9جابة عن ھذا السؤال لoسف غير مشجع

فالبرامج التكوينية التي يكلف اBساتذة بتدريسھا ھي محددة من طرف اللجنة   
، و ھي عبارة عن مجموعة من اBساتذة يقدم كل منھم ) CPN(طنية للبيداغوجيا الو

  مجموعة من ا9قتراحات يتم ا�تفاق عليھا من طرف الوزارة الوصية ، لتقوم 
  ھذه اBخيرة بتحديد المحاور التي يدور حولھا البرنامج ، أما باقي التفصي,ت فيترك

  .خبرته في الميدان و) المقياس ( المادة �جتھاد لoستاذ 
إ� أن مقياس الخبرة على الرغم من أھميته ، إ� أنه غير كافي للوصول إلى تحديد   

البرامج التكوينية ، فھو عامل خاضع لذاتية و أفكار و معتقدات اBستاذ الخاصة به، كما 
في أن ا�عتماد على ھذا العامل لوحده يعتبر تغييب Bسس العملية التي ينبغي أن تعتمد 

إعداد البرامج كونـھا الرصـيد المعرفـي الـذي يعتـزم ھـؤ�ء اBساتـذة إيصالـه لط,بنـا 
  .وإطـارات الـمستقبل

و جدير بالذكر ھنا ا9شارة إلى تلك الصلة الوثيقة بين اBھداف و المحتوى التعليمي إذ إن 
من أھداف ،  مخططي المناھج يحتارون محتوى معين من المادة في ضوء ما سبق تحديده

و� يمكن اختيار قدر من المادة العلمية ليس لھا ع,قة بالحقيقة ، وتحقيق ذلك � يعني أنه 
سيتم بلوغ تلك اBھداف بصورة تلقائية بل يجب أن تتكامل كل عناصر المنھاج لبلوغ 

  . التعليميـة الغايات النھائية للعملية التكوينية و
يجب أن يكون في إطار محدد وھواBھداف،  لكن الشيء المؤكد ھو أن المحتوى   

ولما كانت أھداف المنھاج تشتمل أو يجب أن تشتمل علي عدة نواحي معرفية ووجدانية 
ونفسية وحركية ، فھذا يعني أن اختيار المحتوى في ضوء اBھداف يمكن من تحليل دقيق 

تجاھـات و للمحتوى بحيث يتم التوصل إلى الحقائق و المعلومات و المفاھيم و ا�
   )35(.المھارات و غيرھا من اوجه التعلم و تسھل عملية التعديل أو الحذف أو ا9ضافة

  :م ـويـالتق -4
وھو آخر عناصر العملية التكوينية ، تمكن أھميته في أنه يعمل علي تحسين   

ذ وتطوير العملية التكوينية ، سواء بالنسبة لoستاذ أو بالنسبة للطالب ، فھو يزود اBستا
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بمعلومات حول درجة تحقق اBھداف التعليمية ويساعد علي اختيار الطرق والوسائل 
المنسب للتدريس،  أما الطالب فيزوده بالتغذية الراجعة التي تساعده علي عملية التعليم و 

  . التحصيل و ا9نجاز
وعليه فان التقويم لم يعد سلوكا يمارس من قبل المدرس يراد منه قياس مدى   
 يمتدل الطالب و الحكم عليه بالنجاح أو الرسوب ، بل ھو جزء من التكوين التحصي

إلى تقويم الوسائل  التعليمية و الطرق و اBنشطة و المحتويات ، وحتى وسائل التقويم 
  و تعتبر ا�ختبارات الوسيلة الشائعة لتقويم الط,ب في جامعتنا ،  )36(ذاتھا 

  .ة و ا�ختبارات المقالية وھنا نميز بين ا�ختبارات الموضوعي  
جابة إختبار إھي تلك التي تتطلب من الط,ب سوى : فا�ختبارت الموضوعية  •

صحيحة من بين اختبارات متعددة ، و عليه فانه من الممكن وضع عدد كبير 
� أن عيبھا يمكن  في أنھا صعبة البنـاء و إمـن ا�سئلـة لتغطية المنھاج كلـه ، 

  .تحتاج لوقت طويل 
وھي تمنح للطالب فرصة التعبير بحرية عن أفكاره و : أما ا�ختبارات المقالية  •

معلوماته في شكل مقالة ، مستخدما التحليل و ا�ستنباط و عرض النتائج ، و 
  .تترك له ھامشا من ا9بداع في سرد إجابته 

  : لكن ھذه الوسيلة أيضا ھي موضع نقدر رغم استعمالھا الواسع ، وأھمھا 
  .دم اخذ الظروف المتغيرة التي تطرأ علي الطالب يوم ا�ختبار في الحسبان ع-
عدم اتفاق المصححين وھم بمعزل عن بعضھم البعض علي إعطاء نفس التقديرات -

للمقال الواحد،كما أن نفس المصحح � يعطي نفس التقديرات للمقا�ت نفسھا في 
  .وقتين مختلفين

كنوع الخط، طـول المقال وإجھاد المصـحح وھناك من يضيف اعتبارات أخرى  -
  .الخ...

) التكوين الجامعي بين الواقع و اBھداف( حيث توصلت الدراسة السابقة الثانية   
من اBساتذة في الجامعة الجزائرية تعتمد أسلوب % 92.45إلى أن ھناك نسبة 

  . ا�متحانات الكتابية لتقييم الطلبة
ن اعتماد ھذا المقياس في التقويم ليس قياس كما توصلت أيضا إلى أن الھدف م  

درجة إستعاب الطلبة للمعارف ، أو مدى فھمھم للدروس الملقاة أو حتى لتقييم 
مستواھم ، لكنه اصبح مجرد إجراء لتوزيع الدرجات و الع,مات لتقييم الطلبة إلى 

تحانات تمتد ھذه السلبية في التقييم انه با9ضافة إلى ا�م ناجحين و راسبين ، و
الفصلية ، ھناك فرصة أخرى تمنح للطالب للنجاح و ھي ا�متحان  الشامل و أيضا 
ا�متحان ا�ستدراكي الذي يتم إجراؤه في بداية السنة اBكاديمية الجديدة ، فض, عن 

، و يعكس سياسة الجامعة في محاولتھا  05/20نقاط ا9نقاذ و نقطة ا9قصاء المقدرة بـ 
من اBماكن البيداغوجية الجديدة للطلبة الجدد كل سنة ، بدون اBخذ لتوفير أكبر عدد 

بعين ا�عتبار المستوى الذي يتخرج به ھذا الطالب ، و ھو تبرير كافي لعدم ثقة 
  .المدراء و أرباب العمل في المؤسسات لحملة الشھادات الجامعية 
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جامعية ا�نتقال من فماذا ننتظر من خريج جامعة كان ھمه الرئيسي أثناء دراسته ال  
سنة Bخرى مھما كانت الوسائل و الطرق و ليس ا�ستزادة بالعلم و المعرفة ، شيء أفرغ 
الشھادة الجامعية من مضمونھا اBساسي إلى مجرد شھادة يتسلمھا ھذا الخريج بعد انتھاء 

  .مدة تكوينه
مواضع  � يتعلق بنتائج الطالب فحسب ، بل كما أشرنا في الصحيح إن التقويم  

  .سابقة إلى تقويم اBھداف و المحتوى و الطرق التعليمية وحتى وسائل التقويم نفسھا 
فتقويم اBھداف يمكن من معرفة مواطن الخلل فيھا، فتـعدل فـي ضـوء ذلـك  •

  .التقويـم 
أما تقويم المحتوى فيشمل المعارف و اBفكار المقدمة للطالب سواء من حيث  •

من حيث مواطن النقص و الضعف أو عدم الموائمة للمرحلة القدم والحداثة أو 
  .التعليمية أو مستـوى الطلبـــة 

و عن تقويم الطرف فانه يمكن المحاضر من مراجعة اBساليب و الوسائل التي  •
اعتمدھا 9يصال معارفه و أفكاره لط,به ، ومدى تحكمه فيھا حتى يستطيع 

  .القادمة  في المراحل عتطويرھا أو اختبار اBنج
و أخيرا يشمل التقويم ، اBدوات و اBساليب المعتمدة في التقويم ، من حيث دقة  •

  .اBسئلة أو المعايير التي وضعھا لتقويم طلبته 
  
  

  أركان العملية التكوينية: ثالثا                       
  

د لھا من حتى  تقوم المؤسسة الجامعية بالوظائف التي أنشأت من أجلھا ، ف, ب  
أطراف فاعلة و متفاعلة ، تلك ھي اBركان الرئيسية الث,ث في العملية التكوينيـة و 
ھي ، ھيئة التدريس ، الط,ب ، الھيكل ا9داري و التنظيمي ، و أي تغيب Bحد ھذه 
اBطراف معناه اخت,ل أركان ھذه العملية ، وبالتالي تراجع الجامعة عن الھدف الذي 

  .المجتمع  أسسـھا من اجله
  : ھيئة التدريس -1

تعتمد الجامعة علي مجموعة من الباحثين و الدارسين ، الذين � يقتصرون علي 
تلقين  المعلومات الموجودة في الكتب للط,ب فحسب ، بل يتعاونون معھم علي 
اكتشاف الطريق اBمثل �ستخدام اlلة علمية ، وليس الذي يتعلم بالنيابة عنھم ، ھو 

ي يشترك مع ط,به في تحقيق نمو ذاتي يصل أعماق الشخصية و يمتد إلى ذلك الذ
، فھو بذلك يتعرض حتما ل,ط,ع علي النقائض و بعض  )37(" أسلوب الحياة 

  .المشاكل و إثارة أسئلة من شأنھا إثراء بحثه وتنشيطه 
قائم و علي اعتبار أن اBستاذ الجامعي حجر الزاوية في العملية التكوينية Bنه ال

علي ھذه العملية بوصفه ناق, للمعرفة و مسؤو� عن السير الحسن للعملية التربوية و 
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، فبا9ضافة إلى ذلك فھو يقوم بمھام عديدة علي مدار  )38(البيداغوجية في الجامعة 
العام كالتدريس ، ا9شراف علي مذكرات التخرج أو التدريبات الميدانية ، ا�جتماعات 

  .الخ ... 9داريـة المشاركـة في تحضير ا�متحانـات وتصحيحـھا البيداغوجية و ا
و نجد اBستاذ الجامعي أيضا رجل إداري ، فتوكل له مھمة إدارة مؤسسات التعليم 
العالي والجامعي ، فنجده رئيسا للقسم ، أو عميدا للكلية أو عميدا للجامعة ، ويشترك 

ي العامل بالتدريس الوظيفة ا9دارية و أن يكون من ذوو الرتب العالية ، وقد تغلب عل
  .لكنه يظل رسميا عام, بالتدريس 

و على العموم يحظى اBستاذ الجامعي إضافة لما سبق بالعديد من المزايا نذكر 
  :منھا علي سبيـل المثـال 

  .انه يحظى بمكانة اجتماعية عالية في مجتمعه  •
  .تدريسه يتمتع بالحرية اBكاديمية بالنسبة لما يقوم ب •
يتعامـل أستـاذ الجامعـة مع طالـب ناضج فكريا وعقليا ، وتوجد العديد من  •

القوانين واللوائح التي تحدد وتنظم الع,قة بينھما، بعكس المدرس في التعليم قبل 
  .الجامعي 

  تتـاح Bساتـذة الجامعة فرص عديدة يستطيعون من خ,لھا تحسين مستواھم    •
جتماعي كا9عارة إلى الخارج ، أو العمل كاستشاريين في بعض ا�قتصادي و ا�   

   )39(.الھيئات الحكومية والخاصة ، تأليف الكتب والمراجع الجامعيةوغيرھا
و نظرا لھذه ا�متيازات و غيرھا فان ذلك كان سببا في ارتفاع و تطور ھيئة التدريس 

عداد الطلبة ، إ� أن ذلك وازاه في ب,دنا ، وھي نتيجة طبيعية للتطور الكلي الھائل في إ
نسبة ضعيفة لفئة اBساتذة من ذوي التأھيل العالي المطلوب لtشراف و علي مستوى ما 

  .بعد التدرج أي درجة أستاذ و أستاذ محاضر 
  : علي التوالي )  8( و )  7( و ھو ما يبينه الجدولين رقم 
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  ) 1996  -  1962( يس يوضح تطور ھيئة التدر) :  7( جدول رقم 
  

  عـدد اJنـــاث  العــدد اJجمالـي  السنـة الجامعيـة
62 - 1963  298  10  
69 - 1970  842  -  
74 - 1975  4041  -  
79 - 1980  6207  -  
84 - 1985  10560  -  
89 - 1990  14536  2244  
94 - 1995  14593  2833  
95 - 1996  14427  3338  

  
  ) 95/96( الدرجة العملية  توزيع ھيئة التدريس حسب) :  8( جدول 

  

  %  العـدد اJجمالـي  الدرجـــة العلميـة

  4.6  666  أسـتاذ كرسـي
  6.6  959  أستاذ محاضـر

  36.1  5205  أستاذ مساعد مكلف بالدروس
  34.9  5040  أستاذ مساعـد

  17.7  2557  مـساعــد
  100  14217  المجمــوع

  ).بالتصرف ( محمود بوسنة ، مرجع سابق : المصدر 
  
  
  
  

  
  :الواقع الحالي للتكوين البيداغوجي ل�ستاذ -

ليس ھناك حاليا بيداغوجيا جامعية عالمية ، و � نموذج محدد، لكن ھناك تجارب 
خاصة بكل دولة و بكل تخصص علمي ، و في نظامنا الجامعي � يوجد تكوين 

اغوجية بيداغوجي معمم على كل التخصصات في التعليم العالي ، بل ھناك تجارب بيد
متعددة في الجامعات الجزائرية ، وبما أن اBستاذ الجامعي ھو الفاعل في العملية ككل 
فإن تسليط الضوء على وضعيته من اBھمية بمكان ، على ذلك يساھم في ترقية مكانة 
ھذا اBخير و يضعنا أمام مواطن الخلل في تكوين ھذا اBخير مـن أجـل ت,فيـھا و 

  )40(: ھا فـي النقاط التالية تـجاوزھا ، و نوجـز
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يوجه اBساتذة عدة ضغوطات موضوعيـة كا9عـداد المتزايـدة للطلبـة ، و  •
أخرى ذاتية ، كصعوبة إعادة النظر في مسارھم التدريسي كغياب التحفيز 

  .البيداغوجي ، و ھي مشك,ت سلبية نؤثر سلبا على مردودية اBستاذ 
اBستاذ إلى القيام بالنقد الذاتي التغذية  غياب مناخ بحثي بيداغوجي يدفع •

  . الراجعة الموضوعية و ا9يجابية لطرق التدريس التي يعتمدھا
غياب التشاور و التنسيق بين مختلف ھيئات التدريس من جھة و غياب الحوار  •

التي نادرة ما تكون  –بين ھذه الھيئات و الطلبة من جھة ثانية، جعل مناقشاتھم 
  .لى مستوى تبادل اBفكار و اlراء � ترتقي إ –

ا�لتزام بالوظيفة ا9دارية للجان البيداغوجية ، غالبا ما يحد من تطوير أفكار   •
جديدة حول الترقية البيداغوجية ، إضافة إلى انه أحيانا يسجل اضطراب بين 
الوظيفة ا9دارية و الوظيفة البيداغوجية لھذه اللجان ، الذي يظھر في شكل 

  .بيروقراطية في عمل الھيئات المكلفة نظريـا بترقيـة البيداغوجـيا  مظاھر
النشاطات المقامة من اجل التكوين البيداغوجي في الجامعات الجزائرية ،  •

عبارة عن تجارب ذاتية ، غالبا ما تخلق تفاوت بين التكوين النظري في 
  .جل التدريس الدراسات ما بعد التدرج و ا�كتساب الفعلي للبيداغوجيا من ا

إن وضعية كھذه و أجواء يسودھا ا�ضطراب التي يعمل بھا اBستاذ الجامعي 
يجعلنا � نحمله كامل المسؤولية في تدني مستوى خريجي الجامعة الجزائرية ، كونه 
يعمل في مناخ يحد من عطائه و إبداعاته من جھة ، و يعقد من عملية التواصل  بينه و 

  .بين ط,بـه
ھذه العقبات و ترقية البيداغوجيا في الجامعة الجزائرية، إن ھناك جملة و لتجاوز 

  :من ا�قتراحات أھمھـا 
إعادة تفعيل اللجان البيداغوجية و سد الثغرات الموجودة في مھامھا لوضع مناھج  •

  .فعالة للتكوين البيداغوجي لoساتذة الجدد ، و تجديد محتويات و مناھج التدريس 
مؤسسات ، إنشاء ھيئات و نظم للتنشيط البيداغوجي و التكوين و على مستوى ال •

البحث ، مزودة بوسائل مادية و بشرية م,ئـمة ، تكـون مھمتـھا ضـمان تكويـن 
  .بيداغوجـي جيد لoساتذة 

تكوين المكونين ، حيث ينبغي أو� أن نعلم اBستاذ كيفية ا9دارة العملية للقسم ، و  •
بين اBستاذ و الطالب ، Bنھا حجز أساس في العملية التعليمية أيضا تحسين الع,قة 

من خ,ل التنسيق بين مجموعات اBساتذة فيھا بينھم ، و بين اBساتذة و الطلبة من 
جھة أخرى ، من اجل تكامل الجھود للوصول إلى بيداغوجيا سليمة عمليا في 

  .التدريس
ن شأنه مساعدة اBستاذ على القيام توفير مناخ فكري مناسب للبحوث البيداغوجية م •

بالنقد الذاتي الموضوعي لطرق تدريسه ، و التخلص من سلبيته تجاه المشك,ت 
  .البيداغوجية التـي تـواجھـه



  

  التكويــن الجـامعي         الفصـل الثالــث                                    

 

86

توسيع نطاق عمل اBستاذ من خ,ل إقامة دورات للتكوين البيداغوجي ، ورئاسة  •
وعدم ا9كتفاء فقط اللجان البيداغوجية، وتقديم محاضرات حول البيداغوجيا، 

  .بساعات التدريس
وعليه فإن ترقية البيداغوجيا في الجامعة تعني ترقية الظروف المناسبة للدراسات في 
العملية التدريسية ، و اBخذ بعين ا9عتبار حاجات المجتمع ، فالقيام بفحص بيداغوجي 

  .شامل لمؤسساتنا الجامعية ضروري قبل أية عملية إص,ح
ة في ھذا المقـام ، أن الجامعـات تختلـف في اBھمية النسبية التي و تجدر ا9شار

تعطى للتدريس عند تقييم اBستاذ الجامعي ، فبعضھا يجعل من بحوث اBستاذ أساسا في 
ذلك ، و البعض اBخر يعتزم التدريس بجانـب البحـث وخدمـة المجتمـع و اعتباره أساسا 

لتثبيت وكذا تزويد اBستاذ بمعلومات و تغذية راجعة في تقييم اBستاذ Bغراض الترقية و ا
  )41(.متعلقة  بتدريسه 

و من اجل أداء كل ھذه المھام علي اBستاذ أن يتمتع بصحة نفسية ومسؤولية 
أخ,قية ، تجعله يرقى عن كل الصراعات في وقت قد تداخلت فيه مفاھيم الحرية 

عمل دائمـا في إطـار القيـم النبيلـة و الشخصية بمفاھيم الحرية اBكاديمية ، عليه أن ي
  .السامية التي تجعل منه القدوة و النموذج اBمثل لط,به 

  :الطـ5ب  -2
شخص سمح له مستواه العلمي با�نتقال من المرحلة " الطالب الجامعي ھو 

الثانوية بشقيھا العام والتقني إلى الجامعة ، و فقا لتخصص يخول له الحصول علي الشھادة 
، إذ  )42(إذ ان للطالب الحق في اختيار التخصص الذي يت,ءم و ذوقه و يتماشى وميله  ،

يعتبر الطالب أحد العناصر اBساسية و الفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي 
  .، ويمثل عدديا الفئة الغالبة في المؤسسة الجامعية

سنوات دراسته في الجامعة يتمكن فمن خ,ل التكوين الجامعي الذي يتلقاه خ,ل 
ھذا اBخير من تطوير قدراته و استعداداته الشخصية ، وتنمية مھاراته بھدف التحصن 

  .بالمعرفة ال,زمة في حياته العملية ال,حقة لحياته الجامعية 
و لعل أفضل السبل التعليمية التي توفر له ذلك ھو أن يكون محور العملية 

الفرصة �كتشاف المعرفة بنفسھا عن طريق قيامه بأنشطة ذاتية التدريسية ، فيتيح له 
  .موجھة في المواقف التعليمية 

إ� إن الط,ب أحيانا يتعرضون للفشل في دراستھم أو عدم القدرة على التكيف مع 
  : وذلك لعدة أسباب أھمھا, الجو الجامعي الجديد 

لجامعية في المراحل غياب التوعية التربوية حول أجواء و ظروف الدراسة ا •
  .السابق لھـا

ضعف الجانب ا9ع,مي والتوجيھي في مسھل السنة الجامعية حول الفروع    •
  . واختصاصات التي يمكن إن يسجل بھا . المتاحة للطالب 

لتجاوز ھذه العقابات وجب المنظومة التعليمية لمختلف مراحلھا وعلى رأسھا الجامعة  
رنة، بحيث � يحدث إص,ح أو تغير في مرحلة إ�  يرافقھا أن تعمل بطريقة ديناميكية م
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إص,ح في كافة المراحل اBخرى،  كما يجب احترام شخصية ، الطالب واختياره 
لتخصصه الذي يرغب في دراسته ، فھو في مرحلة عمرية تجعل من ا�ختبار جزء من 

  .شخصيته و ميزة تجعله مسؤو� في المراحل ال,حقة
3- Jداري و التنظيمي الھيكل ا:  

الجامعة ھي تنظيم اجتماعي يسري عليھا ما يسري علي التنظيمات ا�جتماعية 
اBخرى في المجتمع ، لذا فان تنظيما وھيك, تحدد من خ,له المواقع التنظيمية الرئيسية 

  .داخلھا و تحدد لشاغليھا مھامھم و اختصاصاھم و ترسم لھـم ع,قاتـھم مـع اlخريـن 
التنظيمي Bي مؤسسة ھو مجموعة القواعد و اBجھزة التي يتم بواسطتھا  فالھيكل

تحقيق أھداف التنظيم ، ويمكن اعتبار الجامعة إحدى ھذه التنظيمات المعقدة  نسبيا و ذات 
، ففي إطار ھذا  )43(ثقافة تنظيمية و أسلوب إداري خاصين لھما آثار علي فعالية تسييرھا 

ي  يتحدد المھام والوظائف المنوطة بكل فرد في ھذه المؤسسة الھيكل ا9داري و التنظيم
و أي ... ) طلبة ، أساتذة ، عمال ، إداريين ،( من أبسط الفرد إلى قمة ھرم الھيكل العام 

اخت,ل أو غموض في ھذه المھام أو التقاعس و الحياد عنھا من طرفھم ، فان ذلك ينعكس 
ر نجاح المؤسسة الجامعية و العملية التكوينية بھا علي سير العملية التكوينية ككل ، ويعتب

مرھون بوجود إطارات إدارية متخصصة و ھيكل تنظيمي مرن وأفراد واعية ، بدون 
ا9خ,ل بالوحدة العضوية بين الجھازين ا9داري  و التعليمي ، اللذان يساھمان معا في 

  .سات المجتمعة تحسين المردود ورفع ا9نتاجية في المؤسسة الجامعية ، للمؤس
ففي الدول الحديثة تسعى الجامعة لدعم جھازھا التنظيمي بإداريين يتميزون بالخصائـص 

  :التاليــة 
ا9لمام بشؤون التسيير و المعرفة بطبيعة العمل في المعاھد و الكليات خاصة ما  •

  .تعلق بالجوانب المالية و التنظيمية 
  .تي يتعرض لھا الط,ب و اBساتذة القدرة علي معالجة المشاكل المادية ال •
  .تجديد الجھاز ا9داري و تدريبه و إعطاءه مجا�ت للمبادرة  •
أن يعمل ا9داريون بالتعليم العالي وفق نظام يصلھم مباشرة باBجھزة اBخرى  •

  .المشتركة في العملية التكوينية 
  :الحرية اWكاديمية في الجامعة الجزائرية -4

لحرية اBكاديمية عندما تحدثنا عن المزايا التي يحظى بھا اBستاذ استوقفنا كلمة ا
الجامعي، أحد أھم أركان العملية التكوينية ، و لما وجدناھا شرطا ضروريا حتى تعمل 
ھذه المؤسسة الجامعية في أحسن الظروف و في أجواء تسمح با9بداع و إبداء الـرأي و 

  .طات سواءا الداخلية منھا أو الخارجية طرح اBفكار بكل حرية و بعيدا عن الضغو
و با9ضافة إلى المھام ا9دارية و التدريسية لoستاذ الجامعي،فھو بالدرجة اBولى   

الوحيد الذي له ص,حيات اختيار الموضوع وكيفية العمل " جاسبرز" باحث، Bنه حسب
  )44.(فيه ،فالحرية اBكاديمية تجسد استق,لية المؤسسة على مستوى اBشخاص

  ?فماذا عن الحرية اWكاديمية التي يتمتع بھا اWستاذ الجامعي الجزائري             
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لقد اھتمت اليونسكو بأھمية توفير الشروط الضرورية لoستاذ الجامعي ليلعب   
الدور المنوط به في تنمية المجتمع، لكن رغم ھذا ا�ھتمام مازلنا نسجل بعض الصعوبات 

قيق ھذه الحريـة فـي الكثير مـن الـدول العربيـة، و الجزائر ھي التي تقف في وجه تح
اBخرى �زالت تعرف العديد من العراقيل المرتبطة بالظروف المھنية الجامعية ، فھؤ�ء 

  .اBساتذة � يمكنھم إظھار إمكانياتھم إ� إذا تمتعوا بالحرية اBكاديمية
وق و الواجبات المتعلقة بالجامعة ففي الجزائر، من الناحية التشريعية فإن الحق  

تندرج في ا9طار الخاص للعمال المشاركين في ھيئة التدريـس و التعلـيم العالـي ، و 
الجامعة كأي " ،أن  1989جويلية  18الصادرة في  89/122المتمثلة في المرسوم رقم 

، التقاعد، الجور ، العطل : مؤسسة عمومية أخرى ، فإن التشريعات تحدد الحقوق التالية 
، لكن القانون لم يشر و� مرة إلى الحرية اBكاديمية في ب,دنا كما أن "ا9ضراب و غيرھا

يعرف الجامعة على إنھا مؤسسة  1999القانون التوجيھي للتعليم العالي الصادر في افريل 
كرس عمومية ذات طابع علمي و ثقافي و مھني تتمتع با�ستق,لية ا9دارية و المالية التي ت

  )45(.الحرية اBكاديمية ، لكن لم تتبع ھذا القانون أي مراسيـم تنفيذيـة لتطبيقـه 
بجامعة الجزائر معتمدة على " الكاھينة حماش " وفي دراسة ميدانية أجرتھا 

  :مؤشرات الحرية اBكاديمية التي وضعتھا اليونسكو وجدت النتائج التالية 
فإن أستاذ التعليم " لليونسكو  28رقم بخصوص حرية التدريس ، فحسب التوصية  

العالي لديه الحق في التدريس دون أي تدخل مادام يحترم المبادئ المھنية المعروفة و 
أيضا يحترم مسؤوليته و المستوى الفكري مع احترام المعايير و مناھج التدريس ، فأي 

تصطدم مع  أستاذ جامعي � يجب إرغامه على إعطاء معلومات تتعارض مع معارفه أو
تفكيره ، أو تدريس مواد و برامج تتعارض مع الثوابت الوطنية و العالمية ، خاصة في 

، و في الدراسة   )46("مجال حقوق ا9نسان ، كما أن له الحق في إعداد برامج التدريس
الميدانية توصلت إلى أن حرية التدريس الممنوحة لoستاذ الجامعي الجزائري تتركز في 

ر البرامج التدارسية ذلك ان ھذه البرامج تكون متعلقة بالتخصص اBكاديمي مجال اختيا
للدراسات ما بعد التدرج ، و ذلك من خ,ل اللجان البيداغوجية ، رغم أن ھناك شبه 
إجماع حول تراجع  دور ھذه اBخيرة ، ثم يأتي اختيار المواضيع المرتبطة بكل مقياس ، 

  .عام,ت لكل مقياس او عدد الطلبة داخل القسم لكن ليس لھم الحرية في إعطاء الم
فتبعا لتوصية : و بخصوص حريـة إجـراء البحوث و نشر النتائج البحثيـة   

من حق اBستاذ الجامعي القيام ببحوث علمية دون أي ضغوط بما " فإنه  29اليونسكو رقم 
لعالمية المعروفة فكريا و أنھا تت,ءم مع احترام القواعد المھنية و المبادئ العلمية الوطنية ا

علميا و أخ,قيا في ممارسة ھذه البحوث ، كما أن لھم الحق في نشر خ,صات و نتائج 
   )47(.التي قاموا بھا أو شاركوا في إعدادھا 

و عند إسقاط ھذه الحقوق على اBستاذ الجامعي فإننا نجده يواجه العديد من   
لدراسة الميدانية دائما فإن ھذا اBخير قد الصعوبات في نشر بحوثه و مقا�ته ، فحسب ا

مورست عليه رقابة سياسية خاصة في مرحلة التوجيه المخطط ، ورغم الحرية الممنوحة 
له حاليا ، إ� انه يواجه صعوبات من نوع آخر و منھا الحرية ا�قتصادية لدور النشر 
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تتبعھا الجرائد و  وطابعھا التجاري و تنوع اlراء و اBفكار و اBيديولوجيات التي
  .المج,ت المختلفة 

" فإنه  30أما عن  حريات النشاطات خارج الجامعة فتبعا لتوصية اليونسكو رقم 
يحق لoستاذ الجامعي أن يقوم بأنشطة مھنية خارج الجامعة خاصة إذا كانت ھذه اBنشطة 

بشرط أن �  تساھم في ترقية مھاراته المھنية أو تطبيق معارفه لحل مشك,ت المجتمع ،
تؤثر على واجباته اتجاه المؤسسة  التي ينتمي إليھا ، و أيضا � تتنافى مع قوانينھا 

   )48(. قواعـدھا أو المبادئ و القوانين الوطنية
و عن اBسباب التي تدفع اBستاذ الجامعي الجزائري إلى النشاط خارج الجامعة 

ع المطروحة ، إضافة إلى الصعوبات فكان في مقدمتھا عدم كفاية طريقة معالجة المواضي
المادية التي يعانيھا ھذا اBخير كالحصول على سكن و تلبية حاجاته اBسرية ثم يأتي 
عامل زيادة الخبرة بحيث يلجأ اBساتذة الجامعيون إلى العمل في مخابر البحث و مكاتب 

  .الدراسات لتحسين مستواھم الفكري
رة إلى الحرية اBكاديمية لoستاذ الجامعي في و في اBخير نستنتج أنه رغم ا9شا  

، الذي لم يتبعه قوانين مكملة  1999القانون التوجيھي للتعليم العالي الصادر في أفريل 
لتنفيذه و رغم الحرية الممنوحة له في اختيار البرامج الدراسية و اختيار المواضيع 

رة خاصة ما يخص نشر أبحاثه و المتعلقة بمقياسه ، إ� أنه �زال يعاني من صعوبات كثي
نتائجھا بسبب الظروف ا�قتصادية لدور النشر،كما أن للصعوبات المادية التأثيرعلى 

  مردوده وعطائه العلمي وا9بداعي 
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  الع5قة بين الجامعة و المؤسسة و سوق العمل: رابعا                  
  

مؤسسة في الجزائر � تبعث للتفاؤل ، كونھا تعرف إن الع,قة بين الجامعة و ال
إنفصا� جعل ك, منھا يعمل بمعزل عن اlخر مع فقدان حلقات الوصل و ا�تصال بينھما 
إ� في نقاط متفرقة ، و كان لھذه الوضعية نتائج سيئة سواءا علـى الجامعـة أو المؤسسة ، 

ل مظاھر البطالة بين حملة الشھادات مما يؤثر سلبا على النظام ا�قتصادي للب,د من خ,
  .الخ ...الجامعية ، و نقص التشغيل و بطء تطور سوق العمل 

في الوقت الذي يشھد العالم حاليا تشجيعا مستمرا للع,قات و الروابط بين الجامعـة   
و سوق العمل ، فتطوير تقنيات جديدة كتكنولوجيات ا9ع,م و ا�تصال أحدث تغيرات 

ق العمل ، إضافة إلى استحداث مناصب عمل لم تكن مألوفة من قبل ، فإن مھمة على سو
العالم اليوم يشدد على أھمية تطوير التعليم العالي ليتماشى مع الحاجيات المتزايدة للتنمية 
ا�قتصادية و ا�جتماعية الحالية للمجتمع الدولي ككل ، كما أن تطوير تكنولوجيات جديدة 

امعية التفكير في تطوير ع,قات جديدة بين اBساتذة و الطلبة يفرض على المؤسسات الج
من خ,ل إستعمال أدوات ديداكتيكية و دراسة تأثير ھذه اBدوات على التدريس و إكتساب 

  .للمعارف 
 .CARLOS .T "كارلوس برنھايم  "و في ھذا المجال استخلص   

BERNHEIM   لمتطلبـات التي تنتـج ا  "أن 1991، عضو المجلس التنفـيذي لليونسكـو
عن الثـورة العلمية و التكنولوجية لھا تأثير على النظم و الھياكل الجامعية و تطرح 
ضرورة التعاون بين التخصصات لتتجاوب مع طبيعـة المعرفـة المعاصرة ، كما أن أزمة 

Bھدافھا و مھامھا و ) راديكالية ( الجامعة متعددة المظاھر و تتطلب مراجعة ثورية 
  )49( ".ستراتيجياتھا و ھياكلھا و أيضا طرقھا في العمل إ

و من جھـة أخرى فإن التعليم العالي حاليا يواجـه ضغـوطا جديدة ، ليھتـم بوظيفتـه   
ا�قتصاديـة و ا�جتماعيـة ، و خاصـة التوفيـق بين  وظيفـة تأھيـل الطلبـة و إعدادھم 

امل مع ھذه المستجدات و الضغوطات لذلك فإن التع. للعمل  و أعدادھم المتزايدة 
يستوجب التفكير في استراتيجيات جديدة تأخذ بعين ا�عتبار ا9عداد النوعي و ا�حتواء 

  .العددي للطلبة على حد سواء
  

يعتبر التخطيط ا�ستراتيجي للتعليم الجامعي جزء من التخطيط للتعليم العالي إذ      
ستراتيجي الجامعي إعداد تقديرات ل,حتياجات و يتنـاول التخطيط ا�, والبحث العلمي
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فلقد أدى التوسع في , لجانبي العرض و الطلب من التخصصات المختلفة لخدمة التنمية 
التعليم إلى زيادة الخلل في القوى العاملة واضطراب سوق العمل وتأرجحه بين الزيادة 

مـين و استخـدام والنقصان ومستويات عدة فترتب على ذلك بطالة بين صفوف المتعل
   )50(.المؤھـ,ت العليـا في وظائـف كتابيـة بسيطـة

و � نـزعم في ھذا المقـام أن التخطيط ا�ستراتيجي بديل عن خطط التشغيل 
إذ , المختلفة و لكنه المظلة اBساسية لخطط تدوير عجلة التعليم الجامعي و البحث العلمي 

كما يجب أن ,ة محددة المعالم و رؤية دقيقة من الضروري أن يبدا بفلسفة واضحة و رسال
فقد أدركت دول العالم المتقدم أھمية ذلك و اعتبرت قطاع ,يركز على تعظيم قيمة التعليم 

�ن معظم التكنولوجيات الجديدة و كذا التقنيات الحديثة مخترعوھا ,التعليم قطاعا منتجا 
رون فكريا و عقليا على إستعابھا و على اعتبار انھم أناس مھرة قاد,من مخرجات التعليم 

فھي تعتمد في سبيل تحقيق ذلك تكوين طلبة و باحثين قادرين على القيام بھذه المھمة و 
و ھي بذلك تعتمد على ا9نسان كوحدة أساسية ,ھذا عن طريق ا�ستثمار في التعليم 

  . Bحداث التقدم
لنظر في بناء انساننا وعليه فان مجتمعاتنا مطالبة اكثر من أي وقت مضى بإعادة ا

إنسان لديه قيم " حيث يكون قادرا على الت,ؤم و مستجدات القرن  الحادي و العشرين، 
إ� أنھا ,ليس بالضرورة مختلفة عما ھو مألوف لديه , واتجاھات ومعارف  ومھارات 

  . )51(" اكثر جرأة وعصرنــه
عتبار أھمية ا�ستثمار إن التخطيط ا�ستراتيجي الناجح ھو ذلك الذي يأخذ بعين ا�

فھي بالمقابل , سنة وتنفق عليه الدولة الم,يين  20فالفرد الذي يمضي حوالي  , في التعليم
إ� أن اBشكال الذي يواجه إطاراتنا بعد قضائھم ,تنتظر منه أن يكون فردا فاع, ومنتجا 

تعليم اBكاديمي ھو تغليب ال_ھذه المدة التي منھا شوط كبير بين أسوار الحرم الجامعي 
في الوقت الذي كان الطبيعي ھو الموازنة بين ,النظري على حساب التعليم العملي 

  .الجانبين
لذلك فان أي جھد تعليمي � يحقق القدر المناسب في تطوير المعارف والمعلومات  

إذ يجب التركيز على التعليم ا9نتاجي وعلى تنمية ,والقدرات يعتبر استثمارا ضائعا 
ارات والقدرات والمعلومات المسايرة للتطورات الحاصلة على الساحة المھ

مھارات التعامل مع ,المھارات ا9دارية والتنظيمية,كمھارات المعلوماتية والمعرفة,العالمية
مھارات ا�بتكار ,مھارات التسويق والمعام,ت ا�قتصادية,الغير

  )52(.ارةالمعلومات وا�lت والمواد وا9د,تكنولوجيا,والتطوير
إذن � يرتكز التخطيط ا�ستراتيجي بالجامعات على مجرد منح الشھادات العلمية فقط 

ولكن العبرة ببناء ا9نسان يحمل المعارف والمھارات تمكنه من ,وإعطاء التقديرات
خاصة في ظل ,التعامل مع كل الظروف والمتغيرات وبالتالي رفع مستوى أدائه

رة التي تمليھا الوظائف سواءا المتاحة منھا أو المستحدثة ا�حتياجات المتجددة والمتطو
  .في سوق العمل
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كما أن ھناك إجراءات عملية يجب أن توازي ھذا التخطيط ا9ستراتيجي للتعليم   
  )53(: الجامعي و ھــي 

تعزيز مساھمة القطاعات المھنية في إعداد برامج قطاع التكوين العالي ، من خ,ل  •
  .مجموع الشركاء ا�جتماعيين 9دماج و تفعيل الممارسة العملية ترقية الحوار مع 

تكييف إطار تشريعي و التنظيم الحالي لخلق محيط يشجع المشاركة المتزايدة  •
للمؤسسة من أجل تطوير العمل عبر الممارسة سواءا للتكوين اBصلي أو التكوين 

  .المتواصل
كعنصر مھم في سوق العمل ، الذي  أخذ التكوين الدائم بعين ا�عتبار و إدماجه •

  .ينبغي أن يوازيه تعزيز في إمكانيات التكوين و تطوير التعليم عن بعد

  الھــوامــش
  

، المؤرخ في 544-83الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رقم   -1
  .1983سبتمبر  24

، مجلة الباحث، العدد اBول، جامعة     "تنظيمھا و ھيكلتھا الجامعة الجزائرية" دليو فضيل و آخرون،  -2
   228، ص 1995قسنطينة، جوان 

  .187محمد العربي ولد خليفة،  مرجع سابق، ص  -3
، ديوان 01، حوليات جامعة الجزائر، عدد "الجامعة الجزائرية و التنمية " العقبي حبة،  -4

  .127، ص 86/1987المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
حوليات جامعة "التعليم العالي في الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، " عبد هللا الركيبي،  -5

  ، ص ص 86/1987الجزائر، العـدد اBول، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 
 )155-156 .(  

ث,تھا لدٮأساتذة علم السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية واقعھا و تم" صيد الطيب، الممارسة -6
أطروحة مقدمة نيل درجة الماجستير في علم إجتماع ( ،)دراسة ميدانية بجامعة عنابة " ( ا9جتماع
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  فھرسـت اWشـكال
  

  الصفحة  وانـــــــالعن  الرقم
01  
  
  
  

02  
  

03  
  

04  
  
  

05  
06  
07  
08  

  LMDة بين الھيكلة الحالية للتعليم العالي و الھيكلة المقترحة يوضح المقارن

  يوضح الع,قة بين عناصر التكوين الجامعي

  يوضح الع,قة بين إستخدمات المعلومات و تحليل الوظائف

  يوضح مصادر إستقطاب الموارد البشرية 

  يوضح سلسلة المھارات و المعارف في المؤسسة

  ظف على اBداء الوظيفي الجيديوضح العوامل التي تساعد المو

  يوضح الع,قة بين مدة التربص و كفايتھا

  يوضح مصادر الحصول على تعويض النقائص في القدرات المھنية

  

  
  

  
  
  
  


