
 

 

                          
  
  

إن القطيعة التي تعيشھا الجامعة الجزائرية اليـوم مـع واقعـھا ، جـعلتھا تبتعـد عنـه 
و أصبحت تعمل في معزل عن ھذا الواقع ، و ھي التي أنشأھا المجتمع من أجل خدمته و 

ھما ھي تلك لتحقيق آماله في الرقي و التطور ، حتى صارت القناة الوحيدة الواصلة بين
اGعداد المتفجرة من الخريجين  في كل سنة ، إذ لم يعد الكيف ھو الھدف بل أصبح الكم 
ھو اGساس ، نتيجة التزايد السكاني و التدفق الطHبي لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي ، و 

ادة أيضا استجابة للطلب اMجتماعي على التعليم العالي ، فالمھم أن يتخرج ھذا الطالب بشھ
 M أن آثار ھذه الوضعية Mجامعية ، و لم يتساءل أحد عن نوعية و مستوى ھذه الشھادة ، إ
تلبث أن تظھر بمجرد أن يشغـل ھذا اXطـار وظيفـة معينـة ، حينـھا يـظھر الفـرق بيـن ما 

، و بيـن ما يطلب ) تندرج تحت مسمى الشھادة الجامعيـة ( يملكـه من مـعارف و مھارات 
القيام به من مھام و واجبات مھنية ، فقد أثبتت الدراسة أن التكوين الجامعي المقدم في منـه 

جامعتنا ذو طابع نظري يفتقر إلى الممارسة العملية في جانبه التطبيقي ، إذ انه مجرد 
إجراء شكلي ، كان لتغييبه و قلة اMھتمام به اGثر السلبي على مردود إطاراتنا الجامعية 

ؤسسات  قطاعات العمل المختلفة ، إضافة إلى أن الجانب النظري نفسه يعاني العاملة بم
الكHسيكية و عدم مواكبة التطورات الحاصلة على الساحة العملية و العالميـة ، إM أن 
المؤسسـات تلجـأ لتدارك ھـذه الفرو قـات و النقائص بجملة من الدورات التدريبية و 

مھارات و معارف من خHل ممارسته المھنية ، لتجعل التكوين اXضافي ، حتى يكتسب 
  .منه فردا منتجا و لما M مبدعا

إننا M نحمل الجامعة مسؤولية ھذه القطيعة كاملة ، لكن أرباب العمل و مدراء 
المؤسسات مسؤولون ھـم أيـضا عن ذلك ، إذ أن المؤسسـة الجزائريـة لم تعتمد بعد 

د من خـHله مـواصفات شـاغل الـوظيفة مـن مـھارات أسلوب تحليل الوظائـف الـذي تحد
و مـعارف و سـلوكات و كذا تحديد واجبات الوظيفة مواكبة لتغيرات التي تحصل عليھا 

دون اMھتمام  » شھادة جامعية  «من وقت cخر و M لتلك المستحدثة ، فھي تكتفي بشرط 
لوب فانه بعيد عن المعايير بأبعد من ذلك ، و حتى و إن وجدت مؤسسات تعتمد ھذا اGس

  .العالميـة ، التـي تـجعل مـنه إجراءا ناجحا
و عليه فإن الطرفين بحاجة إلى فك القطيعة بينھما ، و إحداث اتصال و تواصل   

بعمـل في خدمـة الطرفين أخذا و عطاءا ، و يصب في صالح المجتمع ككل لتنميته و 
Xمكانيات المادية و البشرية و التنظيمية التي تطويره ، و ھذا لن يتأت إM بتسخير كافة ا

اXطار   «تحكم العHقة بينھما ، مع اMھتمام بالعنصر الفاعل في ھذه العملية ككل و ھو 
الذي يتحمل أعباء تفعيل ھذه العملية و التسيير اXيجابي لھا ، Gنه الھدف و  » الجامعي

  .الوسيلة في آن واحد
اص منھا ، وھي اMھتمام بالمـورد البشـري مـن خـHل إذن فنحن أمام حتمية M من  

تعليمـه و تكوينه بما يتHءم و يؤھله كفرد فاعل و فعال في مكان عمله ، فالحاجة اليوم 

  الخاتمـــة



 

 

التي تفرض نفسھا ھي امتHك محتوى تعليمي يتمحور حول الممارسة العملية ، و إنتاج 
ية ، ھذا المحتوى التعليمي Mبـد أن مصادر تعلم جديدة مسايرة للثورة العلمية و المعرف

يسيـر في مساقـات مناسبـة مع البيئـة السياسيـة و اMقتصادية و اMجتماعية المحيطة به ، 
و ھذا يستلزم وضع برامج للتدريب و الممارسة تھيئ إطارات الجامعة للتعامل اXيجابي 

  .في مـنصب عملـه مع سوق العمل ، فيتوافق ما تلقاه مـن تكويـن مـع ما يحتاجـه
  .نرى ضرورة اGخذ بھا لتحقيق ھذا التوافق  تو ندرج ھنا جملة من اMقتراحا

  
            

  
  
  
  
  
  
  
  

إعادة بعث العHقة بين الجامعة وسوق العمل والمؤسسات اXنتاجية لتمكين الطلبة  -1
 من الحصول على جزء تطبيقي يسمح لھم باMندماج الوظيفي، خصوصا إذا عرفنا أن
الخبرة المھنية تلعب دورا مھما في رفع اGداء الوظيفي من جھة وتعرف الطالب على 

Hاحتياجات الوظيفة التي يشغلھا مستقب.  
إعادة النظر في البرامج التكوينية التي لم تعد تواكب التطورات التكنولوجية -2

تصارھا على الحديثة، وM تHءم اMحتياجات المطلوبة في الميدان الوظيفي، وذلك Mق
التخلي عن فكرة التخصصات الساكنة  ، والبعد النظري على حساب البعد التطبيقي

وجعلھا أكثر مرونة وديناميكية، بھـدف مواكبـة برامجـھا لمتطلبـات السـوق عمومـا 
  . والوظائـف المتاحـة والمتجددة خصوصـا

دد الطHب بين ربط الكليات الجامعية بقطاعات العمل المناظرة لھا بحيث يتر-3
كلياتھم وقطاع العمل الذي سيعملون فيه بعد تخرجھم من الجامعة، شريطة تطوير 
البرامج التكوينية لتتناغم مع متطلبات السوق المتغيرة، وأن يتعاون أساتذة الجامعة 
تعاون مستمرا مع المسؤولين في قطاعات العمل حتى يتحقق الترابـط بين النظريـة 

 .والتطبيـق
التخصصات التي M حاجة لھا في سوق العمل، أو تلك التي M توجد  فية النظرإعاد-4

لھا ما يقابلھا من وظائف في ھذا السوق، لتخفيف حدة البطالة بين الجامعيين من جھة 
وتفادي سوء التكيف وقلة المردودية والتأقلم مع الوظائف عند العمل في غير 

بـة أكاديمـيا وعـمليا، لضـمان رفـع التخصص، ودعم التخصصات العمليـة والمطلو
  .النوعـية الجيـد في اXطار الجامعي

  ا�قتراحـات   



 

 

اXعتماد على نماذج جديدة للتكوين تماشيا مع التكنولوجيات الجديدة لnعHم  -5
 .واMتصال كالتعليم عن بعد والتعليم عبر شبكة اMنترنيت

تصاديين وأرباب العمل، فتح أبواب التشاور والحوار بين الجامعة والمتعاملين اMق -6
  ومشاركة ھؤMء اGخيرين في وضع البرامج التكوينية إلى جانب أساتذة 

  
  
  

الجامعـة،على أن يكـون ذلك داخـل إطار قانوني يحـدد العHقـة بين الطرفيـن و 
  .مجاMتھا

فتحقيق ھذا سيمكننا M محالة من الحصول على طاقات بشرية في المستوى المطلوب 
  .ات الكفاءة والفعالية العاليـةعمليا وذ
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