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 الكتاب الجماعي ديباجة

 

ىل إلضغط عىل مؤسسات إلتعلمي إلعايل أ   دى إلتطور إلهائل يف إملؤسسات وخدماهتا إملتنوعة إ 

ل، من أ جل موإكبهتا، وتتجىل هذه إلتحدايت يف تكييف إلربإمج إلتعلميية وإلتكوينية مبا يتطلبه سوق إلعم

ات وإملعاهد إملقاوالتية دلى خرجيي إجلامع وإجملمتع كلك، من كفاءإت برشية ومرشوعات معل تهنض بروح

 إلوطنية إملتنوعة من أ جل حتقيق إلتمنية إلشامةل.

ويف ظل هذه  إلتحوالت إليت شهدها الاقتصاد إلعاملي والاقلميي وإلتطور إلهائل يف نوإيح 

جياد إحللول إملوضوعية للمشالكت الاقتصا ية دإحلياة، أ صبحت مؤسسات إلتعلمي إلعايل مسؤوةل عن إ 

والاجامتعية، ونظرإ حملدودية متويل إلبحوث إلعلمية، اكن لزإما عىل إلرشاكء الاقتصاديني والاجامتعيني 

من تبين مرشوع رشإكة مع إجلامعة أ و إلعكس، قصد تطوير إخلدمات إلتعلميية من هجة، ومن هجة 

 أ خرى حتقيق إجلودة يف إخملرجات مبا حيقق متطلبات إجملمتع.

سسات إلتعلمي إلعايل رشيك أ سايس ومرإفق دإمئ للمنظامت إليت تبحث عن وابعتبار أ ن مؤ 

ة، جل موإكبة هذه إلتغيريإت إملتسارعة ال س امي بعد إحتدإم شدة إملنافسأ  سوإق إلعاملية من موقع لها يف إل  

رساء رشإكة يشارك فهيا أ حصاب إملصلحة مع إجلامعة. ن إل مر يس تدعي  تبين أ سس ومتطلبات كفيةل اب   فا 

يت هذإ إملؤلف إمجلاعي لتسليط إلضوء عىل إدلور إذلي تلعبه  مؤسسات يأ  من هذإ إملنطلق  

تحقق ت  حديثة إلنشأ ة وإليت ال وابل خصإلتعلمي إلعايل يف دمع ومرإفقة إملنظامت ابختالف أ جحاهما 

ال بوجود رشإكة متينة وفعاةل بيهنام، إضافة  حتول دون ذكل  ىل إلوقوف عىل إلتحدايت إليتإ  إس مترإريهتا إ 

يف ظل وإقع الاقتصاد إجلزإئري إذلي يعاين من ضعف إملرشوعات إلصغرية وإملتوسطة بسبب تدين 

 روح إملقاوالتية دلى خرجيي إجلامعات. 

 

 

 



 أهداف الكتاب

 

لهيا من ورإء هذإ إلكتاب نذكر:   من بني إل هدإف إليت نسعى إ 

 ؛تلعبه إجلامعة يف دمع وتوفري خمرجات ذإت كفاءةتبيان إدلور إذلي  -

إلبحث يف جتارب دول  رإئدة حققت فهيا إلرشإكة بني مؤسسات إلتعلمي إلعايل وسوق إلشغل  -

 ؛إلتطور إذلي تنشده إجملمتعات

تسليط إلضوء عىل وإقع إلتعلمي إلعايل وإلظروف إليت حتيط به وخمتلف إملعوقات حنو خمرجات  -

 ؛ملنظامت إجلزإئرية تتامتىش مع متطلبا

 رمه إملعوقات و إلتحدايت إليت توإجه إجلامعة إجلزإئرية ومرإكز إلبحث يف موإكبة تطو أ  حتليل  -

 ؛ت إملنظامت يف سوق إلعملاإحتياج

 ؛امتعيةحتياجات الاقتصادية والاجرساء س بل رشإكة فعاةل بني إلربإمج إلتعلميية وتطور الاإ   -

تيجية تهنض ة إسرتإطط إلتمنوية حمليطها وإلعمل عىل رييرضورة إرشإك إجلامعة يف حتديد إخل -

 ؛بنوإيح إحلياة

إملؤسسات  علمي إلعايل يف رايدةتإملتنوعة إملتخرجة من مؤسسات إل  إس تغالل إلطاقات إلبرشية -

 ؛جامتعية ومؤسسات إجملمتع إملدينالا، الاقتصادية

برإز إدلور إذلي يلعبه  - إمج إلتعلميية دمات إلتعلميية وإلرب حصاب إملصلحةمع إجلامعة لتحسني إخلأ  إ 

 ؛لتعزيز إلمنو و حتقيق إلتمنيةإلهادفة 

إلوقوف عند أ مه إل سس إليت تسمح ببناء رشإكة ممثرة بني خمتلف إلرشاكء إحملمتلني ملؤسسات  -

عادة متويلهإلتعلمي إلعايل، وإس تغالل إلربإمج إلتعلميية وإلتكوينية   ؛ا من جديدمكصدر ال 

  ساس تفعيل دور إلبحوث وإدلرإسات إجلامعية إمليدإنية يفأ  وضع خطة إسترشإفية تقوم عىل  -

 .خرىأ  فرإد من هجة إخملتلفة لل  عامل من هجة و ميادين إحلياة عامل إل  
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سؤولية م إلكتاب إمجلاعي تعرب  عن أ رإء مؤلفهيا فقط وإللجنة إلعلمية ال تتحمل أ ي هذإ مالحظة: إملقاالت إلوإردة يف 

 عن الاخالل برشوط وأ خالقيات إلبحث إلعلمي.

 

 

 

 



 تقديم الكتاب

ات إلقطاع إلعلمي رشيك همم وإسرتإتيجي لبايق مؤسسإلعايل وإلبحث تعترب مؤسسات إلتعلمي 

الاقتصادي والاجامتعي عىل إعتبار أ ن مدخالت هذه إملؤسسات من انحية إملوإرد إلبرشية يه نفسها 

 خمرجات مؤسسات إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي.

ىل حمتية وجود عالقة تربط بني مؤسسات إلقطاعني ىل وقت ليس ابلبعيد مل يكن ينظر إ  ، إ 

من يقدم خمرجات ومن يس تفد مهنا مكدخالت، ولك قطاع اكنت هل نظرة مس تقةل متاما عن إل خر ابلرمغ 

من إلنقطة إملشرتكة بيهنام. نقطة إلبدإية ملؤسسات إلقطاع الاقتصادي والاجامتعي ابلنس بة للموإرد 

 نة درإس ية. س  إلبرشية يه نفسها نقطة إلهناية ملؤسسات إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي يف لك

إذإ نظران إىل إلس ياق إدلويل يف تعامل مؤسسات إلقطاع الاقتصادي والاجامتعي مع 

مؤسسات إلتعلمي إلعايل جنده يف تاكمل ورشإكة إسرتإتيجية مرحبة، حيث مؤسسات لك قطاع تس تفيد 

ن إلقمية عوتفيد مؤسسات إلقطاع إل خر، فال يتصور جناح إملؤسسات الاقتصادية والاجامتعية مبعزل 

دإرة وتس يري تكل  إملضافة إليت تقدهما مؤسسات قطاع إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي، وال ميكن إ 

إملؤسسات دون مرإفقة ودمع وتكوين ومعرفة ملوإردها إلبرشية وهذإ يف حد ذإته من همام وأ دوإر إجلامعة 

 وابيق مؤسسات إلتعلمي إلعايل وإخملابر إلبحثية إليت تندرج مضهنا.

ذإ غريان إجتاه إلتصور ابلنس بة للجزإئر عىل وجه إخلصوص، جند هذه إلعالقة غري وإحضة  لكن إ 

إملعامل أ و تاكد ال تذكر. وال ميكن معرفة حقيقة هذإ إخللل أ رإجع لغياب إال رإدة إحلقيقية للوزإرة إلوصية 

ا أ م أ ن تكل ملنوطة هبعىل مؤسسات قطاع إلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي يف جتس يد إملهام وإل دوإر إ

ىل مؤسسات إدلوةل كلك.   الارإدة تتعدى إلوزإرة إلوصية إ 

ومن هجة أ خرى، ميكن إعتبار وجود خلل يف إلعالقة بني مؤسسات إلقطاعني انجت عن عدم 

ثقة مؤسسات إلقطاع الاقتصادي والاجامتعي يف خمرجات قطاع إلتعلمي إلعايل ابملس توى إذلي يعمتد 



إلبحث إلعلمي، ويمت الاكتفاء ابالس تفادة من تكل إخملرجات عىل مس توى بس يط دون  علهيا يف جماالت

 الاس تفادة مهنا يف إخليارإت الاسرتإتيجية لتكل إملؤسسات وإستبدإلها خبربإت وكفاءإت أ جنبية.

ومعوما، ال نس تطيع إقناع مؤسسات إلقطاع الاقتصادي والاجامتعي جبودة خمرجات 

دون وجود جودة مضن هيالك إملؤسسات نفسها. لهذه إجلودة وسائل ومتطلبات  مؤسسات إلتعلمي إلعايل

ىل وقت وإسرتإتيجية تتسم ابالس مترإرية ترمس معاملها إليوم وتنفذ غدإ ونرى  ينبغي توفريها وهذإ حيتاج إ 

 نتاجئها بعد إلغد.

يل وإلبحث اجمهودإت إدلوةل ومن ورإءها إلوزإرة إلوصية يف جمال تطوير مؤسسات إلتعلمي إلع

إلعلمي وجعلها تامتىش وحميطها الاقلميي وإدلويل موجودة يف خطط ما يعرف بربإمج إلتطوير إلتكنولويج 

وإلعلمي، وكذإ إلس ياسة إل خرية إملمتثةل يف تشجيع تأ سيس إملؤسسات إلناش ئة إليت يتبناها إملتخرج من 

دإت ة ومادية وترشيعية وقبلها مساعمؤسسات إلتعلمي إلعايل وإليت قدمت لها إدلوةل مساعدإت مالي

معنوية، فاملؤسسة إلناش ئة عبارة عن فكرة أ و إخرتإع أ و معرفة دلى إخلرجي يرتمجها يف شلك مرشوع 

 ومبرور إلوقت تتجسد إلعالقة إحلقيقية بني إلفكرة )إجلامعة أ و إخملرب( وإلتجس يد إلفعيل لها )مرشوع(.    

زيفة  مؤسسات إلقطاعني وتفعيلها وجعلها حقيقية غري ممن وهجة نظران، فان ربط إلعالقة بني

ىل إسرتإتيجية ترمسها إدلوةل ومؤسسات بسن ترشيعات وتقدمي حتفزيإت وإختيار  وغري ظرفية حتتاج إ 

إلكفاءإت إملنوط هبا وضع س ياسات تنفيذ تكل الاسرتإتيجية وإل مه من لك هذإ إلعمل وفق مبدأ  

                                  تغيري يف لك مرة دون سبب حقيقي.                                                                                               الاس مترإرية يف إلتنفيذ وليس إل 

 دلكتور عبد إلقادر ابدنإ

 جامعة مس تغامن )إجلزإئر( -لكية إلعلوم الاقتصادية وإلتجارية وعلوم إلتس يري
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ؼ البدث الػلمي إلاا  الخػغف غلى مضي مداولت بلى َظٍ الىعنت البدثُت تهضفملخص:  مؿاَمت اإلااؾؿاث الجامػُت في حػٍؼ

له مً ؤزاع اًجابُت غلى الخىمُت الانخهاصًت اإلاؿخضامت، اهُالنا مً اصعايىا بإن صوع الجامػت ًجب ؤن ًٍىن مهترن بؿىم 

قا والاؾخسضام ألامثل للمىخجاث الخػلُمُت ؤو اإلاخسغححن ومسخلل الكئاث الكؿل مباقغة بؿغى جدهُو قغم الخٍا

و انخهاص  الضعاؾت جىحذ اإلاؿتهضقت، خُث بيخاثج جبرػ بإن الجامػت جظل قػاع الخىمُت اإلادلُت وهي اإلاىلضة للثرة غً ٍَغ

 اإلاػغقت والبدث الػلمي

 ُِ الانخهاصيالجامػت، البدث الػلمي، ؾىم الكؿل، اإلاد الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: This research paper aims to try to identify the extent to which university 

institutions contribute to promoting scientific research because of its positive effects on 

sustainable economic development, based on our realization that the role of the university 

must be directly linked to the labour market in order to achieve equal opportunities and 

optimal use of educational products or graduates and various The target groups, where the 

study culminated with results that highlight that the university remains the beam of local 

development and is the source of wealth through the knowledge economy and scientific 

research. 

Keywords: University, Scientific research, Labor market, Economic environment 
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 ملذمة: 

حػخمض اإلااؾؿاث الجامػُت يثحرا غلى مسابغ البدث الػلمي باغخباٍع محزة 

ٍظل البدث الػلمي ًخمحز بإَمُت الخكىم في الهُاغاث الانخهاصًت والاحخماغُت، و 

يبحرة في الخىهُب غً الخهاثو التي نض ٌؿخكُض منها ؤلاوؿان في الخؿلب غلى بػٌ 

جهضمه وفي جكؿحر الظىاَغ الُبُػُت والخيبا بها مكاًله وفي خل اإلاكاًل التي حػترى 

و الىنُى بلى نىاهحن ًلُت جدٌم ؤيبر مً الىانؼ والظىاَغ. لهض ؤنبذ البدث  غً ٍَغ

الػلمي الهاثم غلى الابخٍاع َى مدغى الىظام الػالمي الجضًض، وؤنبذ الػالم في ؾبام 

هت اإلاثمغة التي جٌكل مدمىم للىنُى بلى ؤيبر نضع ممًٌ مً الخهىُت واإلاػغقت الضنُ

الغاخت والغقاَُت للكػىب، وال ًسخلل ازىان في ؤَمُت البدث الػلمي لكخذ مجاالث 

ؤلابضاع والكً والخمحز لضي ألاقغاص والكػىب في اإلاجخمػاث مهما حػضصث وازخلكذ 

ما غمالث ؤؾاؾُاث  زهاقاتها، الث الػالُت َو وألن الجامػاث مهضع الٌكاءاث واإلاَا

ضاع، ومً الًغوعي ؤلاصعاى ؤن اإلاػغقت لِؿذ َضقا في خض طاتها بطا لم لخدهُو ؤلاب

جترحم بلى جُبُهاث غملُت، قُخىحب غلى الجامػاث ؤن جخػامل مؼ الخُىعاث الػلمُت 

خم بالخسُُِ الػلمي الجُض مما ًكغى  غ، ٍو الخضًثت مً زالُ بغامج البدث والخٍُى

ما في طلَ الخػلُم الػالي إلزغاء مكاعيت قػالت بحن مسخلل الهُاغاث الخٍىمُت ب

غملُت البدث الػلمي في الجامػاث مما ًىػٌـ بكٍل اًجابي غلى الخُىع الانخهاصي. 

 ومً زالُ َظا الُغح ًمًٌ الىنُى بلى نُاؾت الدؿاُئ ألاؾاس ي الخالي8

 :الاشكالية الرئيضية

 ما صوع الجامػت وغالنتها بالبدث الػلمي وؾىم الكؿل؟

ًاتآحيونض جمسٌ مً زال  :ُ َظٍ ؤلاقٍالُت زالزت حؿائالث قغغُت 

له بالجامػت  -1  وماهي مخُلباجه وجدضًاجه؟؟يُل ًخم جغنُت البدث الػلمي وجمٍى

ويُل جغاًَ الجامػت غلى ؟مضي اؾهام الخػلُم الػالي في جكػُل البدث الػلميما -2

 ؟الابخٍاع واإلاهاولت
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اهاث  ؟ وما هي ما َى صوع الجامػاث في الخىمُت الانخهاصًت -3 في عقض ؾىم ؤَم الَغ

 ؟الكؿل

 أهذاف البحث:

بظهاع ؤبػاص الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في زلو اإلاػغقت ومىه الخىمُت  -1

 الانخهاصًت الكاملت.

ؼ الىمى الانخهاصي مً زالُ ؤوكُت الابخٍاع. -2  ببغاػ جإزحر  البدث الػلمي غلى حػٍؼ

مي وما له مً اًجابُاث الؿعي بلى حؿلُِ الًىء غلى الؿاًت مً البدث الػل -3

 انخهاص اإلاػغقت اإلاىلضة للثروة.

 محاور البحث:

له مً ؤحل انخهاص نىي. - 8 جغنُت البدث الػلمي بالجامػت وجمٍى  اإلادىع  ألاُو

اإلادىع الثاوي8 الخػلُم الػالي والبدث الػلمي غلى يىء الابخٍاع  والخمىنؼ للمىخجاث  -

 الخػلُمُت.

اهاث هدى ؾىم الكؿل.الجامػت اإلادىع الثالث8  -  والخىمُت8 َع

 املىهج املضتخذم:

اغخمضها في الجاهب الىظغي غلى اإلاىهج الىنكي إلًًاح اإلاكاَُم اإلاخػلهت   

بمخؿحري الضعاؾت في ًل الخػلُم الػالي والبدث الػلمي مً حهت ويظلَ الخىمُت 

 الانخهاصًت مً حهت ؤزغي.

له  من أجل اكتصاد كىي  املحىر  ألاول: ثركية البحث العلمي وثمٍى

 أوال: مفهىم البحث العلمي وأهميته:

ظً ا مفهىم البحث العلمي: -1 ن مكهىم البدث ًهؼ يمً بَاع مكهىم الػلم، ٍو

هت الػلمُت ؤو اإلاىهج  الٌثحرون ان اإلاههىص َى البدث الػلمي، ؤي ؤن البدث ًدبؼ الٍُغ

ىع الخسههاث اإلاسخلكت وهدُجت لخكغؽ الػلىم وظه الػلمي لؿغى جدهُو ؤَضاف الػلم.

كاث للبدث ال خهغ  ًدضص بمجاله ؤو بمىيىغه. هىع البدث قان ونض ظهغث غضة حػٍغ
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لها ومػظمها جضوع خُى قٌغة واخضة وهي ؤن البدث َى وؾُلت لالؾخكؿاع الضنُو 

هاثو وغالناث حضًضة حؿاَم في خل مكٍلت واإلاىظم، ًهىم بها الباخث اليدكاف خ

كاث للبدث الػلمي وغضم اجكام الباخثحن غلى حػٍغل  ما. وغلى الغؾم مً حػضص الخػٍغ

قإنها  مدضص بؿبب حػضص ؤؾالُب البدث الػلمي وغضم جدضًض مكهىم واضح للػلم،

 حكترى في ألامىع 
ً
 8(22، م 0202)اإلاىاعة لالؾدكاعاث،  الخالُت حمُػا

 وال ٌػخمض غلى الُغم ؤهه مداو  -
ً
 مػُىا

ً
لت حض مىظمت جدبؼ ؤؾلىب ومىهجا

 .ؾحر الػلمُت

اصة الخهاثو واإلاػلىماث التي ٌػغقها الاوؿان وجىؾُؼ صاثغة  - يهضف الى ٍػ

 .لٍُىن ايثر نضٍع غلى الخٌُل مؼ بُئخه والؿُُغة غليها مػاعف

قدهها خبر اإلاػاعف والػالناث التي ًخىنل اليها وال ٌػلنها الا بػض ًس -

 .والخإيض منها بالخجغبت

ؿخسضم مجاالث الخُاة   - ًمثل حمُؼ مُاصًً الخُاة وحمُؼ مكٌالتها َو

 .غلى خض ؾىاء

غ البدث الػلمي في الجامػاث بىنُى البدث الػلمي بلى ؤقًل  ههض بخٍُى ٍو

غ ًل غىهغ مً غىانغ مىظىمت البدث الػلمي بضءا  نىعة ممٌىت مً زالُ جٍُى

غ قلؿكت وؤَضاف البدث الػلمي مغوعا بهبُى َالب البدث الػلمي وجىقحر ؤغًاء  بخٍُى

لحن لخدمل ؤغباء الهُام بهظا الػمل  َُئت الخضَعـ وؤلاقغاف غلى الباخثحن لٍُىهىا مَا

ت، وويؼ بغامج حػلُمُت  مؼ الاَخمام بدىمُت نضعاتهم اإلاهىُت والبدثُت والخػلُمُت والتربٍى

م الكام غ ؤؾالُب الخهٍى ل لألصاء، ؤصاء ًل مً الباخث وغًى َُئت مىاؾبت وجٍُى

ج الباخث الٌلء ، 0222)مىس ي، الخضَعـ والهؿم والٍلُت والجامػت اهتهاء بخسٍغ

، 0202)غبض، . ؤما ما حػلو بالخػٍغل ؤلاحغاجي إلاكهىم البدث الػلمي(02نكدت 

قهى اإلادغى الغثِس ي للنهىى بإي مجخمؼ إلاىايبت خغيت الخهضم,  (32-02الهكداث 

ٌدؿب وزما الع ٍو ٍع حػىص غلى الباخث واإلاجخمؼ, قالباخث ًخػلم الخىهُب والبدث والَا
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مهاعة البدث الػلمي، واإلاجخمؼ في الىنىف غلى مكاًله ومداولت بًجاص خلُى لها لضقؼ 

غ البدث الػلمي في الجامػاث ًخمثل في بػالت حمُؼ ، ألامامعجلت الخىمُت بلي  وجٍُى

ث في بغضاص َظا الػمل ومؿاغضجه في الىنىف غلى ؤَم الػهباث التي جهل ؤمام الباخ

 ."مكاًل مجخمػه وبًجاص خلُى لها

 ,Drasah)وجخجلى ؤَمُت البدث الػلمي في الػىانغ الخالُت أهمية البحث العلمي: -2

2021, p. 01)8 البدث الػلمي غلى بخُاء الترار وألاقٍاع واإلاىيىغاث الهضًمت  ٌػمل

ا للىنُى بلى ايدكاقاث ومبخٌغاث وجدهُهها جدهُها غلمُا صن َغ ُها، وبالخالي جٍُى

ا  حضًضة، قهى ٌؿمذ بكهم حضًض للماض ي في ؾبُل اهُالنت حضًضة للخايغ وعٍئ

ػض البدث الػلمي واخًضا مً ؤَم الهىي التي جضقؼ ألاقغاص هدى  اؾدكغاقُت للمؿخهبل. َو

ى ألامغ الظي ؾاغ ض الخمحز، يما حؿاغضَم غلى جدهُو ألاَضاف، َو ض غلى جىحُه اإلاٍؼ

ًاقت مجاالث اإلاػغقت ؤلاوؿاهُت باغخباٍع غىهًغا  مً الاَخمام بلى البدث الػلمي في 

ا مً غىانغ الخهضم.  ًُ  ؤؾاؾ

واإلاخإمل في قإن ؤًت خغيت جهضم واػصَاع ًجضَا ولُضة البدث والخىهُب 

اص ة خغيت والاؾخههاء، وطلَ هظغا ألن البدث والاؾخههاء ًاصي بلى الازتراع، وبٍؼ

ؼ وصغم  البدىر الػملُت وعواحها جتزاًض قغم جدهُو الخهضم والىمى. قهى ٌؿهم في حػٍؼ

دؿً مؿخىي جىمُت الػاصاث اإلاىُهُت للخكٌحر  الخكٌحر الاؾخهغاجي والخكٌحر الػلمي ٍو

والخىظُم. ونض ؾاَم جؼاًض صوع البدىر الػلمُت في الػضًض مً مجاالث الانخهاص 

هت منها باألغماُ ؤو الانخهاص يٍل بكٍل يبحر في الػهغ الخضًث، الخُبُهي ؾىاء اإلاخػل

والُبُػت اإلاتزاًضة في التريُب لهُاع ألاغماُ والهُاع الخٍىمي في جغيحز الاهدباٍ هدى 

اؾخسضام البدىر الػلمُت في مداولت لخل اإلاكٌالث ؤلاحغاثُت والدكؿُلُت ويظلَ 

قهض ايدؿبذ البدىر الػلمُت ؤَمُت الظىاَغ الانخهاصًت اإلاػهضة زهىنا، ومً زم 

لإلقاعة قان ؤَمُت الػملُت البدثُت  مًاقت لٍل مً الهُاع الخٍىمي ونُاع ألاغماُ.

مً مىُلو ًىنها ؤؾاؽ ًخم الاغخماص غلُه في زلو اإلاػاعف الجضًضة في مسخلل اإلاجاالث 
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ىا هجض ؤن الػم اثُت ؤم احخماغُت، َو سُت ؤم َبُت ؤم قحًز ًاهذ جاٍع لُت البدثُت ؾىاء ؤ

ل اإلااصة الخام بلى قٍل ؤزغ مً ألاقٍاُ اإلاػغقُت ًمًٌ الاؾخكاصة مىه  حؿتهضف جدٍى

ػخبر البدث  غلى هدى ؤقًل، ويظلَ قهم الظىاَغ اإلاػهضة اإلاىحىصة في الػالم اإلادُِ. َو

ًاقت  الػلمي ؤخض ؤبغػ الىؾاثل التي ًمًٌ مً زاللها حػمُو اإلاػغقت الػلمُت وقهم 

دظ  البدث الػملي في ألاوؾاٍ اإلاباصت والا  ؾتراجُجُاث الخانت بخلَ الػملُت، ٍو

ًاصًمُت بإَمُت ممحزة وبسانت غلى مؿخىي البِئاث الجامػُت التي قهضث  الخػلُمُت ألا

ًاقت الخسههاث.  جهضًما في غملُاث البدث الػملي غلى مؿخىي 

 َظا بياقت بلى ؤن البدث الػلمي ٌػخبر طاث ؤَمُت نهىي في اإلاجاُ

ًاقت الؿُاؾاث التي ًخم اجساطَا مً حاهب الخٍىمت  ى ما ًغحؼ بلى ؤن  الانخهاصي؛ َو

جغجٌؼ في ألاؾاؽ غلى الىخاثج البدثُت، قػلى ؾبُل اإلاثاُ ًخم اغخماص محزاهُت مدضصة 

ألخض الهُاغاث الخانت بالضولت بىاءا غلى جدلُل الاخخُاحاث والغؾباث الكػلُت 

ىا جبرػ الخانت باألقغاص، ومضي الػا ثض الظي ًمًٌ الخهُى غلُه مً طلَ ألامغ، َو

ًاهذ جٍلكت  ؤَمُت الػملُت البدثُت مً مىُلو ًىنها ؤصاة حؿاغض في الخػغف غما بطا 

الاخخُاحاث مخكهت مؼ الػاثض الظي ؾِخم الخهُى غليها مً ؤحل يمان غضم خضور 

ُت ًخم الخىنل بلى ؤي جسبِ في الىظام الانخهاصي. يما ؤهه مً زالُ الػملُاث البدث

غضص مً الؿُاؾاث البضًلت والخػغف غلى الخبػاث اإلاسخلكت التي ًمًٌ ؤن جترجب غلى 

 اجساط نغاع مػحن.

ل  ثاهيا: ثركية البحث العلمي بالجامعة: الشروط، املحفسات والتمٍى

ر في الجسائر:  -1 مً ؤحل النهىى شروط ومحفسات ثركية البحث العلمي والتطٍى

لػلمي في بالصها يبهُت الضُو التي حؿعى الى الالخدام بغيب الضُو بىانؼ البدث ا

اإلاخهضمـت ًخىحـب غلى ؤصخاب الهغاع وبالخهىم الىناًت )الىػاعة اإلاػىُت( الهُام 

بجملت مً اإلاغاحػاث لؿُاؾتها ؤلانـالخُت الخـي قغغذ قيها بالكػل وطلَ بما ًسضم 

ُب ػُض للجامػت مٍاهتها َو جي َو ، الانخهاص الَى
ً
تها اإلاكهىصة ؾـىاء مدلُـا، غغبُـا ؤو صولُا
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ويما َى مػغوف قةن الجامػاث التي جخمخؼ بؿمػت طاجػت الهِذ بهما جبىؤث َظٍ 

 : اإلاٍاهت بكًل مجمىغـت مًـ الكغوٍ واإلاخمثلت قُما ًلي

غ الػلمي، ويظلَ  وقغة  - هىغُت وغضص ؤقغاص َانمها اإلاٍلكحن بالبدث والخٍُى

 الػلمي والخهجي والهضعة غلى بصامتها.وؾاثل وغخاص البدث 

حجم ألاؾلكت اإلاالُت اإلاسههت للبدث الػلمي والخهجي، ومضي جىاقغ مىار غلمي  -

 مالثم لإلبضاع والابخٍاع.

غضص ؾاغاث الخضَعـ اإلالهاة غلى غاجو ألاؾاجظة الباخثحن في الجامػاث ومضي  -

كاعيت في جكغؾهم، قًال غً وحىص ظغوف مصجػت لألؾاجظة والباخثحن للم

 اإلالخهُاث واإلااجمغاث الػلمُت.

ي جىاحض هظام مً اإلادكؼاث لدصجُؼ الباخثحن غلى الاحتهاص واإلاىاقؿت مض -

ت الخالنت بما ٌػىص غليهم باإلاىـاقؼ اإلااصًت  .(24، نكدت 2775)ماعصًجي،  واإلاػىٍى

ل البحث العلمي حتمية من أجل الابذاع والتىمية: -2 ل البدث الػلمي ثمٍى  ان جمٍى

، لـظا قةهـه ٌكٍل بخضي ؤَم 
ً
غ البدىر غاإلاُـا الخدضًاث التي جىاحه اإلاكخؿلحن بخٍُى

اؾتراجُجُت بػُضة اإلاضي لالؾخكاصة مً مضزالث ؤلاهكام غلى  ًخىحب غلى اإلاػىُحن ويؼ

ا غلى  البدث ومسغحاجه اإلاخمثلت قـي هىغُت الخلُى ونضعتها غلى الهًاء حظٍع

اًل التي جظهغ بحن الخحن وألازـغي، خُث هجض ؤن اإلاكٍل الاوؿضاصاث التي ؤخضزتها اإلاك

ل الضعاؾاث  ،اإلاُغوح ًخمثل في حجم اإلاسههاث اإلاالُت للبدث الػلمي ألن مؿإلت جمٍى

ل اإلاالي، ؤمـا بطا  الػلُا حكٍل مؿإلت حضُ ومىيىع بدث لضي اإلاهخمحن بهًاًا الخمٍى

ل البدث الػلمي قالهًُت نض جٍىن  خغحت للؿاًت ألن مػضُ بهكام جىاولىا مىيىع جمٍى

خؿب ؤلاخهاثُاث اإلاخضاولت، والجؼاثغ لِؿذ ؤخؿً  %0.2الضُو الػغبُت ال ًخػضي 

خاال بالُبؼ مً بهُت الضُو الػغبُت. وغلى ًل ما ًمًٌ الهُى بإن الهُاغاث التي ٌػهض 

 جخمثل في
ً
ل البدث خالُا ر اإلامُى الضولت التي حػخب (077، م 0222)غبض هللا،  :بليها بخمٍى

الىخُض للبدث الػلمي لخض الؿاغت في بَاع الجامػاث واإلاغايؼ اإلالخهت بها، ويظلَ 
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ًالُىوؿٍى، ؤًًا الكغايت الػلمُت بحن  ُئاتها  ًاألمم اإلاخدضة َو اإلاىظماث الضولُت 

حامػاث الجؼاثغ والضُو ألازغي، قًال غً اإلاىظماث ؾحر الخٍىمُت بالغؾم مً ؤن 

مدضوص للؿاًت. وقُما ًسو الهُاغاث الؿاثبت والتي ًإمل وكاَها في َظا الجاهب 

ل البدث الػلمي مؿخهبال قهي الهُاع الػام مثل اإلااؾؿاث الهىاغُت  بقغايها في جمٍى

والجماغاث اإلادلُت ويظلَ الهُاع الخام الظي بهي زاعج صاثغة الاَخمام عؾم جىؾؼ 

جي وفي مُـاصًً مسخلكت.  وكاَاجه غلى اإلاؿخىي الَى

ًاهذ مدِ اَخمام يباع عحاُ ألاغماُ بهىا  غ  وػخهض بإن مؿإلت البدث والخٍُى

ـل ألابدار الػلمُت وصغم اإلاسترغاث ويظا عغاًت الػهُى  ومىظ ػمً بػُض لػلمهم بإن جمٍى

ًاث الهىاغُت الػاإلاُت الُىم  ىبت هي مكخاح جدهُو الثروة، يمـا ؤن يبـغي الكـغ اإلاَى

غ ألا  يما  . بدار مً ؤحل جدهُو ؤيبر اإلابُػاث في الػالمجهىم بضقؼ مبالـ ضخمت لخٍُى

ال هيس ى بإن َىاى ججاعب غلمُت اهُلهذ مً عخم الجامػاث ومٌىذ ؤصخابها مً ؤن 

ػىص طلَ للبدىر الخضًثت التي  ًهىػىا ألهكؿهم مٍاهت في غالم الثروة واإلااُ، َو

ًاها َالبحن في م ً والًبُضج " اللظًً  ا، قهظا "ؾحرجي بٍغ غخلت الضيخىعاٍ اؾخسضمَى

 Google بجامػت "ؾخاهكىعص"، خُث ؤوكإ مدغى للبدث في قبٌت الاهترهذ اإلاػـغوف بــ

وغىضما ناما بُغح ؤؾهم َظا اإلادغى في "بىعنت هاؾضاى" اؾخُاغذ  1988ؾـىت 

بلـ عؤؾمالهما  0223ملُـاع صوالع، وفي قهغ قبراًغ  02ما ًكـىم  0222جدهُو في قهغ ؤوث 

حجراُ مىجىعػ" "، بدُث جكىنذ قغيت "ؾىؾل" غلى الخهُُم اإلاالي لكغيت ملُاع صوالع 33

ًاث البدث غلى قبٌت الاهترهِذ نض  ظا ما ولض اهُباغا بإن مدغ "وقىعص" مجخمػحن، َو

ًاث الؿُاعاث ُ  جكىنـذ غلـ  مدغ  .(22، نكدت 0223)الكىبٍي، والضًؼ

 ثالثا: متطلبات وثحذًات البحث العلمي باملؤصضات الجامعية

 متطلبات البحث العلمي بالجامعة: -1

ًاقت ألاصواث  هت الػلمُت وحسخحر  ٌػخمض البدث الػلمي غلى جُبُو الٍُغ

اإلاخاخت لخضمت الػملُت البدثُت، يما ٌػخمض غلى الكًُى وخب الاؾخُالع بالكٍل 
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اث التي حؿتهضف جهضًم  الظي ٌؿاغضٍ غلى جهضًم غضص مً اإلاػلىماث الػلمُت والىظٍغ

ا لها، ونًكا إلا ًُ سخلل الظىاَغ اإلاىحىصة في البِئت الُبُػُت ويظلَ جهضًم جكؿحًرا مىُه

اع الىظغي بلى الىانؼ الخُبُهي. وجغجبِ ؤَمُت  وبالكٍل الظي ٌؿاغض غلى ههل ؤلَا

مئىان للبدث والباخث، ؤي جىقغ اإلاىار الالثو الظي  البدث الػلمي بمضي جىقغ الَا

م غلى  دكَؼ ؤلاهخاج الػلمي الغاجؼ، ألن الػلم يىىػ، والبدث ًُمئن هكىؽ الباخثحن ٍو

َى الخكخِل غنها، والبدث صون اَمئىان ال ًمًٌ الباخث مً ايدكاقها هدُجت الكٍىى 

مئىان الظي ًدكؼ  واإلاساوف، بطن مً ؤَمُت البدث الػلمي جىقحر اإلاىار الالثو والَا

ؤًًا جىقحر اإلاهاصع الباخث غلى ؤلابضاع والخإلو. يما جخُلب ؤَمُت البدث الػلمي 

ب التي حؿخيبِ منها الخهاثو وحؿخلهم منها الػبر ختى  واإلاغاحؼ واإلاػامل ومُاصًً الخجٍغ

ال جٍىن البدىر الػلمُت زغاقا ال ؾىض له مً الخهاثو والبراَحن. والبدث الػلمي بط 

ت ناصعة  ٌؿاَم في جهضم ألاقغاص واإلاجخمػاث لٌىه ًخُلب بمٍاهُاث ماصًت وبكٍغ

، 0202)مىاعة، ان البدث الػلمي ًخُلب ما ًلي ػت بإَمُخه ومخُلػت بلى هخاثجه.ومهخى

 8(22م 

ا بالخػاون مؼ ماؾؿاث  - جىغُت مسخلل الهُاغاث الانخهاصًت والؼعاغُت وؾحَر

غ.  الخػلُم الػالي في مجاالث البدث والخٍُى

احغاء صعاؾاث مُضاهُت مً نبل ماؾؿاث الخػلُم الػالي خُى اإلايكأث  -

غ قيها.الانخ  هاصًت والاحخماغُت ووخضاث البدث الخٍُى

عغاًت بغامج الضعاؾاث الػلُا في اإلاجاُ البدثي الىظغي والخُبُو لليكاٍ  -

 اإلاسخلكت.

والابدار التي ًهىم بها غًى َُئت الخضَعـ بالخُاة وعبِ  الضعاؾاث ن عبِب

جامػت ٌؿهم في نُام الجامػت والخػلُم الهلت بُنها وبحن مىانؼ الػمل والاهخاج زاعج ال

ان هجاح الخػلُم الػالي في الهُام بضوعٍ الخىمىي  الػالي بضوعَا في جىمُت اإلاجخمؼ، غلما

غي ٌػخمض ًلُا غلى هجاح البدث الػلمي اوكُخه اإلاخىىغت التي حؿخضعي اصاعة  والخٍُى

https://www.manaraa.com/post/6696/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
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هخاج الكٌغي اخض ناصعة غلى اًهاُ الى اإلاٍاهت الاحخماغُت والثهاقُت لخجػل مً الا 

 اهماٍ الاهخاج اإلاخُىعة.

 8 ثحذًات البحث العلمي -2

ان مػظم ؤغًاء َُئت الخضَعـ في ؤؾلب الجامػاث اإلادلُت والػغبُت ال ًؼاُ 

ت لهم مما ؤصي بلى يػل الضعاؾاث وألابدار  ٌػاهىن مً يػل الخىاقؼ اإلااصًت واإلاػىٍى

ظا ما ازغ ؾل ؿُت، َو با غلى يػل مؿاَمتهم في ؤوكُت جىمُت غىض ؤغًاء الهُئت الخضَع

غ اإلاجخمؼ يما ؤن َىاى جىحه يبحر للُلبت مً ؤحل مىانلت صعاؾتهم، َظٍ  . وجٍُى

ت للجامػت )الُانت الاؾدُػابُت  ألاغضاص الٌبحرة ال جخالءم مؼ ؤلامٍاهُاث اإلااصًت والبكٍغ

يػل الجىصة للجامػت(. والجؼاُ ؾالبُت الجامػاث بػُضة غً ؾىم الكؿل. هاََُ غً 

الكاملت في مجاُ الخػلُم الػالي بالٍلُاث واإلاػاَض واإلاغايؼ الجامػُت، قًال غً اغخماص 

ت غلى مػُاع الٌم ولِـ الٌُل مما حؿبب في غضم جىاقو مؼ  الجامػت الجؼاثٍغ

اخخُاحاث ؾىم الكؿل. وفي َظا الؿُام قان الػضًض مً الجامػاث الجؼاُ اؾحرة 

ٌالؾٌُُت وهخج غً طلَ اؾغام لؿىم الكؿل بهىي غمل لخضَعـ بػٌ الخسههاث ال

 غاَلت غً الػمل.

املحىر الثاوي: التعليم العالي والبحث العلمي على ضىء الابتكار  والتمىكع للمىتجات 

 التعليمية

 وثفعيل البحث العلمي مضاًرة الجامعة للتطىرات الخارجيةأوال: 

ًاه ذ ألاؾاؾُت او الخُبُهُت، تهخم الضُو اإلاخهضمت بالبدىر الػلمُت ؾىاء 

ظٍ هي مهمت الجامػاث في الهُام بهظٍ ألابدار، ألامغ ًخُلب الخيؿُو بحن  ماؾؿاث  َو

ا. َظٍ اإلاػغقت ال جخم بال غلى ؤًضي  َغ الضولت والجامػاث بؿغى ههل اإلاػغقت وجٍُى

مػت الباخثحن طوي الخبرة الىاؾػت في البدث والخجغبت. قال قَ ؤن اإلاهمت الاؾاؾُت للجا

َى تهُئت حى البدث الػلمي واًجاص الباخثحن في مجاالث ازخهام مسخلكت، قال ًهخهغ 

البدث الػلمي قهِ غلى ؤغًاء َُئت الخضَعـ قدؿب، وبهما ًخجاوػ بلى الُلبت 
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بهم وبغضاصَم .بن جىمُت البدث الػلمي وحصجُػه البض ؤن  اإلاخػلمحن في الجامػت غلى جضٍع

ب غلى اؾخسضامها جيهئ ًغسخ في قٌغ الُالب وؤن جى  ظُل ؤؾالُب البدث الػلمي والخضٍع

 لإلوؿان ؾبل الابضاع وخؿً جىظُل مػاعقه بكٍل ؤقًل.

والجؼاُ الجامػت جبظُ مجهىصاث حباعة باالغخماص غلى اإلاىنؼ الغثِس ي 

و بغامجها مً زالُ مجمىغت مً الىؾاثل الاجهالُت  ؤلالٌترووي للجامػت بؿغى حؿٍى

وؾاثل الخىانل الاحخماعي اإلاسخلكت، وجظل الجامػت لها صوعا باعػا  والخىحه هدى جكػُل

جي ؤو الضولي،  و اإلاػاعى اإلاسخلكت ؾىاء غلى الهػُض الَى و بغامجها غً ٍَغ في حؿٍى

ًاصًمُت  يما وؤنها لم جضزغ حهضا في َباغت اإلايكىعاث ؤلاغالهُت جؼامىا مؼ الؿىت الا

ان .(22، نكدت 0226)التربُت، ظٍ البرامجبدُث ًخم جىػَػها لجمُؼ اإلاؿتهضقحن مً َ

ؿاَم في  الخػلُم الجامعي لـه ؤَمُخـه قـي الخهـضم والخُـىع الانخهاصي والاحخماعي َو

ت ناصعة غلى جهضًم الاياقت، و الخضمت الجامػُت  بغـضاص يـىاصع بكٍغ قمىيىع حؿٍى

قيهـا  )الخػلُمُت( ٌػض مً اإلاىايُؼ الخضًثت والتي الػالذ الٌخابت والبدـث

ًاهذ مىخجاث الجامػت طاث حىصة غالُت .(226، نكدت 0225)الػباصي، مدـضوصا لما  ًو

ًان له ازغا بالؿا غلى الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت.  ًلما 
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في ظل ألاػمت الػاإلاُت الصخُت لىباء ًىعوها اغخمضث ؾالبُت اإلااؾؿاث الجامػُت همِ 

الخػلُم غً بػض باغخباٍع ًمثل ؤخض الخلُى الٌكُلت بمىانلت الضعاؾت في الظغوف 

الاؾخثىاثُت وجلهحن الضعوؽ واإلادايغاث للُلبت باؾخسضام مسخلل البرامج الخػلُمُت 

ويظلَ قبٍاث الاجهاُ الػاإلاُت. قالخػلُم غً بػض َى ؤخض َغم الخػلُم اإلاخاخت 

ػخمض مكهىمه ألاؾاس ي غلى وحىص اإلاخػلم في مٍان بػُض غً ملهً  ا، َو ًُ الخضًثت وؿب

ى ٌػخمض غلى ههل بغهامج حػلُمي مً مىيػه في خغم ماؾؿت حػلُمُت ما  الضعوؽ، َو

ظا الىظام يهضف بلى حظب َ الب ال ٌؿخُُػىن جدذ الظغوف بلى ؤمايً ؤزغي، َو
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زانت  الػاصًت الاؾخمغاع في بغهامج حػلُمي جهلُضي، لظلَ ًخجهىن بلى الخػلم غً بػض

وما ٌػُو الخػلُم غً بػض َى  وهدً وػِل ؤػمت صخُت غاإلاُت مخمثلت في وباء ًىعوها.

ا هظغة اإلاجخمؼ بلى َظا ألاؾلىب مً الخػلم ألن البػٌ مً ألاشخام لم ًهخىػىا بهظ

الىظام ؤنال ًىهه ٌػخمض غلى الخهىُاث الػالُت في جهمُم الضعوؽ واإلادايغاث.، يل 

و َظا  الى َظا هظغة اإلاخػلم بلى ؤن الكغم الىظُكُت قال ًمًٌ الخهُى غليها غً ٍَغ

اصة .(learning, 2021, p. 01)مالىمِ مً الخػلُ ولهض جم اللجىء الى الخػلُم غً بػض لٍؼ

ًم لم ًدالكهم الخظ في اجمام حػلُمهم الجامعي، وؤمام َاالء الكغم ؤمام َاالء الظ

االء الهاَىحن بػُضا، يما ًلجإ  الظًً ًغؾبىن في الجمؼ بحن الػمل ومىانلت صعاؾتهم َو

له في الظغوف الاؾخثىاثُت مثل ؤػمت ًىعوها، قهض قغى اهدكاع  َظا الىباء غلى مػظم 

وؤلانامت في الػالم الاقتراض ي باغخباٍع  صُو الػالم الاوسخاب قجإة مً الىانؼ اإلااصي

البضًل الىخُض. وهظغا بلى قجاثُت الىباء وؾغغت جككُه، قهض خًغث الخٌىىلىحُا 

وؤضخذ بمسخلل وؾاثُها البضًل الخهُهي للخػلُم الٌالؾٍُي ؤو الخهلُضي، يما ؤحبر 

نم قحروؽ ًىعوها اإلاؿخجض الخٍىماث غً بنكاُ اإلاضاعؽ والجامػاث زىقا مً جكا

وجغاحؼ ألامً الهحي غلى مؿخىي الضُو ويظلَ في نكىف الُلبت، وبخدضي نىي مً 

َغف الهاثمحن غلى اصاعة اإلاىاهج الخػلُمُت وزانت الجامػُت اؾخُاغىا ايماُ 

)غُاص،  غً بػض ؾىىاتهم الضعاؾُت وصعوؾهم اإلاػخاصة غبر ؤلاهترهذ ؤو جهىُاث الخػلُم

0202). 
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غىضما جخُلؼ الجامػت الى مىخجاث غلمُت ناصعة غلى زلو الهُمت في ؾىم 

اإلاىاهج التي حػّض اإلاىاػهت بحن ألانالت واإلاػانغة في بغضاص  الػمل قاألمغ ًخىنل غلى حىصة

غجبِ َظا الجؼء مً اإلاػاًحر باإلاضي الظي   اإلادخىي   اإلاىاهج مً خُث وألاؾلىب، ٍو

َظٍ اإلاىاهج الضعاؾُت ؤن حػمل غلى جىمُت نضعة الُالب غلى جدضًض حؿخُُؼ قُه 

ت حىصة الخضماث الخػلُمُت حؿخضعي الخدؿحن غً ٍَغو  اإلاكٌالث وخلها، بط ؤن ؤولٍى
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جدضًض اؾتراجُجُت الخػلُم وصعاؾت الىانؼ الخالي والخسُُِ الظي ًخمثل في اجساط 

لى مغاخل مػُىت وزالُ قترة للىنُى بلى ؤَضاف مدضصة وغ مجمىغت مً الهغاعاث 

ت اإلاخاخت، والهضف مً طلَ  ت واإلاػىٍى ػمىُت مػُىت مؿخػُىا باإلمٍاهاث اإلااصًت والبكٍغ

ل والخؿُحر في الػملُت ؤنها  ، 0222)مىهىع،  الخػلُمُت حؿهل غملُت الخىكُظ والخمٍى

 .(24نكدت 

ت جغاَ ؤما ما حػلو بخدؿحن اإلاىخجاث ً غلى الخػلُمُت قالجامػت الجؼاثٍغ

جدؿحن مىخجاتها الخػلُمُت للكئاث اإلاؿتهضقت مً َلبت بالضعحت ألاولى وباقي الكئاث 

ألازغي اإلاخدبػت للكإن الخػلُمي بخىظُل ما ؤجُذ لها مً قغم وؤصواث زضمت للمجخمؼ 

ت هدى الانالح الجامعي ومىايبت الخُىعاث الػاإلاُت  في ظل الخىحه الػام للضولت الجؼاثٍغ

 لضان اإلاخهضمت.الخانت في الب

ت الػلُا بدُث ًهبذ ًل  وهي ؤًًا جخُلؼ الى جىؾُؼ ؤقو الهُاصة ؤلاصاٍع

ت  ا في الخسُُِ الاؾتراجُجي واجساط نغاعاث ممخاػة، ويظلَ اإلاداقظت غلى خٍُى جكٌحَر

غ والخجضًض والخدؿحن اإلاؿخمغ والخػلُم  وؾمػت اإلااؾؿت الخػلُمُت مً زالُ الخٍُى

ب والخٌُل مؼ اإلا ت مغيؼ اإلاىاقؿت والخضٍع خؿحراث البُئُت الجامػُت، قًال غً جهٍى

للماؾؿت الخػلُمُت مً زالُ جهضًم زضماث طاث حىصة غالُت في الىنذ اإلاىاؾب 

يما جغاًَ غلى جبجي اإلاكاعيت الجامػُت .لٌؿب عيا وزهت الػمالء بالخمحز غلى اإلاىاقؿحن

هتهم بمؿخىي حىصة زضمت بخدؿحن ألاصاء وؤلاهخاحُت وجدؿحن عيا الُالب وػٍاصة ز

غ يكاءة ؤصائهم  حن وجٍُى الخػلُم والؿعي هدى جدهُو عيا ؤغًاء َُئت الخضَعـ وؤلاصاٍع

م
ّ
 .مً زالُ وعقاث غمل وبكٍل مىظ

ت حؿعى ؤًًا الى جدهُو مخُلباث ؾىم الػمل مً  وجظل الجامػت الجؼاثٍغ

ًاث  وماؾؿاث الػمل زالُ جلبُت اخخُاحاتهم مً مسغحاث الخػلُم اإلاُلىبت مً الكغ

ا الخىاقس ي بحن الجامػاث  في اإلاجخمؼ، الى حاهب حػظُم صوع الجامػت وجدؿحن مغيَؼ

ت. ومً ؤحل  اإلادلُت والػاإلاُت باإلاؿاَمت في الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت والبكٍغ
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جحن مً الجامػاث مً  اصة الُلب غلى مسغحاث الجامػاث جداُو جدؿحن حىصة الخٍغ ٍػ

مها. ويظلَ ببغاػ الػمل الجماعي وجدؿحن زالُ مغاحػت ال برامج الخػلُمُت وجهٍى

الاجهاالث وبىاء ؤلاخؿاؽ بالىالء للجامػت والكػىع باإلاؿاولُت لجمُؼ الػاملحن 

 .(22، نكدت 0222)بىغكت،  الجامػُت باإلااؾؿت

والخدؿحن اإلاؿخمغ للخػلُم الجامعي ًخُلب غمال حماغُا مضعوؾا ٌػخمض غلى 

نغ ألاؾاؾُت إلخضار ههلت هىغُت في جمحز الخضماث الخػلُمُت ومىاقؿتها غضصا مً الػىا

جي. وبما ؤن الُلبت َم  حن الضولي والَى إلاسخلل اإلااؾؿاث الجامػُت ألازغي غلى اإلاؿخٍى

اهخهاء الُلبت الظًً ًمثلىن الىىاة الغثِؿُت في نلب الػملُت الخػلُمُت، خُث ًٍىن 

ت اإلاىاؾبت ل خدهُو الخض ألاصو  مً مؿخىي الجىصة الخػلُمُت وجدضًض اليؿبت اإلائٍى

اإلاغاص الىنُى اليها، قػملُت اهخهاء الُلبت ونبىلهم ًمثل الخُىة ألاولى في حىصة الخػلُم 

ًان غضص  .(202، نكدت 0222)خىان،  الجامعي وما حػلو بيؿبت غضص الُلبت قٍلما 

ًاهذ اإلاغصوصًت ؤخؿً. ؤما ما حػلو بمؿخىي اإلاكغقحن غلى الػملُت  الُلبت نلُال 

 للهىاهحن ألاؾاؾُت للخىظُل. الخػلُمُت، قهىا ألامغ ًخُلب الخإَُل الػلمي وقو
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ن ججغبت الخػلُم غً بػض ؾخظهغ ههاٍ الهىة والًػل والكغم والخدضًاث في مجاُ ب

اث وؤلامٍاهاث اإلااصًت مً زالُ ازخباع الٌكاء الخػلُم بجمُؼ اإلاضاعؽ والجامػاث

ت وجهُُم مضي نىة اإلاىهاث الخػلُمُت والبيُت الخدخُت في ًل مضعؾت وحامػت،  والبكٍغ

غ َظٍ البرامج للخؿلب غلى الخدضًاث ومىاحهت ألاػماث  َظا ما ًدُذ الػمل الخها غبر جٍُى

ػلُم بلى الخػلُم في اإلاؿخهبل، وؤَم جدضًاث الخدُى مً الىمِ الخهلُضي للخ

 ؤلالٌترووي، ويُل ًمًٌ مجابهت َظٍ الخدضًاث وقغم جسُيها في ظل ؤػمت ًىعوها

. قال ًسك  غً ؤخض ؤن ججغبت الاغخماص غلى الخػلُم غً بػض (0202)غُاص، الغاَىت

يبضًل ؤو ختى مٌمل للخػلُم الخهلُضي في ظل ؤػمت ًىعوها جىاحه جدضًاث غضًضة 

ا وجغجِب مسخلل الخلُى الىانػُت التي جكي بؿغى هجاح َظا جخُلب صعاؾتها وجدلُله
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الىمِ مً الخػلُم. قخجغبت الخػلُم غً بػض الخالُت هي جمهُض إلاغخلت الخػلُم ما بػض 

ًىعوها والتي ؾخٍىن هاجخت وحؿاغض في الخؿلب غلى الٌثحر مً اإلاكٌالث والػهباث التي 

مًٌ الاؾخكاصة مً ججغ  بت الخػلُم غً بػض ًىنها ؾدؿاَم حػُو الخػلُم الخًىعي. ٍو

غ ؾُاؾاث الخػلُم واإلاىاهج  غ غملُاث الخػلُم والخػلم مً خُث جٍُى بكٍل يبحر في جٍُى

ً في َظا اإلاجاُ قان الخػلُم  ا. وخؿب ؤعاء بػٌ اإلاىظٍغ م وؾحَر غم الخضَعـ والخهٍى َو

ال  غً بػض ؾِؿخسضم مؿخهبال غلى هُام واؾؼ وبجىصة غالُت وعبما لً ًٍىن بضً

للخػلُم الخهلُضي قهِ، بل ؾٍُىن حؼءا عثِؿُا مً مىظىمت الخػلُم وجمهُضا إلاغخلت 

مً غملُاث الخػلُم التي جغاعي الكغوم الكغصًت بحن الُلبت، الؾُما ؤن  حضًضة ومخُىعة

ظل الخػلُم اإلاسخلِ َى ألاوؿب  الجُل الجضًض ًمُل للخهىُاث الخضًثت والخٌىلىحُت. ٍو

ىايػت وجلَ الضعاؾاث اإلاسخلكت غلى غُىاث مً الُلبت والىخاثج التي بدٌم الخجاعب اإلاخ

جم جدهُهها والتي جكي بؿغى الىنُى الى حىصة في الخػلُم في ظل مىايبت لالنخهاص 

 اإلاػغفي. 

 الجامعة ثتميز  بهذف التمىكع ثالثا:

 امليزة التىافضية:  -1

 قهي نخهاص وبصاعة ألاغماُ،مجالي الا في يبحر باَخمام الخىاقؿُت اإلاحزة مكهىم ًدظ 

ت قغنت ًهضم الظي الخغج الاؾتراجُجي الػىهغ جمثل ٍغ جدهو اإلااؾؿت  لٍي حَى

ػغقها خؿً ًىؾل بإنها8  الجامػُت جمىنػها مهاعهت  ٌػخبٍر ش يء ًل" بمىاقؿيها. َو

ا الػمُل ؤو اإلاؿتهلَ  ؾاثغ بخكىم غلى له وجاصًه اإلااؾؿت باليؿبت حضا يغوٍع

 مكهىم ًغيؼ غلى الخػٍغل َظا "،قهظا(22، نكدت 0222)ًىؾل،  الؿىم  في اإلاىاقؿحن

-220، الهكداث 0224)زىالض، والػمالء اإلاؿتهلٌحن هظغ وحهت مً اإلاحزة الخىاقؿُت

222). 

 الكهحر يخابه زالُ ( باإلاحزة الخىاقؿُت مMichael Porterًحاء) لهض

ؼ لخدلُل الخىاقؿُت8 جهىُاث )الاؾتراجُجُت  نام (،خُث1980ىاقؿحن، ؾىت واإلا اإلاكاَع
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 اإلاُلهت اإلاحزة ناهىوي الخىاقؿُت باالغخماص غلى بًجابُاث اإلاحزة غً مخٍامل همىطج بىيؼ

اث ومسخلل اليؿبُت واإلاحزة  للمحزة الخهب ؤن اإلاجاُ بلى وؤقاع جلتهما، التي الىظٍغ

 الضولت غٌـ ولِـ غلى مؿخىي  اإلااؾؿت، مؿخىي  ًٍىن غلى الكػالت الخىاقؿُت

ًان غخهاصالا  كها مً نبل ) .الؿابو في ؾاثضا الظي   Lambin et Deونض جم حػٍغ

Moerlooseالػالمت ؤو اإلاىخج بها ًخهل الهكاث التي ؤو مجمىغت الخهاثو:" ( بإنها 

ً". مىاقؿُه الخكىم غلى بػٌ جمىده والتي  Lambin Jean- Jacques et-)اإلاباقٍغ

Moerloose Chantal, 2008, p. 250)  َظا ؤن محزة الخكىم جهترن مباقغة ٌػجي

الخىاقؿُت بإنها محزة الخكىم غلى باقي اإلاىاقؿحن في  اإلاحزة باإلاىاقؿحن. اطن مكهىم

 زهاثو اإلاىخجاث ؤو الػالماث ؤو غىامل ؤزغي بؿغى زلو نُمت ومىكػت للػمالء.

نض جظَب  ان خخمُت جىحه اإلااؾؿاث الجامػُت هدى اإلاؼاًا الخىاقؿُت ؤمغ وانؼ، 

 في اصاعة الاغماُ وما ًغجبِ به مً مجاالث زم حػىص لخٌدكل ؤن ألامغ ًله و 
ً
ال جخػمو ٍَى

ضة ) (، وجلَ اإلاؼاًا هي التي distinct valuesًخػلو بكٌغة ومىُو اإلاؼاًا الخىاقؿُت الكٍغ

مػجى، وفى الخهُهت قػىضما جغانب طاث ججػل اإلاىخجاث والخضماث الخػلُمُت الجضًضة 

الخضماث الجامػُت الىاجخت غاإلاُا ججض ؤن الُلب الهىي غلى َظٍ حمُؼ اإلاىخجاث و 

ا غً اإلاىخجاث  اإلاىخجاث الخػلُمُت بؿبب امخاليها مؼاًا جىاقؿُت مُلهت جمحَز

والؿااُ اإلاُغوح َى8 إلااطا جسخاع زضمت  والخضماث الخػلُمُت اإلاىاقؿت في البِئت الٍلُت.

ي لَ قيها مُُى ؤيبر ًىن َظٍ الخضمت حػلُمُت غً زضمت ؤزغي؟ بهَ جسخاع الخضمت الت

م غً باقي اإلاىاقؿحن ؤو البضاثل ألازغي، ما ٌػجي بإن  جخمحز ضة جمحَز بمحزة وؿبُت قٍغ

 غالمت َظا اإلاىخج الخػلُمي مخمىنؼ في طَىَ ؤًًا.

 كراءة على ضىء ثرصيخ املىتجات التعليمية )التمىكع(: -2

بصاعة ألاغماُ َى يُكُت جغؾُش نىعة بن ؤيثر مىيىع مُغوح للىهاف الُىم في مجاُ 

اإلااؾؿت الجامػُت في طًَ الكئت اإلاؿتهضقت، ألاؾخاط، الُالب الجامعي، اإلاجخمؼ اإلادلي، 

اطن قمكهىم الخمىنؼ ًغجٌؼ خُى َظٍ الكٌغة، قهى ٌػخبر بمثابت غملُت مهاعهت وجهُُم 
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كـ مىخجاث اإلااؾؿت الجامػُت بإقًل اإلااؾؿاث الجامػُت التي حػمل في ه

اإلاجاُ)اإلاىاقؿت(. وفي َظا الهضص ًمًٌ حػٍغل الخمىنؼ بإهه زُاع اؾتراجُجي ًخم مً 

زالله بخالُ مٍاهت َامت لهىعة اإلااؾؿت الجامػُت واإلاىخجاث والػالمت في ؤطَان 

هت مخمحزة مهاعهت باإلاىاقؿحن غلى مؿخىي البِئت الٍلُت. يما ٌ ػخبر الكئاث اإلاؿتهضقت بٍُغ

ٌُحن بإن الخمىنؼ َى الهغاع مً ؤحل ؤزظ مٍان بػٌ اإلاخسههحن الد هُحن ألامٍغ ؿٍى

 Alوفي َظا الؿُام  جُغم ًل مً ). (42، نكدت Garibaldi ،0226)اإلاؿتهلَ في طًَ

Ries and Jack Trout بلى ناهىن الظًَ الظي هو غلى التريحز غلى الخمىنؼ في ؤطَان )

ناهىن زابخا في  00اب بػىىان8 ''الؼباثً مً زالُ الهاغضة الثالثت التي حاءث في يخ

و'' )مً ألاقًل ؤن جٍىن ألاُو في ألاطَان غلى ؤن جٍىن ألاُو في ألاؾىام(.   الدؿٍى

  

ٌُحن يخابهما غً الخمىنؼ جدذ غىىان8 "  2760قكي ؾىت  ً ألامٍغ ؤنضع الكهحًر

الخمىنؼ مػغيت اخخالُ الظًَ"، خُث ؤغُُا مكهىما حضًضا للخمىنؼ وؤنبذ ال ٌػجي 

هِ ما جكػله اإلااؾؿت للمىخج وبهما بما ًمثله اإلاىخج في طًَ اإلاضعى )الؼبىن(، قىدً ق

. ٌػجي ؤن (24، نكدت 0222-0222)يماُ،  اإلاههىص همىنؼ اإلاىخج في طًَ الؼبىن 

الخمىنؼ َى الٌُكُت التي جغؾب اإلااؾؿت في جغؾُسه لضي اإلاؿتهلَ مً زالُ هظغجه 

 لَ اإلاىخجاث في طَىه واهُباغه،للمىخجاث وباإلاٍاهت التي جدخلها ج

ً مكهىم غً اإلاىخج وغالمخه مً ؤحل  ولظلَ . قهض غغقه ًىجلغ بإهه8 " جٍٍى

 ) (. وخؿبPh.Kotler, 2004, P. 32بيؿابه مٍاها مخمحزا في طًَ الؿىم اإلاؿتهضف" )

Jacques Lendrevie) 8ؤو )غالمت-مىخج غغى إلغُاء اؾتراجُجي ًبدث زُاع  "قهى ؤًًا 

 ؤطَان وفي الؿىم  مؿخىي  غلى وحظابت مهضانُت، ممحزة طاث لىيػُت ماماقغ 

غاٍ )"(Jacques Lendrevie, 2006, p. 677)اإلاؿتهلٌحن  الظي اإلاٍان "( بإههDurafour 8. ٍو

 غً الىظغ بؿٌ اإلاؿتهلَ طًَ في اإلااؾؿت ؤو لػالمتا  الخضمت،  ؤو اإلاىخج ٌكؿله
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و غً ًدضص خُانألا  مً الٌثحر في ولًٌ الخهُهُت، حىصتها  به جهىم الظي الازخُاع ٍَغ

  ."(05، نكدت Durafou ،0222)ببىاءٍ جهىم ؤن ؤًًا ًمًٌ والتي اإلااؾؿت

هدُجت اػصخام ألاؾىام باإلاىخجاث  اؾتراجُجُت( قهى ًغي بإهه8 "اؾخجابت Chirouzeؤما )

حن بإؾلىب تهضف بلى بمضاص اإلاىخج مىيؼ مدضص في ؤطَان اإلاؿتهلٌحن الخالحن واإلادخمل

 ,Chirouze, 1995, Pًمٌنهم مً ويؼ الخضوص اإلاكغنت للمىخج غً مىخجاث اإلاىاقؿحن)

الخمىنؼ لً جٍىن  اؾتراجُجُت"بن Michel G Langlois) 8(. وفي َظا الؿُام ًهُى )56

غ الخبراث بهضف جإؾِـ نُمت  بمىإي غً الخمحز، قالخمحز ًدضر مً زالُ جٍُى

 . (Michel G Langlois, 2003, p. 13)مًاقت"

 :ةثيالجامعة ثراهن على الابتكار ودار امللاوال -3

جُت غلى مؿخىي غمضث وػاعة الخػلُم الػالي الى اوكاء ما ٌؿمى بضاع اإلاهاوال

الهُاًل الخىظُمُت للجامػاث بؿغى عبِ اإلاىخجاث الخػلُمُت بؿىم الكؿل والظي 

مُت اإلادلُت في ظل اخترام الهىاهحن ٌػُى يثحرا غلى اليكاٍ اإلاهاوالحي باغخباٍع عوح الخى

ًاهذ بمٍاهُتها ؤو نضعاتها قهي ال  البُئُت وعَاهاث الانخهاص الازًغ. واإلاهاولت مهما 

حؿخُُؼ اإلاداقظت غلى مىنػها الخىاقس ي في الؿىم الا بطا اغخمضث ألاؾالُب 

ألامغ والاؾتراجُجُاث الخهلُضًت في غهغ الثىعة الخٌىىلىحُت والػىإلات الانخهاصًت، 

ؼ الهضعة الخىاقؿُت لها،  ًاثؼ لبىاء وحػٍؼ ًخُلب الابخٍاع ؤًًا الظي ٌػخبر ؤخض ؤَم الغ

ظا ًي جبه  اإلااؾؿت )اإلاهاولت( في ؾاخت الخىاقـ اب، َو . قكي (0220-0222)غبض الَى

الىنذ الخايغ هالخظ ؤّن اإلاهاوالث جداُو جدؿحن اإلاىخجاث الخالُت وبصزاُ مىخجاث 

ظا عاحؼ  بلى الػثىع الخانل في عئٍت اإلااؾؿت بلى الابخٍاع والاؾدثماع قُه حضًضة َو

 الخالُت بىنكه اليكاٍ الظي ًدهو نُمت مًاقت غالُت والؿالح الخىاقس ي في الؿىم 

وجظل اإلااؾؿت الجامػُت بمثابت ؾغ هجاح َظٍ اإلاهاوالث التي جهىم غلى البدث الػلمي 

 وانخهاص اإلاػغقت.
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 في يبحر خض بلى حؿاغض التي الهامت اإلااقغاث خضؤ الابخٍاع في الىانؼ ؤنبذ

 جبظله ما غلى الُىم ًالخظ ما قةن غامت اإلااؾؿاث، وبهكت جهضم مضي الاؾخضالُ غلى

غ البدث ؤوكُت غلى مجهىصاث اإلاػانغة مً اإلااؾؿاث  مبالـ جٍلكها نض والتي والخٍُى

لت بالغؾم لؿىىاث جضوم ونض يبحرة  اعجكاع بؿبب ُتغال مساَغة مً ًٌخىكها ما ٍَى

الابخٍاع، جبه  َظٍ اإلااؾؿاث الجامػُت جغاًَ غلى جكػُل اليكاٍ  قكل مػضالث

الابخٍاعي مً زالُ مسخلل اإلاسابغ الجامػُت التي حؿاًغ الخىحه الػام للؿُاؾت 

 مؿخىي  غلى الخايغ ونخىا في يثحرا حؿحرث نض الابخٍاع بلى الىظغة الانخهاصًت. بن

، ؿخىي غلى م وؤًًا اإلااؾؿاث،  يىثه غلى ًدضص مػُاعا الابخٍاع ؤنبذ قهض الضُو

ُ  جهضم صعحت  مهضع ؤهه غلى بلُه ًىظغ ؤنبذ طلَ مً بل ؤيثر وعنيها، وألامم الضو

الثروة مً زالُ الابخٍاع في الػمل اإلاهاوالحي الؾُما في مجاُ اإلاهاولت التي حػخمض  لخدهُو

 صقؼ في مهم ُت غلى ؾبُل اإلاثاُ وغاملغلى اإلاػغقت الخالنت للثروة يةهخاج بغامج حػلُم

اصة  الخىمُت اإلادلُت، عجلت َظا الابخٍاع ؾِصجؼ المدالت في اخضار محزة جىاقؿُت ومىه ٍػ

 ؤلانباُ غلى زضماث َظٍ اإلااؾؿت اإلاهاوالجُت.

 الجامعة والتىمية: رهاهات هحى صىق الشغلاملحىر الثالث: 

 أوال: الجامعة وصىق الشغل

 معرفة: الجامعة كمجتمع-1

مىـــظ ظهـــىع الخٌىىلىحُـــا اإلاػانـــغة وغـــالم ؤلاهترهـــذ والهـــاجل اإلادمـــُى 

ُـــل ٌؿـــخُُؼ اإلاجخمـــؼ الخـــضًث  وجٌىىلىحُـــا اإلاػلىمـــاث, جـــم ألازـــظ قـــي الخؿـــبان ي

ً مجخمـــؼ اإلاػغقـــت الخـــام بـــه، وؤنــبذ ًهــاؽ همــى  الكــػىب واإلاجخمػــاث بمهــضاع  جٌـــٍى

اإلاػغقــت والبدــث الػلمــي، قالــضُو ألايثــغ اَخمام بالبدــث الػلمــي جهــبذ قــي اإلاهضمــت، 

ــو الخـــضَعـ وجىلُـــض  وحػــض الجامػــت مجخمــؼ مػغقــت حؿــعى بلــ  وكــغ اإلاػغقــت غـًـ ٍَغ

ـــو البدـــث   .(27، نكدت 0226)الغنب، اإلاجخمؼ الػلمـــي وجىمُـــتاإلاػغقـــت غـــً ٍَغ
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ُــــت بط ٌػُــــي مجخمــــؼ اإلاػغقــــت ُــــت الثهاق الجامػــــت( الاَخمام (ومــــً الىاخ

ــــت الكٌــــغ وؤلابـــضاع والػضالـــت قـــي جىػٍـــؼ  بالهــــضعاث ؤلابضاغُــــت لألقـــسام وجــــىقحر خٍغ

واإلاػغقـــت بـــحن الُبهـــاث اإلاسخلكـــت قـــي اإلاجخمـــؼ، يمـــا ٌػىـــي وكـــغ الـــىعي والثهاقـــت الػلـــم 

مًٌ ؤن هسخهغ صوع الجامػت يمجخمؼ للمػغقت  قـــي خُاجىا الُىمُت للكغص واإلااؾؿت. ٍو

 قُما ًلي8

لؿىم  الجامػت جغوج بلى مجخمؼ اإلاػغقت في بغضاص عؤؽ اإلااُ البكغي وجإَُله -

 .الػمل وبغضاص نىي غاملت ماَغة للؿاًت

غ - و البدث والخٍُى   .الجامػت جضغم الابخٍاع غً ٍَغ

 .الجامػت جىايب الخهضم الػلمي والخٌىىلىجي والاؾخكاصة مً اإلاىاعص اإلاخاخت -

ألامغ ًخُلب الى جكػُل ؤلاهخاج اإلاػغفي بالجامػاث ويظلَ ماؾؿاث ألابدار 

ت البدثُ ًافي مً اإلاخسغححن غلى نضع مً والهُئاث الاؾدكاٍع ت بؿغى اخضار غضصا 

 .الٌكاءة لخدهُو الخىمُت

 أفاق الجامعة ودعم صىق الشغل: -2

ًاء الانخهاصًحن والاحخماغُحن الجؼاُ ب ت والكغ ن الػالنت بحن الجامػت الجؼاثٍغ

ً بالجامػت مؼ  غالنت يػُكت عؾم مداوالث الانالح الجامعي ما حػلو بغبِ مؿاع الخٍٍى

ً ا لخسههاث الخضًثت واإلاهىُت َبها إلاخُلباث الؿىم، قػضم الخٍاقا بحن َبُػت الخٍٍى

اصة مػضالث البُالت واإلاكاًل الاحخماغُت، ألامغ  وؾىم الكؿل ؾِىػٌـ المدالت غلى ٍػ

ًدخاج الى جٌُُل نضعاث الاؾاجظة واإلاىظكحن مؼ الخؿحر الخانل غلى مؿخىي البِئت 

زًاع جىحهاث الجامػت ومسغحاتها للخجضًض بما ًىاؾب الٍلُت، قإنبذ مً الًغوعي ا

ؾىم الكؿل الظي ؾلبذ غلُه اإلاحزة الخٌىلىحُت، مما ًضقػىا الى جىظُل ؤصخاب 

هض اَخمذ ولالكهاصاث وطوي الخسههاث اإلامحزة والتي جكي بؿغى الخىمُت اإلادلُت. 

ت بمجاُ الخػلُم مً زالُ الهُام بالػضًض مً الاحغ  اءاث والخىنُؼ غلى الجامػت الجؼاثٍغ

الػضًض مً اجكانُت الكغايت مؼ اإلااؾؿاث الانخهاصًت والجمػُاث ويظلَ اإلااؾؿاث 
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الخٍىمُت، ونض غملذ غلى جٌثُل اإلاكاعيت في الخظاَغاث الىَىُت وجىظُمها جدًحرا 

 لكغم الخكاغل مؼ ؾىم الكؿل واإلاهىُحن.

 

ة ادور الجامعات في رفذ صىق الشغل باملىارد  -3  8ةؤ لكفالبشٍر

ت مثل اإلاهىضؾحن  ال قَ ؤن الجامػاث جلػب صوع ممحز في بغضاص الٍىاصع البكٍغ

حن والكىُحن الالػمحن لػملُت الخىمُت بكٍل غام والخهيُؼ بكٍل زام، يما  وؤلاصاٍع

ًخإزغ ؾىم الكؿل بهىعة مباقغة بمسغحاث الػملُت الخػلُمُت، بل ؤن الخهاثو 

اصة مسغحاث الخػلُم بمغاخله اإلاسخلكت واهخهاُ الىىغُت لػغى ؾىم الػمل جخؿحر مؼ  ٍػ

وغىضما ًخػلو ألامغ بالخىمُت الانخهاصًت وؾىم الكؿل  .َظٍ اإلاسغحاث بلى ؾىم الكؿل

ىا جلػب  ت اإلاسخلكت، َو قان الجامػت جباقغ بةغضاص الٍىاصع والٌكاءاث الػلمُت وؤلاصاٍع

ُت والؿُاؾُت والثهاقُت مً الجامػاث صوعا يبحرا في الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغ

ت الػلمُت وؤلا  ت اإلاضعبت وضخها لؿىم زالُ بغضاصَا للٍىاصع والٌكاءاث البكٍغ صاٍع

 الكؿل.

ت طاث  ج الػىانغ البكٍغ ومً َظا اإلاىُلو قةن الجامػاث جهىم بخسٍغ

ًاصًمُت والهاصعة غلى خل اإلاكٌالث اإلاهاخبت لػملُت  الٌكاءاث الػلمُت واإلاهىُت وألا

لؿلؼ والخضماث وجهضًم الخلُى اإلاىاؾبت. جباقغ الجامػت الُىم في بغضاص ألابدار اهخاج ا

ؼ الػملُت الانخهاصًت مً زالُ بًجاص الخلُى  غ وحػٍؼ والضعاؾاث الػلمُت الالػمت لخٍُى

واإلاهترخاث اإلاخػلهت باإلاكٌالث التي حػُو غملُت الخىمُت الانخهاصًت، وجغاًَ ؤًًا غلى 

لت بضعحت يبحرة وغالُت لكؿل الىظاثل التي جخُلب مهاعاث جىقحر الٍىاصع البكغ  ٍت اإلاَا

 .يبحرة طاث هىغُت غالُت باإلياقت بلى زلو عؤؽ اإلااُ البكغي 
ً
يما جلػب الجامػاث صوعا

 في جلبُت خاحاث ؾىم الػمل مً الٌكاءاث الػلمُت اإلاسخلكت الهاصعة غلى ؤلاهخاج 
ً
مهما

اإلانهي ٌكٍل خلهت ونل َامت بحن نُاغحن الخػلُم وزضمت اإلاجخمؼ، وؤن الخػلُم الخهجي و 

 .وؾىم الػمل
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ة ثتجه هحى صىق الشغل بئحذاث أهظمة الجىدة: -4  الجامعة الجسائٍر

ت جداُو مؿاًغة مخُلباث ؾىم الكؿل  مً اإلاػغوف ؤن الجامػت الجؼاثٍغ

ظا غبر الانالح الكامل للجامػت التي جىلُه  بمسخلل مىخجاث الجامػت الخػلُمُت َو

ت، وما ًالخظ الُىم ؤن ؾالبُت اإلاسابغ الجامػُت جخجه هدى جكػُل  الخٍىمت الجؼاثٍغ

ا، َظا الخىحه الاؾتراجُجي ًدمل في  الخىمُت اإلادلُت خؿب البِئت واإلاٍان واإلاىار وؾحَر

َُاجه محزة جىاقؿُت لهظٍ اإلاسابغ وقغم ًخُلب اؾخؿاللها مً زالُ الاؾخسضام الامثل 

ىا وكحر الى الجاهب الابخٍاعي والانخهاصي غبر جكػُل ما وجىظُكها جىظُكا مىا ؾبا، َو

 قت الظي ًظل هىاة خهُهُت للىجاح.ٌؿمى بانخهاص اإلاػغ 

ت جىاحه جدضًا غهِبا بؿبب جُىعاث ًفي الضًىامٌُُت في  ان الجامػاث الجؼاثٍغ

لخىحه مجاُ اإلاػلىماث وجٌىىلىحُا الاجهاالث والىمى الٌبحر في غضص الُلبت وجىىغهم، وا

يظلَ هدى مجخمؼ اإلاػغقت زانت في بِئت الخػلُم الػالي، قهض قغيذ مسخلل الخؿحراث 

ت ووؾاثلها الخػلُمُت بطا ما  الُاعثت غلى مىظماث الخػلُم الػالي حؿُحر ؤؾالُبها الاصاٍع

ؤعاصث ؤن جدهو ؤَضاقها بٌكاءة وقاغلُت، ومما القَ قُه ؤن هجاح انخهاص الضُو 

ىن بجىصة هظمها الخػلُمُت. قكي الؿىىاث ألازحرة َىعث الجىصة ؤهظمتها مً زالُ  مَغ

الخدؿحن بهىعة مدؿاعغت، ألامغ الظي ؤصي الى اؾدبضاُ غملُاث الخكخِل لألوكُت 

بمػاًحر مغانبت الجىصة ويمان الجىصة وزانت في ماؾؿاث الخػلُم الػالي والتي حكمل 

 ظكحن والُلبت واإلاخػاملحن مؼغلى الػضًض مً الكئاث، منها َُئاث الخضَعـ واإلاى 
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ا، ب ًاالنخهاص والصخت وؾحَر ن حىصة الخػلُم جسخلل غً اإلاجاالث ألازغي 

و ولٌنها جسو مىانكاث  قجىصة الخػلُم ال جسو مىخجا بػُىه، ؤو ؾلػت للدؿٍى

ج ويُكُت جهضًمه لؿىم الػمل. وؤن جدهُو َظا الهضف  ًخُلب مً الُالب الخٍغ

الجامػاث ويؼ مىانكاث اإلاخسغج الظي ًدخاحه ؾىم الػمل، قجىصة الخػلُم جمثل 

هظام اؾتراجُجي ٌؿخسضم لخدؿحن الخضماث التي جهابل خاحاث اإلاؿخسضمحن )الُالب 
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والؼباثً( مً ؤحل جلبُت جىنػاتهم اإلاؿخهبلُت لًمان حىصة )البرامج الخػلُمُت، وجىقحر 
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 ثاهيا: الجامعة، التىمية واملحيط: افاق وثحذًات

 دور الجامعات في التىمية الاكتصادًة: -1

ؼ الخىمُت الانخهاصًت الكاملت إلاا لها  ت صوعا َاما في حػٍؼ جلػب الخىمُت البكٍغ

ألي وكاٍ  مً ؤَمُت بالؿت زانت ما حػلو باإلاىعص البكغي الظي ٌػخبر الىىاة ألاؾاؾُت

ت ال  انخهاصي ؤو جىمىي وفي ظل ًل الظغوف اإلاخاخت. ويظلَ ًىن الخىمُت البكٍغ

جخدهو الا بالخػلُم، ومً َىا قان الخػلُم بهكت غامت والخػلُم الػالي بهكت زانت 

ظل الخػلُم عيحزة مً  َى اإلاػجي بالخىمُت الانخهاصًت واإلاؿاَمت في زضمت اإلاجخمؼ. ٍو

ًاثؼ الخىمُت البكغ  ٍت التي حػخبر الاوؿان ؾاًت قهى قاغلها وناوػها واإلاؿخكُض مً ع

 هخاثجها.

ة الجامعة بين العالكة طبيعة -2  :واملحيط الجسائٍر

ن غالنت اإلااؾؿت الجامػُت مؼ اإلادُِ الانخهاصي والاحخماعي ًظل مؿاعا خخمُا مً ب

ت. ؤحل جدهُو ألاَضاف الػلمُت والبُضاؾىحُت والثهاقُت والػضًض مً ألا  َضاف الخىمٍى

غ اإلاؿخمغ  ان الجامػت جضاع الُىم وقو مهاعباث الجىصة الكاملت والتي حػخمض غلى الخٍُى

في ألاهظمت وبإنها هظام مؿخمغ لخدؿحن اإلاىخجاث مً زالُ جُبُو اإلاىهج الٌمي 

 والٌُكي لبلىؽ الخدؿحن اإلاؿخمغ لخضماث اإلااؾؿت الخػلُمُت ومىخجاتها.

 ألاؾاؾُت البيُت يهللمجخمػاث، اإلاػغفي الغؤؾماُ خاجإله ؤؾاؾُا خهال الجامػت حػخبر يما

ًان وؿو ؤي في واإلاهمت للضوع اإلاىٍى بها يكاغل ًيخج قغوٍ الخدُى والخؿحر  مجخمعي 

اإلاػغفي اإلااصي واإلاجخمعي بهكت غامت. قُجب ان جضعى الجامػت صوعَا الاحخماعي 

ث ومؿاَمت في خل مكاًله ومؿاولُتها هدى اإلاجخمؼ ويغوعة ؤن جهضم له زضما

قالكغايت مؼ اإلااؾؿاث الانخهاصًت تهضف لدؿهُل  .ومؿاهضجه لكغم اليكاٍ والىمى
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جي الجامػت واهسغاَهم في الخىمُت اإلادلُت باغخباع ؤن َظٍ اإلااؾؿاث  غملُت اصماج زٍغ

 الانخهاصًت جمثل قغنا َبُػُت للدكؿُل.

 

  : هتائج

 الىنُى الى الىخاثج الخالُت8غلى يىء َظٍ الىعنت البدثُت قهض جم 

و الانخهاص اإلاػغفي. -  البدث الػلمي مىلض للثروة الخالنت غً ٍَغ

غ نضعاث ومهاعاث الُلبت وألاؾاجظة  - مداولت اإلااؾؿاث الجامػُت جٍُى

ً غلى جهضًم الاياقت غلى مؿخىي ؾىم الكؿل..  لُهبدىا ناصٍع

ا ماؾؿت غلمُت تهخم جغيحز الجامػت - بالخضَعـ والبدث  غلى الخىمُت باغخباَع

 الػلمي وزضمت للُالب وبهخاج اإلاػغقت ؤلاوؿاهُت.

ت وجهضًمها لؿىم الكؿل. -  الجامػت هي بمثابت زؼان الٍىاصع البكٍغ

 خخمُت انخهاصًت الانخهاصًت اؾؿاثاإلا مؼ قغايت اجكانُاث الخىحه هدى -

 اإلاهاوالجُت. صوع  زالُ مً 

والابدار والاهخاج اإلاػغفي في زضمت الخىمُت  للضعاؾاث ألاَمُت الخانت -

 واإلاجخمؼ.

يػل في مىظىمت ناغضة البُاهاث اإلاخػلهت بةخهاثُاث ؾىم الػمل وغضص  -

 اإلاخسغححن مً اإلااؾؿاث الجامػُت.

 ثىصيات:

اب ماؾؿت ًل مؿخىي  غلى الجىصة زالًا كُِجيو  جكػُل - ن بح ونل نلت اغخباَع

 ي.والاحخماع الانخهاصي دُِواإلا ُلبتال

 الاحخماعي. و الانخهاصي الهُاع اهجاػ  صعاؾاث اؾدكغاقُت جخػلو بداحُاث -

م الكهاصاث خملت جدؿِـ - ػهم. زلو في ومؿاهضتهم ومغاقهتهم وجإَحَر  مكاَع

https://www.manaraa.com/post/6696/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
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ً بحن اإلاالءمت خدهُول الخػلُمُت اإلاؿالَ بػٌ غلى حػضًالث انتراح -  و  الخٍٍى

 الدكؿُل

غوخاث الجامػُت والاؾخ - كاصة مً الىخاثج التي جىنلذ بخهاء الغؾاثل وألَا

ا للػامـت واإلاخسههحن.  بليها، ويظا وكـَغ

اإلااؾؿاث اإلاهاوالجُت لخمٌحن الكباب اإلاخسغج  بػث غلى الدصجُؼ و الخدؿِـ -

ت.  مً الخىحه هدى الاغماُ واليكاَاث الاؾدثماٍع

الخغم غلى الخكاغل اإلاباقغ مؼ اإلاهىُحن في ؾىم الػمل مً زالُ الىضواث  -

 ث واإلاػاعى.واإلالخهُا

يمً الانالح الجامعي ؤنبدذ الجامػت جغاقو اإلااؾؿاث الانخهاصًت وجهضم  -

 .الاؾتراجُجُتمسخلل الخُاعاث 

يغوعة بقغاى الجامػاث في ويؼ الخُِ الخكهُلُت للخىمُت التي ًدخاحها  -

 اإلاجخمؼ.

ًجب غلى الجامػاث بغُاء ؤَمُت للخهضم الخٌىىلىجي مؼ يغوعة جىقحر  -

 . لػلمُت للبدث الػلمياإلاسخبراث ا

بغاصة بنالح الجامػت وزانت بنالح اإلاهغعاث الضعاؾُت الجامػُت بما ًخالثم  -

 . مؼ غهغ الخٌىىلىحُا واإلاػلىماجُت

 املراجع: كائمة 

هي وصوعٍ في جدهُو اإلاحزة الخىاقؿُت للمهاعف8 صعاؾت 0224ؤبىبٌغ زىالض. ) -1 ج الدؿٍى (. اإلاٍؼ

 خالت الجؼاثغ. الجؼاثغ.

(. صوع 0202خؿحن قًلي م. وعصة غبض الخالو غبض الغخمً ؤ.م.ص. ولُض غباؽ حبر. )ؤًمان  -2

ت الجامػُت في جدهُو حىصة الخػلُم الػالي بدث ؤؾخُالعي لػُىت مً  الهُاصة الغئٍٍى

ت. مجلت الاصاعة والانخهاص) ت في الجامػت اإلاؿدىهٍغ  .22(، 205الهُاصاث الاصاٍع
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 الىاقع واملأمىل مع إشارة لتجربت الجامعت الجسائريتالتعليم الالكترووي بين 

E-learning between reality and hope, with reference to the experience of 

the Algerian University 

 
 *هجاري فطيمت زهرة

  
العىإلات الخىىىلىحُت  ؤًً اهخللذ  اٌ، وجفاكمذوالاجص في الىكذ الزي  اهدؽش فُه اظخعماٌ جىىىلىحُاث الاعالمملخص: 

غ خُث ظهش ما ٌعمى  بــــــــــ: الخعلُم  الالىترووي ؤو ما ًصؼلح علُه  هزه  الخىىىلىحُت  إلى كؼاعاث الخعلُم و الخذَس

في هزه  الىسكت  الخعلُم عً بعذ . و جإمل الجامعاث الُىم  إلى جؼىٍش جلىُاث و آلُاث الخعلُم الاهترووي وػبُلاجه .وععى 

ت  في  هزا  اإلاجاٌ.  إلى ابشاص  واكع الخعلُم الالىترووي ومعىكاجه، مع ؤلاؼاسة  لخجشبت  الجامعت  الجضابٍش

جىصلىا  في نهاًت البدث إلى ؤن الخعلُم عً بعذ هى  طشوسة خخمُت  جفشطها جلً  الؼفشاث  الاكخصادًت  والاحخماعُت 

 ُىم، خاصت  إزش اهدعاح حابدت هشوها العالم.والعُاظُت الخاصلت في العالم  ال

ت، جىىىلىحُاث الاعالم والاجصاٌ حعلُم الىترووي، حعلُم عً بعذ الكلماث املفتاحيت:  ، حعلُم عالي، حامعت حضابٍش

 
Abstract: At  a time when the use of  information and communication technologies  spread, 

and technological  globalization aggravated , where  this technology  moved  to the  fields of  

higher education and teaching, where  the so-called e-learning or what  is  termed distance 

education  appeared. Today, universities hope to develop the techniques and mechanisms of 

e-learning and its applications. 

In this paper, we seek to highlight the  reality of  e-learning and its obstacles ,with  reference 

to the experience of  the Algerian university in this field. At the end or research , we 

concluded  that distance education is an inevitable  necessity imposed by these economic 

,social and political booms, especially in the wake of the corona pandemic sweeping  the 

world today 

Keywords: E-learning, Distance Education, Information and Communication Technologies, 

Higher Teaching. 
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 مقدمت: 

جُا حعخمذ علُه مخخلف الخيىماث في الىكذ الزي ؤصبذ  فُه الخعلُم هذفا  اظتراجُ 

ت، اجخز هز ألاخير مىحى حذًذا و  اخخلفذ ػشكه  الذٌو للشقي و جىمُت مىاسدها البؽٍش

ث الجذًذة لخىىىلىحُاث الاعالم همارحه  باخخالف حعابم ألامم خٌى ادخاٌ الخؼبُلاو 

م، خُث ظهشث مصؼلخاث حذًذة للخعلُم والخعلُم الافتراض ي، الاجصاٌ في الخعلُو

 ؛الخعلُم عً بعذ و الخعلُم الالىترووي 

اإلاعلىماث و جضامً التهافذ على  الخعلُم الالىترووي  مع جؼىس عىإلات ؤظىاق 

ازش ظهىس حابدت  وىسوها ، ؤًً  ؤصبذ  مخؼلبا   ، و جفاكمذ  وجيرجه العىإلات الخىىىلىحُت

اإلاعلىماجُت للؽعىب و ألامم على خذ  و التراهماث   اإلاعشفُتث  الاهذماحاث  مً  مخؼلبا

 ظىاء . 

خُث ؤن ؤٌو مً اظخعان بالخعلُم عً بعذ كذًما  ؤو ما ٌعمى بالخعلُم عً 

م اإلاشاظلت هي مذسظت ؼُياغى خىالي ظىت  خُث صاسث الجامعت ألاولى التي  1892ػٍش

 .بىاظؼت اإلاشاظلت ؤًً ًخم جصخُدها   حعمذ  للؼالب بئهجاص واحباتهم عً بعذ

في ملاٌ وؽش لهما عبر ؤسؼُف ألاهترهِذ "واي بان" ،  بيرجو  صيميضىن و خعب 

و كذ  ظهش الخعلُم  عً  بعذ  في  اللشن  الخاظع  عؽش فُما  عشف  بالخعلُم  عً  

م اإلاشاظلت و وان الغشض مىه سبحي مً  خالٌ  جصمُم  اإلادخىي  الخعلُمي  لبع ع  ػٍش

 الفئاث  التي  ال  حعخؼُع  مضاولت  دساظتها  بصفت هظامُت .

كامذ  اللجىت  الخيعُلُت  للخعلُم  العالي  في  والُفىسهُا    1970و في خىالي 

ع خاصت بالخعلم عً بعذ جمثلذ في حعلُم الىباس  ل بعع مؽاَس عبر الاراعت العامت بخمٍى

ىُت، و  خُث اظخؼاعذ ؤن جدذر كفضة هىعُت في غاًت ظهىس ألاهترهِذ،  إلىهىزا ألامٍش

لُب الخذَسغ الصىجُت و الفُذًى مجاٌ الخعلُم الافتراض ي في العالم مً خالٌ دعم ؤظا

 غيرها مً ألاظالُب .و 
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هداٌو في هزه الىسكت حعلُؽ الظىء  على معشفت  ؤهم  جلىُاث وظبل جؼبُم  

لى إو ؤهم آفاكه، مع  ؤلاؼاسة  الخعلُم  الالىترووي في مجاٌ  الخعلُم  العالي، معُلاجه  

 ججشبت  الجضابش  في  راث  اإلاجاٌ .

 أهميت الدراصت :  

جبرص ؤهمُت  الذساظت  الخاصت  بهزا  البدث في  جىطُذ  مخؼلباث  الخعلُم  

ت و ؤهم  الىمادج  اإلاعخمذ  علحها   الالىترووي  مع  ؤلاؼاسة  لخجشبت   الجامعت   الجضابٍش

 لىاكع  في  البرامج  الخعلُمُت .لبعؼه  على  ؤسض  ا

 أهداف الدراصت : 

لى  جدلُم  حملت  مً  ألاهذاف  جخمثل  في  مداولت  إوععى  مً  خالٌ  هزا  البدث   

 معشفت :

 ماهُت الخعلُم الالىترووي  ؟ -

 معىكاجه  ؟ -

 همارحه ؟ -

 شكاليت الدراصت :إ

، و ما مذي جبني ماهي  معىكاجه لىترووي  و ماهي ظبل و آلُاث   الخعلُم الا

ت  لهزا الىىع  مً  الخعلُم  ؟  الجامعت  الجضابٍش

 أوال : ماهيت التعليم الالكترووي  

 اإلاعلىمت اإلاعخمذة الًصاٌ  الخعلُم ؤظالُب مً ؤظلىب " هى الخعلُم ؤلالىترووي

للمخعلم ، الزي ًشجىض على الخلىُاث الخذًثت للخىاظِب و الؽبىت العىىبىجُت و 

ذ الالىتروهُت، بالخالي دعابمها اإلاخ خلفت مثل ألاكشاص  اإلاذمجت، والبرامج الخعلُمُت، البًر

ي، ظمُذ ؤمُمت)1الالىتروهُت   الخعلُم الالىترووي مؽخم مً الذساظت    ( 2016الَض
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  الالىترووي الخعلُمجدذًذ معنى واضح خاص ب في الباخثىن  اخخلفوكذ 

 الخعلُم، بعذ عً الخعلُم ه، مثل: بالىظش لخذاخله مع بعع اإلاصؼلخاث اإلاؽابهت ل

  ...، و ًمىً اًجاص معنى الخعلُم الالىترووي باإلافهىم الخالي :الافتراض ي

لت هى  الخذًثت الاجصاٌ آلُاثالتي حعخعمل  لخعلُممً بين ػشق ا ػٍش

،   صىسةال و  صىثال مً اإلاخعذدة ىظابؽمخخلف الو  ؽبياثال و  والخىاظِب 

 . مع  ألاهترهِذ بىاباث  الالىتروهُت    و هزلً  ىخباثاإلا و بدثال آلُاث و شظىماثال

 حهذ كلؤ و  وكذ بإكصش للمخعلم اإلاعلىمت إًصاٌ في ؤهىاعها بجمُع الخلىُت اظخخذام

 ممىىت . فابذة هبرؤو 

 مىخذ و مدذد مفهىموالصاٌ اإلاخخصصين و الباخثين في بدث معخمش لىطع 

 وحىد ظل في خاصت اإلاصؼلخاث مً غيره هداٌ خاله الالىترووي الخعلُم إلاصؼلح

 والخعلُم اإلاشن  الخعلُم بعذ عً الخعلُم مثل جذاخل وبِىه بُجها ؤخشي  مصؼلخاث

 : الخالي الىدى على الاخخالف وحاء- الافتراض ي

 و ؼشوح مً ًخظمىه ما مع الخعلُمي اإلادخىي  جلذًم هى : كطريقت الالكترووي التعليم -

ً  بشامج بىاظؼت بعذ عً ؤو الفصل في ؼاملت ؤو حضبُت سةبصى  مخابعت و    جفاعل و جماٍس

 .الاهترهذ ؼبىت عبر ؤو  آلالي الخاظب في مخضوهت مخلذمت

 ؼبىت عبر) الذساظُت اإلالشساث( اإلاىاهج جلذًم هظام هى: كىظام الالكترووي التعليم -

ىن  ألاظؼىاهاث ؤو عبر ؤو الصىاعُت ألاكماس ؤو مدلُت ؼبىت وؤ الاهترهذ  الخفاعلي الخلفٍض

 ٌ بالصذفت و اهما وان  دعابمه  و  ؤلالىترووي الخعلم مصؼلح ًظهش لم.اإلاخعلمين لىإ للىصى

 إظماعُل (  2؛ ماهى علُه آلان  إلى وصل ختى اللشن اإلااض ي ،  حععُىاث بذاًترلً مىز  

 (   2006، الضاهش الغٍشب

 هيا : مراحل التعليم الالكترووي ثا

  الخلىُت  الىحهت  مً  الالىترووي  لخعلُما جؼىس   مشاخل  جصيُف  ًمىً

 :  هي و مشاخل  ؤسبعت إلى  الخعلُمُت
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عصش اإلاعلم الخللُذي خُث وان الاجصاٌ بين اإلاعلم و  :1983ماقبل  املرحلت ألاولى -

 الؼالب في كاعت الادسط خعب حذٌو دساس ي مدذد .

اظخخذمذ فحها  عصش الىظابؽ اإلاخعذدة خُث: 1994الى  1984 املرحلت الثاهيت -

ش  ؤهظمت  الدؽغُل والىىافز  ، اإلااواهخىػ ، ألاكشاص اإلامغىؼت هإحىاث سبِعُت لخؼٍى

 . الخعلُم

 . مشخلت ظهىس الؽبىت  العاإلاُت للمعلىماث .ألاهترهِذ:  2000-1993املرحلت الثالثت  -

خُث  الجُل الثاوي للعبىت العاإلاُت للمعلىماث :2001 الرحلت الرابعت ابتداءا  مً -

    ( 2021مصؼفى ًىظف ،  (  3جؼىسا  ؤصبذ جصمُم اإلاىاكع على الؽبىت ؤهثر 

 : )الجامعاث( العالي التعليم مؤصضاث دور ثالثا : جطىر 

خالٌ ألاصمىت  و جؼىس الذوس الخاص بالجامعت ،  بعذة  مشاخل  العالي الخعلُم مش   

 الفلعفُت لذساظاثبا ؤظاس ي بؽيل تهخم الجامعاث واهذ الىظؼى ففي  العصىس 

 ؛ اإلاجخمع كظاًا عً جماما مىفصلت جيىن  جيادو التي   والالهىجُت

 في بالبدث تهخم الجغشافُت الاهدؽافاث و الجهظت عصش في الجامعاث  بذؤث زم

شها و اللذًمت  الفىىن  إخُاء و الؼبُعت علىم  ؛ جؼٍى

  احخماعُت كظاًا مً واهبها ما و الخىىىلىحُت و الصىاعُت الثىسة مشخلت فيؤما  

 الؼبُت،  الهىذظُت بالذساظاث الاهخمام إلى الخاحت ظهشث ظُاظُتهزا و  واكخصادًت

 حعنى حامعاث إلى الخش الشحل بفىش العىاًت مً الجامعاث دىلذ، فخرلً وغير وؤلاوعاهُت

، الاحخماعُت الذساظاث و العلىم لآلداب مشاهض و اإلاخخلفت الشفُعت للمهً باإلعذاد

 .  الاكخصادًت و تاللاهىهُ

 فشطتها اإلاجخمع و الجامعت بين عالكت لبىاء الخاحت بشصث اإلاعاصشة اإلاشخلت وفي

 مً خاحاث ًىاحه اإلاجخمع باث بدُث اإلادلُت و العاإلاُت  الخغيراث و الظشوف  مً العذًذ

 هخلً التي  الخاحاث هزه جخؼىس مع  و  لها حعخجُب ؤن الجامعت ؤصبذ على  و  حذًذ هىع

 الفشدًت الخاحاث إلى باإلطافت ، الخذماث و ؤلاهخاج  كؼاع و البِئت بمؽاول جخعلم
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  خذماتها جمخذ بل فلؽ، ػلبتها على خذماتها و  الجامعت دوس  ًلخصش وال ،  الخاصت

إلاخخلف  العلمُت اإلاعالجتو   الثلافت و العلم سخابها في وهجذ  اإلاجخمع فئاث  إلاخخلف

 .   اللظاًا و  إلاؽىالثا

 : هي زالر سبِعُت وظابف العالي الخعلُم بمؤظعاث ًىاغ اإلاشخلت ٌ هزه و خال

ت اإلاىاسد إعذاد و الخعلُم -  . البؽٍش

  .العلمي البدث  -

  ) 2005 ، ؤخمذ و العمادووي ( .4 اإلاجخمع  خذمت  -

 إلالكترووي و التعليم  رابعا : الجامعت

حامعُت   ذهمعا  وؤ  اثولُ داخل  ًخم  يالز  الخعلُمرلً   يالعال  بالخعلُم ًلصذ

ت، لؽهادةبعذ  الخصٌى على ا اإلاؤظعاث مً  هزه   في الذساظت مذة و جخخلف  الثاهٍى

لى  ؤسبع و هى آخش مشخلت مً مشاخل الخعلُم الىظامي ، فهى ول ؤهىاع الذساظاث إظيخين  

ً بُجها مً الىظامي الخعلُم مشاخل مً ً وؤ الخيٍى خلت إلاش ا بعذ جخم التي اإلاىحه الخيٍى

ت ي، معترف بها ؤخش  حعلُمُت مؤظعاث وؤ حامعُت مؤظعت ي معخى  على الثاهٍى

 همؤظعاث الخعلُم العالي   مً كبل العلؼاث الشظمُت  للذولت .

 اليلُت، ،فهىان  الجامعت الخعلُمُت، هزه اإلاؤظعاث  حعمُاث خُث جدىىع  

و جؼلم ؤظماء ؤخشي ي، العال الخعلُم في معشوفت  مؤظعتالجامعت  ؤعلى ف ،ًمُتألاواد

على الجامعت و اإلاؤظعاث الخابعت لها مثل: اليلُت  اإلاعهذ ، ألاوادًمُت،  اإلاذسظت العلُا، 

 ( 2012 ،ل همىر )هىا. 5وجخخلؽ معاوي هزه ألاظماء مً بلذ آلخش 

 ،خاصت بصفت و الؼلبت الىػىُت ألاوادًمُت الىفاءاث ؤلالىترووي الخعلُم َعاعذو 

ش همت و ًفخذ ؤمامهم فشص م  خبراتهم وهزا عشض  والعملُت العلمُت كذساتهم لخؼٍى

 ػٍشم حعُم جضاٌ ما التي الخللُذًت و ألاهظمت اللُىد البيروكشاػُت مً والخخلص ؤفياسهمو 

 العالي  الخعلُم بعذ في كؼاع  عً للخعلُم الىػني وكذ جم إػالق اإلاؽشوع حامعاجىا، جؼىس 

ً مً حهت ؤخشي  وؤػلم  هىعُت عينو جد حهت مً الخإػير هلابص جخفُف كصذ  الخيٍى
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 ي والاجتماعيمتطلباث إرصاء شراكت ذاث جدوي بين مؤصضاث التعليم العالي ومحيطها الاقتصادــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ - 49 - 

ً حذًذة ػشابم إػاس إدماج في اإلاؽشوع هزا  جدلُم إلى ًشمي خُث و الخعلُم، للخيٍى

  : مشاخل  و هي زالزت على جخىصع ؤهذاف

 ؤخص اإلاشبُت بصىسة واإلاداطشاث الخىىىلىحُا اظخعماٌ مشخلت جخخللها  : الاولى املرحلت -

يىن  الخعلُم معخىي  جدعين مع للمخعلمين، ًذةاإلاتزا ألاعذاد المخصاص ً ٍو  هزا و الخيٍى

 اللصير؛ اإلاذي على

خاصت و اإلاشاد  الخذًثت البُذاغىحُت الخىىىلىحُاث اعخماد فحها ًخم : الثاهيت املرحلت -

 الىاب الىىعي طمان جدلُم كصذ و رلً ؤلالىترووي ، الخعلم ؤو الخؽ عبر الخعلم مجها 

 اإلاخىظؽ؛ اإلاذي على

 الخعلُم بىاظؼت هظام على ًصادق و خاللها الخيامل، مشخلت  و هيالثالثت :  املرحلت -

الخعلُم مً ؤحل   ػٍشم عً وؽشه و ًخم» بعذ عً « ًيىن مجالها  التي اإلاعشفت، كىاة

 مً واظعا حمهىسا  حعتهذف خُث ؤوظع،  هؼاق على مجها و الاظخفادة اظخعمالها

ذون  ؤشخاص اإلاخعلمين  و  مخخصصت، إلاعلىماث ًدخاحىن  و آخشون معاسفهم ُعجىظ ًٍش

 ؼشابذ مً وغيرهم الىلاهت، فترة في اإلاىحىدون و  اإلاعدؽفُاث هضالء اإلاشض ى مً ختى

ٌ  الشاغبين اإلاجخمع ظمُت و آخشون    صلعت،(.6ؤهثر  معشفُت مياظب على في الخصى

2020(        

 عليم  التقليدي: الفرق بين  التعليم  الالكترووي و الت1جدول رقم  

 التعليم التقليدي التعليم الالكترووي العىصر

 ُتؼجللُذًت مدذودة و هم مخلىت مؽىكت  و دظمت العلميت  املادة

 مدذود على مذاس العاعت و في الىكذ الخلُلي الىصىل 

 مخفاوجت زابخت الجىدة

 صعب جللاةي قياش إلاهتاج

 مخفاوث عاٌ الاحتفاظ باملعلىماث

 عالُت مىخفظت يضبيتالكلفت ال

 مخفاوث عاٌ في الغالب الرضا

 مخفاوجت عالُت حذا املالءمت



 مع إشارة لتجربت الجامعت الجسائريت التعليم الالكترووي بين  الىاقع و املأمىل ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اث جدوي بين مؤصضاث التعليم العالي ومحيطها الاقتصادي والاجتماعيمتطلباث إرصاء شراكت ذ - 50 - 

 ملُذة عالُت حذا املروهت

 مدذود عاٌ حذا الاعتماد على الىفط

 مدلي/إكلُمي وىوي هطاق الحىار

 مخفاوجت عالُت فرص الابداع / الابتكار

 بِئت في اإلاعلىماث ، والاجصاالث ىُاثو جل ؤظالُب اظدثماس العالق، مدمىد عباط بؽير  املصدر :

ٌ  الشابع العىىي  للمؤجمش، الذولي  ملذمت مذاخلت ، )الالىترووي الخعلُم ججشبت(الالىتروهُت الخعلُم  خى

ت،  والعلىم الاكخصاد ولُت العشبي، العالم في اإلاعشفت إداسة ل 28 .الاداٍس  . 09 ص ، 2004 ؤفٍش

 

  خصائص جىدة املىهج الجامعي خامضا : 

جصمُمه  اإلاىهج و بىاء   اإلاخخلفت في جدىاٌو حمُع الجىاهب  الؽمىلُت: ؤي ؤنها  -1

شه و مه. جىفُزه و وجؼٍى  جلٍى

 هذاف.ألا  جدلُم مذي  ىن جخىفش عىذ الخىم علؤهي البذ  : واإلاىطىعُت  -2

اث و   -3  البِئاث. وافت   اإلاشوهت: مشاعاة وافت اإلاعخٍى

 كظاًاه. ظشوفه و اإلاجخمع وي ؤنها جشجلي مع اخخُاحاث ؤ: اإلاجخمعُت -4

ت  -5 ش: ؤي إمياهُت جؼبُلها وحعذًلها.الاظخمشاٍس  والخؼٍى

 في الخصمُم و اجخار اللشاساث . جدلُم مبذؤ اإلاؽاسهت -6

ججذس ؤلاؼاسة  إلي وزُلخين إلاعاًير مىاهج جدلم الجىدة إلاخشحاث اإلاىهج و اإلاذسظت وهما و 

: 

اث معُا وثيقت خاصت باملىهج - ت ليل عىصش مً عىاصش : و هي جخظمً معخٍى ٍس

 اإلاىهج.

ت التي جدذد ما  وثيقت خاصت باملتعلم و هىاجج التعلم: - اث اإلاعُاٍس و هي جظم اإلاعخٍى

، و ًمىً جؼبُم اإلاهاساث التي ًجب ؤن جىمى لذًه ًجب ؤن ًخصف به اإلاخعلم و 

 الىزُلخين على مىاهجىا في وافت مشاخل اإلاعشفت و مذي مشاعاتها إلاعاًير الجىدة.
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لً البذ مً مشاعاة اإلاىاهج الخعلُمُت الخالُت و هىعُتها  وؤظالُب جخؼُؼها  لز 

مذي جىفُزها و جلُُمها  مً ؤحل الجىدة الؽاملت في مخخلف اإلاؤظعاث همُاتها و و 

 ( 2006)ؤماوي مدمذ و آخشون ،       7الخعلُمُت

 صادصا: أهم أدواث التعلم عً بعد 

 مً اإلاتزامً غيرو  اإلاتزامً زه ألادواث الخعلیمجىفش ه :الاجتماعي التىاصل وصائل -1

اإلالفاث الصىجُت، مثل لخعلُمُت وهزا ملاػع الفیذیى  و اإلالفاث ا وجبادٌ الذسدؼاث خالٌ

(Chatgroup, WhatsApp, Telegram, Hangouts, FB, Google docs, Wiki…)  

 بعذ عً لُت الخعلُمُتالعم إلداسة مخياملت ؤهظمت هي  :أهظمت إدارة التعلم الالكترووي -2

ش، و إعذاد الخىزُم إمياهُت مع  و كىىاث للىلاػ، غشف و حؽاسن اإلالفاث و جخظمً  الخلاٍس

 و ألاوؽؼت الىاحباث سفع مضایا باإلطافت إلى اإلاىاد الذساظُت، ملعمت خعب  للخعلُم

ىفش بعظها مىخباث الىتروهوجصخُدها جللابُا   الالىتروهُت  الخلُُماث  إحشاءو  ُت ٍو

وهما حعمذ بئمياهُت احشاء  اجصاٌ مباؼش مع اإلاخعلمين،  ومشفلاث حعلُمُت، ، وحذولت

ن مً روي الاخخُاحاث لى  مضاًا ؤخشي خاصت باإلاخعلميإاحخماعاث ومداطشاث باإلطافت 

 وإمياهِخه  بالىصىص، الخاص الخؽ حجم وجىبير : اللاسا آلالي، حعذیلالخاصت  مثل

هما ًىفش بعظها آلاخش إمياهُت بىاء  بذال مً كشاءتها ،  تاإلاىخىب للىصىص الاظخماع

 .  ( SCORM: Sharable )مدخىي حعلُمي الىترووي وفم معاًير ظيىسم 

  هماذج التعليم الالكترووي:: صابعا  

الخعلم ًىظف فُه الخعلُم الالىترووي وخذه في اهجاص عملُت   الىمىذج املىفرد: -1

 وامال ؤو ؼبه وامل عً الخعلُم الخللُذي . إداستها  ، بدُث ًيىن بذًال و 

الخعلُم مىحهت  مً كبل اإلاعلم  فُه جيىن عملُت اإلاذمج  و ؤو  ىذج املختلط:مالى -2

خلؽ على مبذؤ الخعلم الدؽاسوي  والزاحي اإلاخمشهض خٌى اإلاخعلم   َعخمذ الىمىرج  اإلاخو 

شوهه  ؤفظل همو  ب ٍخدمغ لهزا الىمىرج عذد هبير مً اإلاخخصصين ٍو  ارج  الخذٍس
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لُذي  والالىترووي في هفغ الالىترووي باعخباسه  ًجمع  بين خصابص  الخعلُم  الخل

 .الىكذ

لُم الالىترووي حضبُا إلاعاعذة  وجذعُم فُه ًىظف الخعو  الىمىذج املضاعد: -3

جم هزا عادة  ؤزىاء الخذَسغ الصفي في كاعت اإلاداطشاث الخللُذًت التي اإلاخعلمين، و 

ش ي ).  9 ؤهثرا خاظىبا واخذا  ؤو ًخىاحذ فحه  (و آخشون ظامي كَش

 : أهميت التعليم عً بعد ثامىا

عت حعلُمُت مياظب و فىابذ بعذ عً خعلُملل هفعالت  و ظَش  خعب مىاصٍش

عت ع ظَش  مما ًلبي  العمل، مىاكع إلى الخإهُل ظشعت و ، والعلىم اإلاعاسففي اوؽاء   هماَو

 اإلاؤظعت و اإلاخعلم بين الاجصاٌ دوابش جىظُع  في معاهمخهو  العمل، ظىق   مخؼلباث

ادة مضاًاه ؤهم ومً وألاظاجزة، اإلاخعلمين بين والخلٍشب الخعلُمُت، ٌ  فشص ٍص  إلى الىصى

 .اهلؼاع وبذون  اإلاىاهج مً هبير كذس وجىفش ألاظخار،

ً ؤهفعهم الؼالب ًجذ إر الخعلُم، في الخللُذًت ألاهماغ مً ٌعضص  ؤهه هما  كادٍس

ٌ ال على  الخعلم على كذستهم لذعم اإلاخخاسة الشكمُت الخعلُمُت اإلاىاد و اإلاداطشاث إلى ىصى

ؤهذ  الجامعت داخل مً الؼالب جمىين في الؽبىت جلىُاث ؤهمُت "ميىهُل دًفُذ" ،ٍو

 واألهترهذ الخىىىلىجي الخؼىس  و فاالختراعاث الخعاون، و الخفاعل عبر الخعلم مً وخاسحها

 معىكاث هىان ؤخشي  حهت مً و، العالي الخعلُم ؤما الؼٍشم ذفخد الشكمُت واإلاىخباث

ت، الخصىصُت إلى الالىترووي الخعلُم افخلاد  :في جخمثل بعذ، عً الخعلُم ؤمام  والعٍش

مع  الخعامل ؤزىاء والفىُت الخلىُت اإلاؽاول إلى باإلطافت اللشصىت، عملُاث ظل في خصىصا

ٌ  جفخلش إر ألاهترهذ طعفصت خا الالىترووي، الخعلُم و الخعلم ؤظالُب   إلى الىامُت الذو

 .للمخعلم الغالب في و هي ميلفت  لالجصاالث، فعالت مىظىمت

  واعخماد جىفير بصعىبت جخعلم بيروكشاػُت، معىكاث وحىد إلى باإلطافت

 الخيىماث جىظع ملابل في الالىترووي، والخعلُم  الخعلم  إلهجاح  اإلاالُت  اإلاخصصاث

 وىادس إلى الخاحت عً فظال الخللُذي، الخعلُم على ؤلاهفاق في العالي مالخعلُ ووصاساث
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ب اإلاخعلمين  إلى اإلاعخمشة الخاحت و جلىُت و فىُت ين على اجذٍس   في  لخدىموؤلاداٍس

 . الخعلُم  جىىىلىحُا

 الخعلُم في اإلاعخخذمت الخلاهت ؤهمُت على جشهض اإلاجاٌ هزا فيالذساظاث  واهذ وإرا

 الخلاهت، اظخخذام عبر الخعلم حعهُل هُفُت على ًيىن  ؤن ًجب الترهيز فئن بعذ، عً

ت مىهجُاث عبر خاصت  وألافياس اإلاىاسد في الدؽاسن ٌعذ إر والدؽاسهُت،  اإلاخعلم مشهٍض

 مً عالُت دسحت على  ًلىم الزي الؽبيي الالىترووي الخعلم في الاهؼالق هلؼت والخجاسب

 الؽبىُت للىلاؼاث الفاعل الذعم في الخاظىب، ؼتبىاظ الاجصاالث جىظُف و الاهفخاح،

ش على الؼالب ٌصجع مما الخعلم، مىاسد ودمج خعام  ) .10 الخعلم معاسفهم و مىاسد  جؼٍى

 ( 2021، ظلمان

 الالكترووي التعليم جىاجه التي العىائق: جاصعا

 وزُلا اسجباػا جشجبؽ التي جىاحه الخعلُم الالىترووي  الخدذًاثؤن  الىاضح مً

 ماًلي :  و ًمىىىا خصش بعع هزه العىابم في ،ألاهذاف  لخدلُم الالصمت باإلاخؼلباث

 :التقىيت عىائقال -1

  مدذودًتعلى ظبُل اإلاثاٌ   ؤلالىترووي الخعلم جىاحه التي الخدذًاث مً بين 

 ألاحهضة اعذاد الىثير مً و  جىفير و واظعت ؼبياث إوؽاء على الخعلُمُت اإلاؤظعاث  كذسة

عذة  الاجصاٌ حؽهذ ، ألن جىىىلىحُا اإلاعلىماث وحؽه  جدذًثها إلى إطافت ، ذاثواإلاع

عت بصفت و جدىالث و جؼىساث   مخخلف اكخىاء الصعب مً ًجعل مما ،  معخمشة و ظَش

 . البرمجُاثجدُده مً  و ما  الخىىىلىحُاث هزه

  ٌؽيل العشبُت باللغت إلىترووي خعلمخاصت بال  جؼبُلاث جىفشهما ؤن عذم 

 على ، بالخالي اإلاىاظبت  البرمجُت اخخُاس مامؤ عابلا مما ٌؽيل  إلى إطافت هبيرا جدذًا

 فُما الخيعُم ؤلاعالم وجىىىلىحُا الاجصاٌ وصاسة و الخعلُم وصاساث خاصت اإلاعىُت الىصاساث

 .اإلاخعلم و الخعلُم خصىصُاث مخخلف فحها جشاعي  مدلُت بشمجُاث إهخاج ؤحل  مً بُجها

 :التشريعيت ائقالعى  -2
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ٌ  ظالظت لظمان  ، ؤلالىترووي الخعلم  هظام إلى مً هظام حعلُمي جللُذي  الخدى

ع  مً  بذ ال  لُىابم الخعلُم هظام  خشهُت ًظمً بؽيل الخعلُماث و اللىاهين جؼَى

ت الخؼىساث عت العصٍش ت لخماًت الالصم الغؼاء . مع إمياهُت جىفير الىجيرة ظَش  الخفىير خٍش

 جلف التي اللىاهين بعع حعذًل ًخؼلب مما جىلُذها،  رلً مً ألاهم و عشفتاإلا جدصُل و

 . ؤلالىترووي الخعامل ػٍشم في علبت

 :البشريت املىارد عائق -3

 اإلاعلمين مً للىثير جدذًا الالىترووي الخعلُم هدى والخىحه الخغُير خشهت حؽيل

 اإلالاومت مً العذًذ الخىحه هزا ظُىاحه بالخالي و، الخللُذي الىظام على حعىدوا الزًً

 جلبل ؤحل  مً الخضم و الخدفيز،  الخىعُت ظُاظت مً البذ بالخالي و الىظام، هزا طذ

 .الخغُير هزا

 :التمىيل عائق -4 

 ؤصخاب و  الؽشواث ججزب ال التي اإلاجاالث مً الخعلُم مُذان في الاظدثماس إن

 جيلفت إلى باإلطافت ،  اللؼاع لهزا ٍلالخمى  هلصا في  مما ٌعىغ  ، فحها ظدثماسلال  ألامىاٌ

اث  إهخاج  جيلفت و ، الخجذًذ الصُاهت، الدؽغُل  ولها الخعلُمُت للعملُت الالصمت اإلادخٍى

 .خلُلُا جدذًا حؽيل

ت  إعؼاء الخيىماث علىلضاما   وان ولزا   خالٌ مً اإلاجاٌ لهزا  خاصت ؤولٍى

ع ودعم فُه الؽشاهت حصجُع  بين ما الؽشاهت وجىظُع العالكاث جيؽُؽ بىاظؼت  اإلاؽاَس

 مُالخعل هظمتلذعم ؤ الخعلُم كؼاعهزا و   ؤلاعالم وجىىىلىحُاث الاجصاالث كؼاع

شها    .(  1995  مينأ محمد زييب هظرأ) .11الالىترووي  وجؼٍى

 بعد عً التعليم في الجسائريت  عاشرا: ججربت الجامعت 

ش طمً العلمي والبدث اليالع الخعلُم وصاسة ظؼشتها التي ألاهذاف بين مً  جلٍش

اث  هظام إكامت هى 2006 ظبخمبر في إعذاده جم الزي و 2007 لعىت والخخؼُؽ ألاولٍى

ً هذعامت بعذ عً للخعلُم  ظىذاٌعذ  الجضابش في بعذ عً فالخعلُم .الخظىسي للخيٍى
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ه ًذعمه خُث الخظىسي، للخعلُم لٍى ٌ  في ٌعخبر بِىما .ٍو  الخُاساث مً خُاسا ؤخشي  دو

 ججهيز في 2003 مىز العلمي والبدث العالي الخعلُم وصاسة ؼشعذ وكذ. للمخعلم إلامىىختا

 كذسث  إحمالُت بيلفت مخخصصت، بعذ عً للخعلُم بخجهيزاث اإلاؤظعاث ول

 دج .  716152000ب

  ألاهذاف حملت مً  جدلُم إلى  بعذ عً للخعلُم  الىػني  اإلاؽشوع ٌععىخُث  

 : الخالُت

ٌ  الىكذ هفغ في و للمخمذسظين، باظخمشاس اإلاتزاًذة ألاعذاد امخصاص -  إلى الىصى

جُت    اإلاخمذسظين خالُا ًميز الزي اإلاللىب الهشم ؤزاس ججاوص   اإلاعُاس(بصفت  جذٍس

 .)الىمي

ً هىعُت جدعين -  طمان ًخص فُما الذولُت اإلاعاًير هدى بعشعت والاكتراب الخيٍى

 .)الىىعي اإلاعُاس ( الىىعُت

-  ٌ  مىحها بعذ عً الخعلُم مؽشوع وان إن و ختى :اإلاجخمع فئاث مً عذد ؤهبر ؼمى

 لِؽمل احعاعا وؤهثر مفُذا ًيىن  ؤن  بملذوسه  ولىً الجامعُت،  لؤلظشة  ؤوال

وول مدبي الاػالع  مذاسههم، مً والشفع الاحخماعُت للتركُت العاعين اإلاخعلمين

ً طمً اإلاؤظعاث في ىظفيناإلاعشفي  مثل :اإلا  سظيلت،طمً اػاس   ؤو اإلاخىاصل الخيٍى

 إعادة مشاهض داخل ؤشخاص باإلاعدؽفُاث، ملُمين مشض ى عصامُين، مخعلمين

  .....الخالخإهُل

 :الجسائر في بعد عً التعليم آلياثأهم  -1

الخاصت بالخعلُم عً بعذ في الجضابش  جم اللُام  ألاهذاف جدلُممً ؤحل 

مىىىا رهش بعع ) البعي و ؽاإلاخىظ اللصير،(اإلاذًاث الثالر  على ؤحىذة بئعذاد  ، ٍو

 ًلي :  اهزه آلالُاث اإلاخمثلت فُم

 :املرئيت املحاضراث شبكت -أ
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ت اإلاىاسد اظخعماٌ بعللىت ؤوال اللصير اإلاذي على ألامش ًخعلم  اإلاادًت، و البؽٍش

 13 مجها الجامعُت، اإلاؤظعاث ول جذمج اإلاشبُت، للمداطشاث ؼبىت إكامت رلً بىاظؼت و 

 غير وبث بدسجُل حعمذ الؽبىت هزه ؤن وسغم . معخلبال مىكعا 46 و مشظل مىكعا

 اإلاصاخب الخظىس  ٌعخلضم متزامً، ؼيل في ؤظاظا معخعملت فئنها للذسوط، مباؼش

ٌ  مً بذاًت الؽبىت جىظُع، خُث جم   الؼالب و اإلاشافم لؤلظخار،  2009 الجامعي الذخى

ت لمذاسطل  مخعذدة جذَسغ كاعاث و راطُتافت بمخابش هزلً جضوٍذها جم التي الخدظيًر

 .اإلاشبُت للمداطشاث خاصت بؽبىت مىصىلت الىظابؽ

 :الالكترووي التعليم هظام -ب

 ٌعمذ صُغت في بعذ عً للخعلُم كاعذة على الالىترووي الخعلُم هظام ًشجىض

ٌ   بئعذاد  وبئميان مىصع . –ؤي صبىن  ) (client-serveur الخؽ، عبر ىاسداإلا إلى الىصى

ٌ  اإلاخعلم  ؤيفي   و ،  .)ا مؤخش ( متزامً غير ؼيل في وكذ ؤي في الىظام هزا إلى الىصى

 مخخلف اظخعماٌ لؤلظاجزة اللاعذة هزه حعمذ و  مشافم وحىد عذم ؤو بىحىد ميان،

ً، دسوط،( الخؽ عبر الؼشق  ب، وؽاػاث، جؼبُلُت، دسوط جماٍس  وجمىذ ،)غيرها و  جذٍس

ت، بُذاغىحُت واظؼت للمخعلم اللاعذة هزه   ؤدواث، هما جمىده ؤًظا ودابمت مخىىعت زٍش

 اإلاخعلمين بين ؤو و اإلاخعلمينو هزا  اإلاشافلين / ألاظاجزة بين الخعاون  و بالخبادٌ حعمذ

ذ،  وطع في الجهاةي الهذف ًخمثل و .)والخدمُل،  ؤلاًذاع فظاءاث دسدؼت، اإلاىخذًاث، البًر

 الاعخباس بعين ألاخز ؤظاط على ُتمبي معاساث هي و الخؽ، عبر خلُلُت دساظُت معاساث

 ػبلا مدذد بُذاغىجي مُثاق وفم بلىستها ًخم بُذاغىحُت على جشجىض و اإلاخعلمين، خاحاث

ت للخلىُاث  .12الاجصاٌ  و  اإلاعلىماث جىىىلىحُاث إدخاٌ عً الىاججت الجذًذة التربٍى

   (2020ًىظف خىؼين ، )

 : جطبيقاث التعليم عً بعد بالجامعتعض ب -2

مً حامعت لجامعت ومً ولُت ليلُت و  لف اظخخذام الخعلُم الالىترووي مًًخخ

ٍخظاءٌ العلمُت والخؼبُلُت و خُث ًضداد اظخعماله في الخخصصاث كعم للعم، 
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باليعبت للخخصصاث ألادبُت مثال، و ًضداد باليعبت للخخصصاث العلمُت الخؼبُلُت 

تعً جلً ال  لىُت عشض اإلاعلىماث، و حعخخذم عادة  جخخصصاث العلمُت الىظٍش

 اإلاداطشاث وجدظير ،اإلاعلىماث عشض ؤي ؤن خُث مخىظؽ، عامت  بصفت  واظخخذامه 

ؤًً جؼىسث بؽيل الفذ في الجامعت  الفذ، بؽيل جؼىسث » يتيبى  الباور  بؽيل

ت .  الجضابٍش

 ًلجإ خُث ما، هىعا مددؽما الصاٌ ألاهترهذ على جىفشها و الذسوطغير ؤن  اجاخت 

 ورلً الجامعت  مىكع مً بذال الخاصت مذوهاتهم في دسوظهم عشض إلى ةألاظاجز بعع

 بغشض  بعذ، عً للخعلُم الىػني اإلاؽشوع القإػ العالي. و جم جدُِىه عذم و لظعفه

ً، هىعُت جدعين و  الخإػير هلابص جخفُف  الىىعُت، طمان مخؼلباث مع جماؼُا الخيٍى

 ت هي :وجميزث مشاخل هزا اإلاؽشوع بثالر مشاخل سبِعُ

 :الاولى املرحلت -

 ؤخص بصىسة اإلاشبُت واإلاداطشاث الخىىىلىحُا اظخعماٌ مشخلت ًخلذمها

ً و الخعلُم معخىي  جدعين مع للمخعلمين، اإلاتزاًذة ألاعذاد المخصاص يىن  الخيٍى  هزا ٍو

 .اللصير اإلاذي على

 :الثاهيت املرحلت -

ؤو ما ًلصذ  » الىاب  «  الخذًثت البُذاغىحُت الخىىىلىحُاث اعخماد فحها ًخم 

اإلاخىظؽ  اإلاذي على الىىعُت لظمان رلً و ؤلالىترووي، الخعلم ؤو الخؽ عبر الخعلم به 

 .كصذ

 :الثالثت املرحلت -

و ًخم    بعذ عً  الخعلُم  هظام علىخاللها   صادقو ً ، الخيامل  مشخلت حعمى 

م  الخعلُم   مجاٌ ًخعذيالتي  بىاظؼت كىاة اإلاعشفت و  » بعذ مً « وؽشه  عً  ػٍش

 ؤشخاص و  اإلاخعلمين مً واظعا حمهىسا حعتهذفؤًً   ،اق الجامعت هؼ اظخعمالها

ذون   ....الخ . مخخصصت إلاعلىماث ًدخاحىن  آخشون و معاسفهم جىظُع ًٍش
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شجىض  الخعلُم و اإلاشبُت للمداطشاث مىصت ؼبىت على خالُا بعذ عً الخعلُم ٍو

ٌ ًمىً  و  العالي، الخعلُم مؤظعاث غالبُت على مىصعت ؤلالىترووي  ػٍشم عً حها إل الذخى

  خُث ، «ARN» للبدث الىػىُت الؽبىت

 عبر اإلاىدؽشة العالي الخعلُم مؤظعاث بعذ عً الخعلُم مؽشوعخُث ٌغؼي 

 البدث مشهض ظُيىن  فُما علُا، مذاسط و حامعُت مشاهض و حامعاث مجها الىػني، التراب

ت الىلؼت هى والخلني العلمي  .للمؽشوع اإلاشهٍض

عبر الىػً  حامعاثعذة   مً اإلاشبُت اإلاداطشاث بث ًخم رلً لىإ باإلطافت

 عىابت، في دخلب وظعذ العاصمت، الجضابش في بىمذًً وهىاسي   خذة بً ًىظفهجامعت 

غيرها مً و  بىهشان العاهُا ت حامع ،  باجً مً لخظش والخاج  بىسڤلت، مشباح كاصذي

شج مشهض الجامعاث الىػىُت، الى   العلميالاعالم  في البدث ومشهض اإلاخلذمت الخلىُاث ؼٍى

  ( 2016ظالمي و آخشون ، ) 13ظعُذاوي الخلني و 

 : تالجسائري الجامعت فيالتعليم الالكترووي  أبرز معىقاث  -3

الجضابش ٌؽيل عابلا  للخعلُم الالىترووي بهزا ما  ، و هلص في جذفم ظشعت ألاهترهِذ  -

  بين مً   حعخبر  آخش ؤلاخصابُاث  خعب الخذفم ذ  جذفم ألاهترهِ، خُث ؤن 

 . العالم في   ألاطعف

ت . -  طعف مىاكع الجامعاث و عذم جدُُجها و جىظُمها باظخمشاٍس

 كلت عذد اإلاخخصصين في  اعذاد  اإلاىاكع  و طبؼها . -

 .هزا الىىع مً الخعلُمبظاجزة و اهخمامهم كلت وعي ألا  -

 .مً الخعلُم ىع الى  بهزا  اهخمام الجامعت طعف    -

 الىامُت و مجها الجضابش . مً ػشف الذٌو  الخعلُم الالىترووي  عذم جفعُل  -

 . هزا الىىع مً الخعلُمُاث الخاصت بؤلامياه كلت  -
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، الؼالب في هزا الىىع مً الخعلم ألهه ًشغب في اإلاداطشاث الجاهضةطعف سغبت  -

لت الخللُذًت جفظُلهم ا و الزي اعخاد على لب مً ػشف الؼا لخىفير الجهذ  لؼٍش

   ( 2021،   و آخشون ،  صهُــت دبـــاب  ) .14فلؽ جللي اإلاعلىماث 

 خاجمت:

في عصشها طشوسة  خخمُت  جفشطها الؼفشاث والخدىالث   الخعلُم ؤصبذ

اهدعاح  حابدت  وىسوها  العالم، و على الشغم مً   إزش الالىتروهُت  الشاهىت  خاصت على 

ً  جبني  الجامعاث  و اإلا ذاسط  الخعلُم عً بعذ في ألالفُت  الثاهُت  مً  اللشن  العؽٍش

 حعُم معاسه في بعع ألاخُان، مثل ال  ؤهه ٌعاوي مً بعع العىابم  و العشاكُل التيإ

عذم جىفش البنى  الخدخُت  الالصمت  لبعؽ  الذعابم  و ألاسطُت  الخاصت  بالخعلُم عً 

 و اإلاالُت  و الفىُت  ألاخشي .والعذًذ  مً  اإلاؽاول  الخلىُت  بعذ، 

للخعلُم  عً  بعذ  عذة  همارج  والىمىرج  اإلاىفشد،  اإلاعاعذ، و اإلاخخلؽ، و  

عتال  خعلُمُتال  ياظباإلا و  فىابذفي جلً  ال بعذ    عً خعلُمخُث  جخجلى ؤهمُت  ال   عَش

اث اإلاؤظع و  اإلاخعلم  بين الاجصاٌ  دوابش  جىظُعفهى  ٌعاهم  في  اوؽاء  اإلاعشفت  و 

 . الخعلُمُت

و للجضابش ججشبت  في  مجاٌ  الخعلُم  الالىترووي  و رلً  مىز  جبيذ  كىاعذ  

، و مىصاث الخعلُم عً بعذ، و  اإلاشبُت  اإلاداطشاث  ؼبىتالخعلُم  عً  بعذ، مثل : 

 غيرها مً آلُاث  و جؼبُلاث  الخعلُم  .

و خىاحض  واهذ  حؽىب  معاس  ال  ؤن  هزه  الخجشبت   جخللتها  عذة   مؽاول  إ

الخعلُم  الالىترووي بها هزهش مجها عل ظبُل  اإلاثاٌ ال على ظبُل الخصش : هلص الخذفم  

ت ع   الجامعاث  و عذم  جدُُجها  و في ظشعت  ألاهترهِذ ، طعف مىاك جىظُمها  باظخمشاٍس

 ،  كلت  عذد  اإلاخخصصين  في  اعذاد  اإلاىاكع  و طبؼها  .

إكلم  مؤظعاث  الخعلُم  اإلاخؼلب  إعادة  الىظش في  مذي  جبني  و جلزا باث مً  

و وظابل الذعم  الخاصت  بهزا  الىىع  مً  الخعلُم  ألهه  ؤصبذ  طشوسة  لخلىُاث 
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خخمُت  ال  ًمىً  الاظخغىاء  عجها في عصش الثىسة  اإلاعلىماجُت   و العىإلات  الخىىىلىحُت  

 الخاصلت .

ت  و  لى  إًجاد  ألاسطُت  اإلاىاظبت  لبعؽ إبداحت   ماظت الجامعت  الجضابٍش

ً و جإهُلالالىترووي  ؤظغ  الخعلُم  ت في راث   ورلً مً خالٌ  جيٍى مىاسدها البؽٍش

ب  اإلاخخصصين في  مجاٌ  اإلاعلىماجُتاإلاجاٌ ادة  جدفيز و جذٍس وهزا  اوؽاء   ، مع  ٍص

لني  لخل ؤي مؽيل  فني  ؤو جاإلاىاكع  و اإلاىصاث  الالىتروهُت  ألاهثر هجاعت  مع  

 مشجبؽ  بالخعلُم  عً  بعذ .

 

 قائمت املراجع :
 

 
ٌ  ظمُذ ؤمُمت   1 ي،الخدى ؤعماٌ اإلاؤجمش لعصش الخعلم  الشكمي جلذم معشفي ؤم جلهلش مجهجي ،  الَض

ل ،  24،  22الخادي عؽش ، الخعلم في عصش الخىىىلىحُا  الشكمُت ، ػشابلغ ،   .13، ص  2016ؤبٍش
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2006. 

اػلع ،  post_19.html-http://mostafa5ysf.blogspot.com/2009/10/blog  مصؼفى ًىظف ،  3 

خ :   .11/11/2021علُه بخاٍس
غ بالجامعاث هُئت عظى دوس  جفعُل ًاظين،  ظهام و ؤخمذ الشافع عبذ إبشاهُم العمادووي   4  الخذَس

ت  . 2005ألاصهش،  حامعت ، التربُت ولُت ربُت،الت مجلت .اإلاجخمع خذمت مجاٌ في اإلاصٍش
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العلىم الاكخصادًت و علىم  اإلااحعخير ،ولُت ؼهادة لىُل و علىم الدعُير مزهشة العلىم الاكخصادًت 

  . 14، ص  2011/2012ابش ، الجض  باجىت، حامعت الدعُير ،
ش الخعلُم هألُت ؤلالىترووى الخعلُم خىُم وؽاد ،  .ولُذ ظمُت بُبي، صلعت،  6   .بالجضابش العالي لخؼٍى
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 . 23 ص ، 2020 دٌعمبر
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 .html.62 فشاج : حىدة مىهج ؤم مىهج مً ؤحل الجىدة

http://mostafa5ysf.blogspot.com/2009/10/blog-post_19.html
http://scienceeducator.jeeran.com/nafeza/archive/2006/9/99862.html
http://scienceeducator.jeeran.com/nafeza/archive/2006/9/99862.html
http://scienceeducator.jeeran.com/nafeza/archive/2006/9/99862.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     فاطمت السهراء هجاري 

 

 ي والاجتماعيمتطلباث إرصاء شراكت ذاث جدوي بين مؤصضاث التعليم العالي ومحيطها الاقتصادــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ - 61 - 

 

 
ش ي ، و آخشون ، حىدة الخعلُم الالىترووي في الخعلُم   9 آلالي هإخذ مخؼلباث عصش اإلاعشفت ظامي كَش

ت ، مجلت العلىم الاحخماعي و ؤلاوعاهُت ، العذد العاؼش ، ص  – مع ؤلاؼاسة لجهىد الجامعت الجضابٍش

8 . 
ت الجامعاث في بعذ عً خعام ظلمان   ، الخعلُم  10  و سهان وىسوها  حابدت جدذًاث بين الجضابٍش

ت  ،3 الجضابش ، ؼِبىغ ظلؼان إبشاهُم الجامعُين ، حامعت  تالؼلب مً لعُىت مُذاهُت دساظت- الاظخمشاٍس

 .6،  ص  2021،) 02 العذد ،) 05 ( اإلاجلذ العاإلاُت، العُاظت مجلت
يب ؤهظش  11  ، 1995ؤإلاىُا، التربُت، ولُت الذساس ي، الخدصُل على اإلاُذًا اظخخذام ؤمين   ، ؤزش مدمذ ٍص

ذػ  . خلمي هلل عً   دٍس
ت في مجاٌ الخعلُم عً بعذ ، اإلاجلتًىظف خىؼين ،  الخ  12  و الذساظاث لآلداب العشبُت جشبت الجضابٍش

 . 17، ص2020ؤهخىبش    15  العذد - الشابع اإلاجلذ  ؤلاوعاهُت ، 
ت في مجاٌ الخعلُم الالىترووي و الجامعت الافتراطُت ، دساظت    13 ظالمي و آخشون ، الخجشبت الجضابٍش

 .2016، ماي  6و الخعلُم  اإلافخىح ، العذد  هلذًت ، مجلت الخعلُم عً بعذ

ت ،    14  صهُــت دبـــاب ،  بشوَغ وسدة ، معىكاث الخعلُم الشكمي في اإلاذسظت الجضابٍش

https://slideplayer.ae/slide/17297206/ 
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دوس كليت الخصً الجامعيت في إكعاب الطلبت الذاسظين ملعاق التربيت الىطىيت 

 للمعاسف الىطىيت
The role of Al-Hosin University College in providing the students of 

the National Education course with national knowledge 
 

 *رياض صالح عبدالقادر القاعود

 
الذساظت الىؽف غً دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت  هذفذ هزه ملخص:

غُىت ظؤاٌ اخخُاس مً مخػذد، وجيىهذ  )خمعحن( للمػاسف الىوىُت . ولخدلُم أهذاف الذساظت جَم إغذاد اخخباس جيىن مً

ابػت لجامػت البللاء الخىبُلُت ،الذاسظحن إلاعاق مً ولُت الحفً الجامػُت الخ الذساظت مً) زالزمئت ( والب ووالبت

وكذ جىـلذ الذساظت إلى أن دوس ولُت الحفً   (. 2020/  2019التربُت الىوىُت خالٌ الففل ألاٌو مً الػام الذساس ي )

 ) 25,03الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت، حاء بمخىظي خعابي ملذاسه )  

خ   9,36وهى ًمثل دسحت مخىظىت . وحاء مجاٌ اإلاػاسف الىوىُت باإلاشجبت ألاولى، وبمخىظي خعابي ملذاسه ) (  ومجاٌ جاٍس

وحاء مجاٌ شخفُاث ووىُت باإلاشجبت الثالثت،    (9,02وحغشافُت ألاسدن باإلاشجبت الثاهُت، وبمخىظي خعابي ملذاسه ) 

=&( بحن الىالب والىالباث لذوس  0,05ًىحذ فشوق راث داللت إخفائُت )  ال وهزلً (. (6,05وبمخىظي خعابي ملذاسه  

ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت  للمػاسف الىوىُت حػضي للجيغ ) والب / 

 والبت ( 

 امػُتمعاق التربُت الىوىُت ، اإلاػاسف الىوىُت ، ولُت الحفً الج الكلماث املفتاخيت:

 

Abstract: This study aimed to reveal the role of Al-Hosin University College in providing 

the students of the National Education course with national knowledge, to achieve the 

objectives of the study, the researcher prepared a test. The study sample consisted of (300) 

male and female students from Al-Hosin University College of Al-Balqa Applied University 

who study the National Education course during the first semester of the academic year 

(2019/2020). the study concluded that the role of Al-Hosn University College in providing 

students studying the national education course with national knowledge came with an 

arithmetic average of (25.03), which represents a medium degree. The field of national 

knowledge ranked first, with an arithmetic average of (9.36) and the field of history And the 

geography of Jordan ranked second, with an average of (9.02), and the field of national 

personalities ranked third, with an average of 6.05). Also, there are no statistically significant 

differences (&= 0.05) between male and female students for the role of Al-Hosn University 

College in providing students studying the National Education course with national 

knowledge due to gender (male / female). 

Keywords: National Education Course, National Knowledge, Al-Hosin University College. 
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 ملذمت : 

للتربُت أهمُت هبري في حمُؼ اإلاجاالث ؤلاوعاهُت، وجبذو أهمُتها غلى اإلاعخىي 

الىوجي  في ألاسدن باغخباسها البىجلت  التي جفهش أبىاء الىوً، وججػل منهم وعًُجا واخًذا 

ى إهعاب في اغتزاصهم ووالئهم واهخمائهم للىوً . وأهم ما جخخق به التربُت في ألاسدن ه

الىلبت مفاهُم واججاهاث ، وكُم ومهاساث اإلاىاوىت الفالحت واخترام ظُادة الذظخىس، 

داث،  والاهخماءوإواغت اللاهىن وجىفُزه والىعي بالحلىق   2003والىالء للىوً ) الؽٍى

وفلعفت التربُت في ألاسدن جىبثم مً فلعفت اإلاجخمؼ اليائىت فُه، والتي حػمل غلى  (.

؛ فئن اإلاىهج اإلاذسس ي ًجب أن ًبجى ، بدُث ٌعاغذ غلى جدلُم هزه  جدلُم أهذافه

ا مً أهفعهم )الىهُل واإلافتي ، 
ً
ا لحاحاث الىلبت ومىبػث ًُ  2011ألاهذاف، وأن ًيىن ملب

(. وحػذ اإلاذسظت أهم الىظائي التي ٌػخمذ غليها في مجاٌ التربُت الىوىُت الفالحت؛ 

فيها الاججاهاث واللىاغاث الىوىُت، فهي جلذم  ألنها جأحي في أهم العىىاث التي جخيىن 

اللذس اإلاػشفي الالصم لُخػشف الؽباب غلى اإلافاهُم واإلاؤظعاث العُاظُت وهلل اللُم 

(.وللمذسظت أهمُت  2002واإلاثل الىوىُت العائذة في اإلاجخمؼ ) الغىم واإلاشصوق والخاحت، 

ىُت جىلل إلى الىلبت غبر هبري في غملُت الخيؽئت الىوىُت؛ ألن مػظم اإلاػاسف الىو

لها إلى كُم واججاهاث وظلىن، إر ًخىلب مً اإلاػلمحن جىمُت  اإلاػلم الزي ًلىم بخدٍى

غىذ الىلبت، ورلً مً خالٌ اإلاىاد الذساظُت ، خاـت مادة التربُت  اإلاؽاغش الىوىُت

ها (.وحػخبر التربُت الىوىُت البىجلت  التي جىفهش في2008الىوىُت واإلاذهُت )الىاهاث، 

خي وأغشافه وجلالُذه  مؽاغش الىاؼئت، وإخعاظهم باهخمائهم إلى ووً له جشازه الخاٍس

ومأزىساجه وهظمه، ًشجبي فيها الفشد بمعؤولُاث، وغلُه جبػاث للمجخمؼ والذولت، وله 

 خلىق ومىافؼ .

خبرغً ومىشاهً ) ػشف ٍس ( التربُت   Rietbergen and Me Cracken،2010َو

اإلاػلىماث والخبراث الخػلُمُت، لخمىً اإلاىاوىحن مً اإلاؽاسهت في  الىوىُت بأنها جىفحر 

داث ) ( غلى أنها غملُت الخيؽئت التي  2010الػملُاث الذًملشاوُت، فُما حػشفها فٍش
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خه  ا بترابه وهٍى
ً
حععى إلى إًجاد اإلاىاوً الفالح اإلاىخمي لىوىه مػتًزا فخىًسا به مخمعي

ت، مؤمًىا بىاحباجه، وجلذًم  لُا غلى مفلحخه الصخفُت، اإلافلحت الىوىُت الػالحماٍس

باألخالق الفالحت وسوح اإلاعؤولُت والاظخػذاد للخطحُت بيل ما ًملً مً أحل مخدلُا 

 الىوً . 

وتهذف التربُت الىوىُت إلى جضوٍذ الىاؼئت والؽباب باإلافاهُم والاججاهاث 

ت واإلاشغىبت للحُاة في اإلاجخمؼ الذًملشاوي، ورلً مً أحل إًجاد  واإلاهاساث المشوٍس

اإلاىاوً اللادس واإلاعؤوٌ غً اإلاؽاسهت ؤلاًجابُت في اإلاجخمؼ والنهىك به، والػاسف 

ا للىوً )الػىاكشه لىاحباجه ًُ  ( .2008، والبىاغىه، والذمنهىسي، وخلىكه مىخم

وحععى التربُت الىوىُت إلى جىُف ؤلاوعان مؼ مخىلباث غفشه ومدُىه 

ه، وحػمُم الحغ والؽػىس بالىاحب ججاه اإلاجخمؼ، ، ومماسظت دوسه فُالاحخماعي

وجىمُت الؽػىس باالهخماء للىوً والاغتزاص به، وغشط خب الىظام وألاخىة والخفاهم 

والخػاون بحن أفشاد الىوً الىاخذ وحػٍشف الىاؼئت بمؤظعاث وونهم، والخذماث التي 

رهت، همبذأ (. وغشط الاججاهاث واللُم اإلاؽت2006جلذمها هزه اإلاؤظعاث)خمش ،

والعلىاث  اإلاعؤولحن واخترام الاحخماغُتاإلاعؤولُت العُاظُت، الدعامذ والػذالت 

 غلى جدلُم  ) 2007كىاوي، اإلاعؤولت )
ً
.وإلهجاح التربُت الىوىُت وجيىن هاجحت وكادسة

أهذافها، ال بذ أن جلىم غلى زالزت مشجىضاث أظاظُت هي: اإلاشجىض اإلاػشفي، والزي ٌػمل 

داث، لىالب باإلاػشفت الىوىُت ألاظاظُت غلى جضوٍذ ا . واإلاشجىض الىحذاوي: (2020)فٍش

ت الشأي وهى جىمُت الاججاهاث هدى الذًملشاوُت واإلاؽاسهت  العُاظُت والػذالت وخٍش

ت الىوىُت ) هاـش،  والاغتزاص (. وغشط اإلاىاوىت لذي الىلبت 2002دسوَؾ، )  2004بالهٍى

ت مه  اساث الىلبت في اهدعاب اإلاػشفت، وجخفُف اإلاؽىالث، (. واإلاشجىض اإلاهاسي: وهى جلٍى

(. والذوس اإلاىمل للمذسظت في التربُت الىوىُت 2003والاجفاٌ بمشاهض ـىؼ اللشاس )غلي، 

ا في غملُت الخيؽئت العُاظُت والىوىُت  ا وخُىًٍ ًُ هي الجامػاث، خُث حػذ غىفًشا أظاظ

وعان ألاسدوي باإلاػشفت واللذسة هظًشا للذوس الزي جلىم به، ورلً مً خالٌ جضوٍذ ؤلا
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أحي  (. 2007واإلاهاسة، والذوافؼ لللُام باألدواس اإلاىوىلت له همىاوً ـالح ) بشواث ،  ٍو

دوس الجامػاث ألاسدهُت في التربُت الىوىُت مً خالٌ إغذادها وىادس مخمحزة جشفذ  الىوً 

ش إمياهاث الىلبت الػلمُ ت اإلاخخففت، بها. وجظهش أهمُت الجامػاث مً خالٌ جىٍى

وِإكشاس معاق إحباسي ًخػلم بالتربُت الىوىُت في ألاسدن، والخػٍشف بذوس الهاؼمُحن في 

بىاء ألاسدن  وحػمُم مفاهُم الذًملشاوُت واإلاعاواة، وخلىق اإلاىاوىت وواحباتها ) 

الح والضبىن،  (  42وللذ خذد كاهىن الجامػاث ألاسدهُت سكم )  (. 2008الػفُف ـو

شها وؤلِاظهام ( 2001لعىت ) أهذاف الخػلُم الجامعي في ألاسدن، منها وؽش اإلاػشفت وجىٍى

ت والخىبُلُت، واللُام ؤلاوعاويفي جلذم الفىش  ، وإجاخت فشؿ الذساظت الجامػُت الىظٍش

بالبدث الػلمي وحصجػُه، وجىمُت الؽػىس باالهخماء للىوً، والػمل الجماعي وسوح 

، وخذمت اإلاجخمؼ ألاسدوي ) وصاسة الخػلُم كُمهامُت و اإلاعؤولُت ، وحػمُم الػلُذة ؤلِاظال 

 (.2001الػالي، 

ض الىالء والاهخماء، فلذ والب  وهظًشا ألهمُت التربُت الىوىُت ودوسها في حػٍض

الىثحر مً أظاجزة الجامػاث واإلاخخفحن في التربُت في ألاسدن بىشح معاق للتربُت 

ا في الجامػاث الحيىمُت الشظمُت والخاـت. وبىاًء غلى  الىوىُت، ًلذم مخىلًبا إحباسًٍ

خ )  ( جم جدذًذ مداوس 2007/ واهىن الثاوي  24الىذوة اإلاىػلذة في حامػت الحرمىن بخاٍس

خ )  ( جمذ اإلاىافلت غلى اإلاداوس الشئِعُت  2007/  5/  27التربُت الىوىُت، وفي جاٍس

خ ) منهاج مىخذ إلاعاق ( جم إغذاد  2008/ 3/  19إلاعاق التربُت الىوىُت، وفي جاٍس

التربُت الىوىُت، وولػه مدىظًبا غلى الؽبىت ؤلالىتروهُت في مىاكؼ الجامػاث، وأن 

% ( 40ًمىذ الىالب غالمت للمعاق جذسج لمً اإلاػذٌ التراهمي وجذَسغ ما وعبخه )

ا ًُ  (.2008وصاسة الخػلُم الػالي، ( حػلًُما الىتروه

ت التي حععى مادة التر  بُت الىوىُت في الجامػاث ألاسدهُت إلى أما الاهذاف التربٍى

ض الىالء والاهخماء، وحػٍشف الىلبت بأهمُت التربُت الىوىُت،  جدلُلها؛ فهي حػٍض

واإلاؽاسهت في جدلُم أهذافها والخػٍشف بدلىق اإلاىاوىت، ووؽش اللُم الىوىُت بىاًء غلى 
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، وجشظُخ ُاخ كُم اإلاىاوىت غىذ الىلبت ظلىهما ًىدعبىهه مً مممىن اإلاادة  جشظُ

وجىمُت الىالء للػشػ الهاؼمي، والخػشف بمشاخل جىىس الذولت  ألاسدهُت، والخػٍشف 

بىبُػت الىظام العُاس ي في ألاسدن، والخػٍشف بمفهىم ألامً اللىمي الػشبي والخدذًاث 

الح والضبىن،  (. ومً مىىلم أهمُت التربُت الىوىُت 2008التي جىاحهه )الػفُف ـو

فُت الىلبت، وغً دوس الجامػاث في إهعاب الىلبت اإلاػاسف ودوسها في ـلل شخ

الىوىُت، ًلىم الباخث بئحشاء دساظت جدىاٌو دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب 

 الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت .

 مشكلت الذساظت وظؤالاها:

أهمُت هبري في  هما هى مػشوف لذًىا أن لخذَسغ ملشس التربُت الىوىُت

مخخلف اإلاشاخل الذساظُت والجامػُت، خُث حعاغذ في إغذاد أحُاٌ كادسة غلى النهىك 

ض اإلاػاوي واللُم  بىونهم، وجضوٍذهم بيافت اإلاػاسف الىوىُت التي حعاغذ غلى حػٍض

ت واإلاشغىبت في  الىوىُت في هفىط الىلبت باإلافاهُم والاججاهاث واإلاهاساث المشوٍس

اإلاىاوً اللادس واإلاعؤوٌ غلى اإلاؽاسهت ؤلِاًجابُت في  بئًجادشاوي، ورلً  اإلاجخمؼ الذًمل

ض كُم اإلاىاوىت غىذ الىلبت ججاه وونهم بميىهاجه اإلاخخلفت، ألاسك  اإلاجخمؼ، وحػٍض

والؽػب واللُادة. ولخدلُم أهذاف التربُت الىوىُت في ألاسدن جدخاج إلى جيازف الجهىد 

ذسظت والجامػت ودوس الػبادة  ووظائل ؤلِاغالم إلغذاد حُل ابخذاًء مً ألاظشة واهتهاًء باإلا

واٍع مىخٍم لىوىه. وللخأهذ مً دوس الجامػت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت 

 الىوىُت للمػاسف الىوىُت ًلىم الباخث بهزه الذساظت .

 لي الذساظت آلاجُحن:وكذ ظػذ هزه الذساظت لإلحابت غً ظؤا

فً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت ما دوس ولُت الح -

 الىوىُت للمػاسف لىوىُت ؟

هل ًخخلف دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق  -

 التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت باخخالف الجيغ ) والب / والبت( ؟
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 ت :أهميت الذساظ

 هما : لذساظت لمً مدىسًٍ سئِعحنجبرص أهمُت ا

جأحي أهمُت الذساظت مً أهمُت مىلىغها ، وهى دوس ولُت الحفً  ألاهميت الىظشيت: -1

الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت، خُث 

جىؽف الذساظت غً اإلاػاسف الىوىُت التي اهدعبها الىلبت غبر اإلاشاخل الذساظُت 

ت والىوىُت لذي والجامػت، خُث حعاغذ هخ ائج الذساظت في سظم الاظتراجُجُاث ؤلاداٍس

مىً أن ٌعخفُذ منها  اإلاؤظعاث الخػلُمُت إلهعاب الىلبت اإلاػاسف الىوىُت ، ٍو

ش اإلاىاهج ،  الباخثىن والىلبت واإلاعؤولىن في الجامػاث واللائمىن غلى جفمُم وجىٍى

ض ما  لذ إلُه مً هخائج .وكذ جيىن هزه الذساظت اهىالكت لذساظاث أخشي لخػٍض  جـى

ل إلُه مً هخائج، ًمىً   ألاهميت العمليت: -2 جبرص أهمُتها الػملُت مً خالٌ ما جخـى

ت الىوىُت والاظخفادة أن جلذم للمعؤولحن في الخػلُم الػالي لخىظُم دساظت معاق التربُ

ت المً الىخائج تي حػمل غلى ، وإرا جم ألاخز بيخائجها فئنها ظدعهم في بىاء البرامج التربٍى

 إهعاب الىلبت للمػاسف الىوىُت .

 تهذف الذساظت إلى  أهذاف الذساظت :

الىؽف غً دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق  -

 لىوىُت .ا التربُت الىوىُت للمػاسف

 مػشفت الفشق بحن الىالب والىالباث في إهعابهم  اإلاػاسف الىوىُت . -

ُاث  - ادة اإلاػاسف الىوىُت غىذ الىلبت.خشوج بػن الخـى  لٍض

 التعشيفاث إلاحشائيت :

هى مجمىغت اإلاماسظاث واإلاهام التي جلىم بها ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب : الذوس 

الىلبت للمػاسف الىوىُت، والتي جلاط بػذد ؤلاحاباث الصحُدت واإلاخىظىاث الحعابُت 

ت مً خالٌ الاخخباس اإلاػذ  لزلً . والاهدشافاث اإلاػُاٍس
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هم الىلبت الذاسظىن خالٌ الففل ألاٌو  لذاسظىن ملعاق التربيت الىطىيت:الطلبت ا

( للمعاق ؤلاحباسي التربُت الىوىُت في ولُت الحفً  2020/  2019للػام الذساس ي ) 

 الجامػُت في مخخلف الخخففاث الػلمُت وؤلِاوعاهُت .

مػاث ألاسدهُت ) الشظمُت والخاـت ( هي اإلاادة التي جلذمها الجا معاق التربيت الىطىيت:

ا الزي جم إكشاسه مً كبل مجلغ الخػلُم الػالي في حلعخه سكم )  /  9مخىلًبا إحباسًٍ

 (.  138( وسكمه )  2007/  5/  27( اإلاىػلذة في )  2007

وهي إهعاب الىلبت للمػاسف الىوىُت اإلاؽاس إليها في أداة الذساظت : املعاسف الىطىيت

خ إلاجاالث آلاجُت: اإلاػاسف الىوىُتمً ا( لالاخخباس) ، الصخفُاث الىوىُت، وجاٍس

 وحغشافُت ألاسدن . 

 خذود الذساظت :

  ش الذساظت غلى اإلادذداث آلاجُت :جلخف

ولبت  البيالىسٍىط بمخخلف الخخففاث الزًً ًذسظىن معاق التربُت  -

 ( في ولُت2020 – 2019الىوىُت خالٌ الففل ألاٌو مً الػام الذساس ي )

 الحفً الجامػُت. 

 ًلِغ مذي إحشاء اخخباس ) اخخُاس مً مخػذد -
ً

( ميىن مً خمعحن ظؤالا

 الىلبت للمػاسف الىوىُت لمً مجاالتها اإلازوىسة اهدعاب

  الذساظاث العابلت:

للذ أوسد ألادب التربىي اإلاخػلم بمىلىع  التربُت الىوىُت غذة دساظاث غشبُت 

 -لىع الذساظت :وأحىبُت  وعىػشك منها ما ًشجبي بمى 

دساظت هذفذ الىؽف غً دوس الجامػاث في جىمُت كُم ( 2017علي )أحشي 

، دساظت مُذاهُت لػُىت مً ولبت لذي الىالب في ظل جدذًاث الػىإلاتاإلاىاوىت وجمثلها 

حامػتي أظُىه ، وظىهاج ولخدلُم هذف الذساظت جم إغذاد أداة الذساظت، والتي 

 خالٌ  1065لى غُىت ميىهه مً )( فلشة ، ووبلذ غ 79جيىهذ مً ) 
ً
( والًبا ووالبت
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لذ الذساظت إلى آلاحي الففل الثاوي في حامػتي أظُىه وظ حامػخا أظُىه ىهاج وجـى

وظىهاج حعاهمان بذسحت هبحرة في جىمُت كُم اإلاىاوىت، ودسحت جمثل الىلبت  لللُم 

حػضي إلاخغحري ال جىحذ فشوق راث داللت إخفائُت و  الىوىُت، وحاءث بذسحت مشجفػت .

 الجيغ وهىع اليلُت . 

دساظت هذفذ الىؽف غً دوس اإلاذسظت في جشظُخ  (2016اللاض ي ) وأحشث 

اللُم الىوىُت واللىمُت في ظل الػىإلات مً وحهت هظش مذًشي اإلاذاسط واإلاػلمحن، ومذي 

  و) 21إإلاام الىلبت بهزه اللُم ، وجيىهذ غُىت الذساظت مً )
ً
(  105( مذًًشا ومذًشة

( والًبا ووالبت. ولخدلُم أهذاف الذساظت  أغذث اللاض ي   300لًما ومػلمت ، و) مػ

لذ الذساظت إلى أن دوس اإلاذسظت في جشظُخ  أداحي الذساظت ) اظدباهه، اخخباس  ( وكذ جـى

(  3,14اللُم الىوىُت واللىمُت للىلبت في ظل الػىإلات حاء بمخىظي خعابي ملذاسه ) 

 ام الىلبت لللُم الىوىُت واللىمُت بذسحت مخىظىت .وبذسحت مخىظىت ، وحاء إإلا

دساظت هذفذ الىؽف غً وعي ولبت  (2015هصيراث واللادسي  )وأحشي 

الجامػت ألاسدهُت إلافاهُم التربُت الىوىُت ودسحت جمثلها، وجيىهذ غُىت الذساظت مً 

الػام ( والًبا ووالبت مً حمُؼ الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت في   800)

لذ الذساظت إلى آلاحي ح 2013 -2012الذساس ي ) اء وعي الىلبت إلافاهُم التربُت ( وجـى

الىلبت وحاء جمثل  .( 0و 70وبمخىظي خعابي ملذاسه )  الىوىُت بذسحت مشجفػت

وحىد ( .  3و 59ذسحت هبحرة وبمخىظي خعابي ملذاسه  ) إلافاهُم التربُت الىوىُت ب

سحت وعي الىلبت إلافاهُم التربُت الىوىُت حػضي للجيغ فشوق راث داللت إخفائُت في د

غذم وحىد فشوق راث داللت إخفائُت في دسحت جمثل الىلبت وهزا  ولفالح الىالباث .

 إلافاهُم التربُت الىوىُت حػضي للجيغ .

دساظت هذفذ إلى مػشفت دسحت جمثل ولبت حامػت  ( 2014عليان ) أحشي 

ش اظدباهت ألاكص ى للُم اإلاىاوىت في ظل الػىإلا ت، ولخدلُم هذف الذساظت جم جىٍى

( فلشة جلِغ دسحت جمثل الىلبت للُم اإلاىاوىت في حامػت ألاكص ى  30اؼخملذ غلى )
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( والًبا ووالبت في الففل الذساس ي  766غضه  أما غُىت الذساظت جيىهذ مً )  بلىاع

ل 2014/  2013ألاٌو للػام الجامعي )  دسحت آلاجُت  ذ الذساظت إلى الىخائج( وكذ جـى

غذم وحىد  جمثل ولبت حامػت ألاكص ى للُم اإلاىاوىت حاءث مشجفػت في حمُؼ أبػادها .

فشوق راث داللت إخفائُت في دسحت جمثل الىلبت للُم اإلاىاوىت حػضي للجيغ والعىت 

 الذساظُت وخالت اإلاىاوىت .

دساظت هذفذ الىؽف غً أهذاف  (2014فشيداث وكطيشاث ) أحشث 

ت الذاخلُت والخاسحُت وظبل مىاحهتها في ألاسدن ، وكذ الػىإلات وجدذ ًاتها التربٍى

في الخدلُلي والاغخماد غلى ألادب التربىي اإلاخػلم  اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الـى

لذ الذساظت إلى بمىلىع الذس  ت حػجي الهُمىت والعُىشة اظت وكذ جـى أن الػىإلات التربٍى

ت  ت والهٍى بها  للخفـى وحعخغل الخىىىلىحُا والخلذم لخػمُم وظُادة غلى اإلاىاهج وجزٍو

ت جخمثل في الخذخالث في هظم الخػلُم  اللُم الغشبُت. والخدذًاث الخاسحُت للػىإلات التربٍى

أما الخدذًاث  التربىي باإلاىذ وغحرها مً الخدذًاث، الابتزاص واإلاىاهج لخغُحرها ، الافت إلى 

ت  فخمثل غُاب اإلاػلم اللذوة، ومً ظبل مىاحهت الػىإلات  الذاخلُت للػىإلات التربٍى

ض البىاء الػلذي ، والاهخمام باللغت الػشبُت وإـالح  ت الخدفً الثلافي بخػٍض التربٍى

 مىاهج الخػلُم .

دساظت هذفذ الىؽف غً دوس منهاج  ( 2013ملىمني والشبط ي ) اأحشث 

ض كُم اإلاىاوىت لذي الىلبت مً  التربُت الىوىُت في حامػت البللاء الخىبُلُت  في حػٍض

( فلشة  32وحهت هظشهم . ولخدلُم أهذاف الذساظت جم جفمُم اظدباهت ميىهه مً ) 

ض كُم اإلاىاوىت لذي الىلبت ,وجم  غُىت  اخخُاس للُاط دوس منهاج التربُت الىوىُت في حػٍض

وحىد دسحت مشجفػت وكذ أظهشث الذساظت آلاحي  بت ،( والًبا ووال 1119جيىهذ مً )

ض كُم اإلاىاوىت ، هما أظهشث الىخائج غذم وحىد لذوس منهاج الترب ُت الىوىُت في حػٍض

فشوق راث داللت إخفائُت حػضي للجيغ واإلاعخىي الذساس ي واإلاؤهل الػلمي، بذوس 

ض كُم اإلاىاوىت وأحشي حشاس والىعاب ) ( دساظت  2012مىاهج التربُت الىوىُت في حػٍض
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ض اإلافاهُم العُاظُت  هذفذ الخػشف غلى مذي معاهمت التربُت الىوىُت في حػٍض

والىخذة الىوىُت لذي ولبت الجامػاث ألاسدهُت مً وحهت هظشهم ، وجيىهذ غُىت 

ت  950الذساظت مً )  في الجامػاث ألاسدهُت ) ( والًبا ووالبت في ولُاث الػلىم التربٍى

خى ألاسدهُت ت ألاوهشوا ،هت، البتراء، الٍض ل ( اإلاسجلحن خالٌ الففوولُت الػلىم التربٍى

جيىن مً )  اخخباس ( ولخدلُم هذف الذساظت جم إغذاد  2012/  2011الذساس ي ألاٌو ) 

( فلشة. وأظهشث الذساظت أن مجاٌ اإلافاهُم الىوىُت اخخل اإلاشجبت ألاولى، وحاء  63

خ ألاسدن اللذًم وا / ، وحاء اإلاجاٌ الثالثلحذًث باإلاشجبت الثاهُتاإلاجاٌ الثاوي جاٍس

وحىد فشوق راث داللت  .ُت والػاإلاُت في اإلاشجبت الثالثتػشفاإلاخغحراث العُاظُت اإلا

 .لذساظت حػضي للجيغ ولفالح ؤلاهارإخفائُت غلى مجاالث أداة ا

دساظت هذفذ إلى جلُُم معاق التربُت الىوىُت في  (2012خضيراث )أحشث 

الجامػاث ألاسدهُت مً وحهت هظش أغماء هُئت الخذَسغ والىلبت واججاهاث الىلبت 

شه، وجيىهذ غُىت الذساظت مً ) هدىه ا مً  30( والًبا ووالبت و )  980وجىٍى
ً
( مؽاسو

% ( مً  65و  30أفاد ) لذ الذساظت إلى الىخائج ألاجُت أغماء هُئت الخذَسغ ، وكذ جـى

ضود  الىلبت غلى أن حىاهب اللىة في اإلاعاق جىمً في أهه ًىمي الىالء والاهخماء، ٍو

شسخ الذًملشاوُت، َوباإلاػلىماث غً اللُادة اله ػشف باللىاهحن والحلىق اؼمُت، ٍو

% ( مً الىلبت غلى هلاه المػف آلاجُت في اإلاعاق ، هثرة  61و02. أفاد )والىاحباث

خ، وهثرة الحؽى والخىشاس في اإلاػلىماث  وغذم  اإلاػلىماث في اإلاعاق ، وهثرة الخىاٍس

 جىظُف الخىىىلىحُا في الخذَسغ، اغفاٌ دوس الؽباب . 

دساظت هذفذ الى الخػشف غلى مفهىم اإلاىاوىت لذي  (2010الغضاوي )شي أح

( والًبا ووالبت ولخدلُم أهذاف  96و جيىهذ غُىت الذساظت مً ) الؽباب الػشاقي،

ت، الاهخماء،  الذساظت جم إغذاد إظدباهت جيىهذ مً أسبػت  أبػاد إلافهىم اإلاىاوىت  )الهٍى

ت، واإلاؽ مفهىم شث الذساظت غً ان اسهت العُاظُت( أظفالخػذدًت  وكبٌى ألاخش، الحٍش

اإلاىاوىت ال ًضاٌ غحر مذسن بؽيل واٍف غىذ أغلب الؽباب الػشاقي وهىان جداًض في 
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ت واإلاؽاسهت  إدسان بػن أبػاده وغُاب البػن آلاخش ، خاـت الخػذدًت والحٍش

 العُاظُت .

 دساظت هذفذ الىؽف غً مذي جمثل ولبت ولُت (2010أبى ظىيىه )أحشي 

ت ) ألاوهش   ، وكذ جيىهذ غُىت الذساظت مً وا ( للمفاهُم الىوىُت في ألاسدنالػلىم التربٍى

ش اظدباهه جيىهذ مً )  277)  لذ  ( فلشة، 69( والًبا ووالبت، وجم جىٍى وكذ جـى

بذسحت هبحرة غلى مجاٌ غالكت حاءث لذًشاث أفشاد غُىت الذساظت الذساظت إلى أن ج

بحرة حًذا حًذا غلى مجالي غالكت اإلاىاوً بالىوً، وغالكت اإلاىاوً بالذولت وبذسحت ه

اإلاىاوً باإلاىاوً، وغذم وحىد فشوق راث داللت إخفائُت حػضي إلاخغحر الجيغ وميان 

 العيان .

خٌى اإلاىاوىت الفالحت، فلذ  ( ,Sunchi   2012ظيشاي ) أما دساظت 

عُت لخ لذ الذساظت إلى أن اإلاػلمحن لِغ لذيهم مىهجُت جذَس ػلُم اإلاىاوىت الفالحت جـى

 ،  وحاءث غىذ الىلبت في اإلاذاسط  بذسحت مخىظىت .

  )   شامبلغ وسيتشاسدظىن وجىسوي ويلكيىفلذأما دساظت ول مً 

Chambliss Richarson , Torney and wilkenfeld, 2007)       لذ الذساظت  فلذ جـى

العُاظُت لذي الىلبت في هىان لػف واضح في معخىي التربُت الىوىُت و الى هخائج منها 

ت الخاـت، هما أؼاسث الىخائج إلى أهه مً المشوسي  اإلاشاخل الذساظُت اإلاخىظىت والثاهٍى

يا  جدعحن حىدة الىخب اإلالشسة في معاكاث التربُت الىوىُت والتربُت اإلاذهُت في أمٍش

ض اإلاؽاسهت العُاظُت واإلاذهُت لىالب اإلاشاخل الذساظُت والجامػُت .   لخػٍض

والتي هذفذ إلى جأزحر الجامػت في حػلُم ( Hanry , 2007هنري )دساظت أما 

لذ  ىُحن لحلىق وواحباث اإلاىاوىت وأدواسهم في اإلاجخمؼ، خُث جـى الىلبت ألامٍش

الذساظت إلى وحىد  مماسظاث حعاهم في غشط وجذغُم كُم اإلاىاوىت لذي الؽباب منها 

سهت في اإلاىاد، واإلاىاكؽت مؼ اإلاػلمحن مؽاسهت الىلبت في ألاوؽىت داخل الجامػت، واإلاؽا
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ومؽاسهتهم في كماًا ومؽىالث اإلاجخمؼ، وفهم اإلاىلىغاث  الاحخماغُت داخل الجامػت 

 وخاسحها، وحػلُمهم ألاظلىب الذًملشاوي .

والتي هذفذ للخػشف غلى دوس ألاظاجزة في  ( joyse ,2005حىيغ )ما دساظت أ

لذ الذساظت إلى ؽباب كُم اإلاىاوىتحن في إهعاب الالجامػاث ومػاهذ اإلاػلم ، وللذ جـى

أن البرامج والاوؽىت في الجامػت لها غالكت وجأزحر إًجابي في معاغذة الؽباب في اجخار 

اللشاس وؤلِادسان الصحُذ الخخُاحاتهم ومؽىالتهم، واإلاعاهمت فيها وجذغُم كُم اإلاىاوىت 

 لذيهم . 

 لي:ه مً الذساظاث العابلت ما ًًالخظ مما جم غشل

للمذسظت دوس مخىظي في جشظُخ اللُم الىوىُت لذي الىلبت، هما حاء في  -1

( ودساظت ؼامبلغ   sanchi  ,2012(  وظيؽاي ) 2016دساظت اللاض ي ) 

 ً  وآخٍش

 (2007 . ) 

هىان دساظاث جىاولذ دوس الجامػاث في جىمُت اللُم وجمثلها لذي الىلبت، هما  -2

 (   Hanry ,2007( وهجري ) 2014( وغلُان ) 2017حاء في دساظت غلي )

غ )  ( .  Joyce, 2005وحَى

دساظاث جىاولذ جلُُم معاق التربُت الىوىُت في الجامػاث ألاسدهُت، هما حاء و  -3

( وخمحراث 2012( وحشاس وهعاب ) 2013في دساظت اإلاىمجي واإلاىمجي والشبط ي )

(2012 . ) 

 ُت الىوىُت،وجىاولذ بػن الذساظاث مذي وعي جمثل الىلبت إلافاهُم الترب

( 2010( وابى ظىِىه )2014( وغلُان )2015( وهفحراث واللادسي )2017هذساظت غلي)

( 2010وهىان دساظاث جىاولذ اإلاىاوىت , واإلاىاوىت الفالحت، مثل دساظت الغضاوي )

 ( . sunchi,2012وظيؽاوي )
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ولبت الجامػاث ُت مؼ الذساظاث العابلت مً خُث الذساظت الحال اجفلذ

( واإلاىمجي 2014( وغلُان ) 2015( هفحراث واللادسي )2017ساظت ) غلي غُىت الذ

( 2010( أبى ظىِىه )2012( خمحراث )2012( وحشاس وهعاب ) 2013واإلاىمجي والشبط ي )

غ )  Hanry,2007وهجري ) ( .وجىاولها معاق حامعي هذساظت اإلاىمجي  Joyce ,2005( وحَى

 ( .2012( وخمحراث ) 2012( وحشاس وهعاب )2013واإلاىمجي والشبط ي )

 -واخخلفذ الذساظت الحالُت غً الذساظاث العابلت مً خُث :

  اغخماد -1
ً

الذساظت الحالُت غلى اخخباس مػشفي ميىن مً خمعحن ظؤالا

خ وحغشافُت  مىصغت غلى زالزت مجاالث هي: )اإلاػاسف الىوىُت، جاٍس

 ألاسدن  شخفُاث ووىُت ( وباقي الذساظاث اغخمذث الاظدباهت .

فشدث هزه الذساظت بزهش شخفُاث ووىُت، وهزا غحر مخىافش اه -2

 بجمُؼ الذساظاث العابلت .

 الاحشاءاث املىهجيت للذساظت 

 مىهج الذساظت :

 للذ جم اغخماد اإلاىهج اإلاعحي الخدلُلي، ورلً مً خالٌ ؤلِاحابت غً أظئلت الاخخباس.

 مجتمع الذساظت: 

الحفً الجامػُت اإلاسجلحن  جيىن مجخمؼ الذساظت مً حمُؼ الىلبت في ولُت

لذسحت البيالىسٍىط في الخخففاث اإلاخخلفت في الففل ألاٌو مً الػام الذساس ي 

( والًبا  680(، ممً ًذسظىن معاق التربُت الىوىُت، والبالغ غذدهم )2020/  2019)

 ووالبت .

 عيىت الذساظت 

مػُت،  ( والًبا ووالبت في ولُت الحفً الجا 300جيىهذ غُىت الذساظت مً )

لت الػؽىائُت البعُىت  ممً ًذسظىن معاق التربُت الىوىُت، وجم اخخُاسهم بالىٍش

 خعب الؽػب الذساظُت .
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 الذساظت ) الاختباس املعشفي (: أداة

كام الباخث بئغذاد اخخباس  مػشفي بغشك جلُُم مذي اهدعاب الىلبت 

، وهخابت ،  وأهذافهًذ الغشك مً الاخخباسللمػاسف الىوىُت وفم الخىىاث آلاجُت، جدذ

اخخُاس مً مخػذد، وزالزت أظئلت  ( ظؤالا  45ذ جيىن الاخخباس مً )، وكأظئلخهوإغذاد 

س وهي: مفخىخت ؤلاحابت، وظؤالحن اسظم. وكذ جىصغذ أظئلت الاخخباس غلى زالزت مداو 

خ وحغشافُت ألاسدن، والصخفُاث الىوىُت . و جم ـُاغت ألاظئلت اإلاػاسف الىوىُت ، وجاٍس

اث اإلاػشفُت خعب جفيُف ) الفهم ، والاظدُػاب ، والخىبُ خعب م ، اإلاعخٍى

م  .(والخدلُل والترهُب والخلٍى

 صذق الاختباس :

ألاولُت واإلاؤلف مً ، جم غشله بفىسجه ألغشاك الخدلُم مً ـذق الاخخباس

( ،
ً

ئلت مفخىخت ؤلاحابت وظؤالحن ، وزالزت أظ( منها اخخُاس مً مخػذد 45خمعحن ظؤالا

، غلى مجمىغت مً اإلادىمىن مً روي الاخخفاؿ في حامػت الحرمىن، وولُت اسظم

ت لبػن ألاظئلت  .الحفً الجامػُت ، خُث كذم اإلادىمىن آساء لخػذًل الفُاغت اللغٍى

 جباث الاختباس :

للخأهذ مً زباث الاخخباس كام الباخث بخىبُله غلى غُىت اظخىالغُت مً خاسج 

ت ( وا 25غُىت الذساظت، وغذدهم ) لًبا ووالبت. وجم خعاب الخفائق العُيىمتًر

( ومػامل  0و68لالخخباس) مػامل الفػىبت والخمحز ( خُث بلغ مػامل الفػىبت لالخخباس )

 (.  0و66الخمحز ) 

 جصخيذ الاختباس :

ألغشاك جصحُذ الاخخباس الخدفُلي، فلذ أغىذ غالمت ليل بذًل صحُذ جم 

 ئ .اخخباسه، وغالمت )ـفش ( ليل بذًل خاو

 جطبيم الاختباس :
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فلذ كام الباخث بخػٍشف الىلبت بمىلىع الذساظت  بػذ اخخُاس غُىت الذساظت،

، مؼ الخأهُذ لهم بأن حمُؼ في ؤلِاحابت غً فلشاجه الاخخباس واظدثاسة خماظهم للخػاون 

ت   اإلاػلىماث التي جشد حعخخذم ألغشاك البدث الػلمي فلي، وجبلى في إواس العٍش

ت . وولب منهم غذم  هخابت الاظم غلى وسكت الاحابت؛ لُخمىىىا مً ؤلاحابت بدٍش

 لعُم همىرج الاخخباس إلى كعمحن:وجم ج

: جيىن مً مػلىماث غامت وهمىرج ؤلاحابت  -  اللعم ألاٌو

اللعم الثاوي: جيىن مً أظئلت الاخخباس ، خُث جم جىلُذ أن الاخخباس ًخيىن مً  -

 منها )
ً

 اخخ 45خمعحن ظؤالا
ً

( اظئلت مفخىخت ؤلاحابت   3ُاس مً مخػذد و )( ظؤالا

وظؤالحن سظم ، وجم جىصَؼ الاخخباس بمعاغذة مذسط معاق التربُت الىوىُت وهائب 

 الػمُذ ، وكذ أغىى الباخث الىكذ اليافي لإلحابت غً أظئلت الاخخباس .

 -إحشاءاث الذساظت :

مػُت في إهعاب الىلبت جم جدذًذ مؽيلت الذساظت، واإلاخمثلت بذوس ولُت الحفً الجا -

 الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت 

لت الػؽىائُت مً الذاسظحن  - جدذًذ غُىت الذساظت في ولُت الحفً الجامػُت وبالىٍش

 إلاعاق التربُت الىوىُت ورلً خعب الؽػب الذساظُت.

 ه.بىاء أداة الذساظت، وهي الاخخباس اإلاػشفي، والخأهذ مً ـذكه وزباج -

 جم جىبُم الاخخباس مباؼشة مً كبل الباخث، وهائب الػمُذ ومذسط اإلاعاق  -

 جم إحشاء اإلاػالجت ؤلاخفائُت إلاىلىع الذساظت. -

 املعالجت إلاخصائيت :

لإلحابت غً العؤاٌ ألاٌو ؛ ما دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت 

 الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت .

لإلحابت غً هزا العؤاٌ فلذ جم اخدعاب غذد ؤلاحاباث الصحُدت ليل ظؤاٌ، 

ت .  واخدعاب اإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشافاث اإلاػُاٍس
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ولإلحابت غً العؤاٌ الثاوي وهى: هل ًخخلف دوس ولُت الحفً الجامػُت في 

جيغ إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت باخخالف ال

ت واخخباس )  ( .  t)والب ووالبت(، جم اخدعاب اإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشافاث اإلاػُاٍس

 

 متغيراث الذساظت :

 اإلاخغحر اإلاعخلل له فئخان ) رهش، أهثى (  -

دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت  اإلاخغحر الخابؼ: -

 الىوىُت للمػاسف الىوىُت. 

 ائج الذساظت ومىاكشتها .هت

 لت بالعؤال ومىاكشتها :الىتائج املتعل

ما دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت 

 الىوىُت للمػاسف الىوىُت ؟

لإلحابت غً هزا العؤاٌ جم اخدعاب اإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشافاث 

ت إلحاباث أفشاد غُىت الذساظت غلى  ( ًىضح رلً .1الاخخباس، والجذٌو ) اإلاػُاٍس

( املتىظطاث الخعابيت والاهدشافاث إلحاباث أفشاد عيىت الذساظت عً مجاالث الاختباس، 1حذول )

 والاختباس ككل .

 

 الشكم

 

ــــاالث ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ اإلاخىظي  املجــ

 الحعابي

الاهدشاف 

 اإلاػُاسي 

 الشجبت  

1-  /  1 2,50 9,36 اإلاػاسف الىوىُــــــــــتاإلاجاٌ الاٌو

 3 1,25 6,65 اإلاجاٌ الثاوي/ شخفُاث ووىُــــــــــت -2

خ وحغشافُت ألاسدن -3  2 2,30 9,02 اإلاجاٌ الثالث/ جاٍس

ـــــل  ــ ـــ ـــ ــ ـــ   3,64 25,03 ألاداة ككــ
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( أن الاخخباس هيل خفل غلى مخىظي خعابي ملذاسه  1ًالخظ مً الجذٌو )

( خعب جدفُل أفشاد غُىت الذساظت، أما باليعبت  3,64( واهدشاف مػُاسي ) (25,03

إلاجاالث الاخخباس  فلذ حاء اإلاجاٌ ألاٌو / اإلاػاسف الىوىُت باإلاشجبت )ألاولى( وبمخىظي 

خ وحغشافُت ألاسدن باإلاشجبت )الثاهُت( 9,36خعابي ملذاسه )  ( وحاء اإلاجاٌ الثالث/ جاٍس

شخفُاث ووىُت حاء باإلاشجبت / (، أما اإلاجاٌ الثاوي 9,02اسه )وبمخىظي خعابي ملذ

ومً خالٌ اإلاخىظي الحعابي لالخخباس  ( . 6,65)الثالثت( بمخىظي خعابي ملذاسه ) 

ػضي  هيل، لىخظ أهه ًمثل دسحت مخىظىت مً إهعاب الىلبت للمػاسف الىوىُت، َو

 -رلً إلى آلاحي :

ء والاهخماء غىذ الىلبت، هما حاء في دساظت لػف دوس اإلاذاسط في جشظُخ كُم الىال -

 .Sanch)، 2012( وظيؽاي ) 2016اللاض ي )

جلُُم معاق التربُت الىوىُت ًدخىي غلى هلاه لػف، منها هثرة الحؽى والخىشاس في  -

خ، وإغفاٌ دوس الؽباب هما حاء في دساظت )خمحراث ،   ( .2012اإلاػلىماث، وهثرة الخىاٍس

ت الىوىُت غىذ الىلبت، هما حاء في ظُىشة الػىإلات غلى ا - إلاىاهج ومداولتها ومغ الهٍى

داث وكىِؽاث،  . 2014)دساظت ) فٍش

دساظت هخائج الذساظاث العابلت منها  وحاءث هدُجت هزا العؤاٌ مخخلفت غً

( والتي حاء فيها: حعاهم الجامػاث في جىمُت كُم اإلاىاوىت بذسحت هبحرة 2017غلي ) 

م الىوىُت، ( التي جممىذ وعي وجمثل الىلبت للمفاه2015ُ)ودساظت هفحراث اللادسي 

( التي حاء فيها جمثل ولبت حامػت ألاكص ى 2014ودساظت غلُان )  .وحاء بذسحت هبحرة

ً ) للُم اإلاىاوىت وحاءث مشجفػت. (، ودساظت حشاس وهعاب 2013ودساظت اإلاىمجي وآخٍش

غ ) ( وح  Hanry , 2007( وهجري ) 2010) ( وأبى ظىِىه2012)  (  Joyce ,2005َى

( .إر حاء مجاٌ 2015وحاءث هدُجت هزا العؤاٌ مخفلت مؼ دساظت حشاس وهعاب )

خ ألاسدن اللذًم والحذًث باإلاشجبت الثاهُت .  اإلافاهُم الىوىُت في اإلاشجبت ألاولى ، وجاٍس

 ث العؤاٌ فهي غلى الىدى آلاحي:أما باليعبت إلى هخائج ومىاكؽت مجاال 
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 ملعاسف الىطىيت :املجال ألاول / ا

جم خفش غذد ؤلاحاباث الصحُدت، واخدعاب اإلاخىظىاث الحعابُت 

ت ، والشجب إلحاباث أفشاد غُىت الذساظت هما هى مىضح في حذٌو  والاهدشافاث اإلاػُاٍس

(2 ) 

( املتىظطاث الخعابيت والاهدشافاث املعياسيت والشجب إلحىبت أفشاد عيىت الذساظت على  2حذول )

 . / املعاسف الىطىيت املجال ألاول 

 املجال ألاول / املعاسف الىطىيت الشكم

عذد إلاحاباث 

 الصخيدت
 أفشاد عيىت الذساظت أحىبت

 الشجبت

 إهاث ركىس 
املتىظط 

 الخعابي

الاهدشاف 

 املعياسي 

     

 5 0,88 0,70 108 102 الاهخماء ٌػجي ......... 1

تحػشف  2  9 0,86 0,56 85 83 الىوىُت غلى انها...... الهٍى

 18 0,85 0,07 12 18 ألاسدن ولمت حػجي ......... 3

 12 0,80 0,84 60 84 مً ألاظغ الىوىُت ًيىن ..... 9

 13 0,80 0,40 63 57 مً خلىكً ؤلاوعاهُت همىاوً..... 10

 3 0,86 0,73 101 117 ألاسدن هي ... اظخػمشثالذولت التي  15

اث الثىسة الػشبُت  16 مشث مجٍش

 لىبري ....ا

60 42 0,34 0,75 15 

 10 0,88 0,51 78 75 الىجمت في الػلم ألاسدوي .... 17

جشجِب الالىان في اإلاعخىُالث  19

 الثالر في الػلم الاسدوي ......

123 129 0,84 0,90 1 

مً دالالث اللىن ألاظىد في الػلم  20

 ألاسدوي ......

105 111 0,72 0,84 4 

سدهُت أنها مً ظماث الذولت ألا  22

 دولت.....

18 75 0,31 0,80 16 

جدذًذ العلىاث اإلايىهت للىظام  24

 العُاس ي ألاسدوي مً .....

96 96 0,64 0,86 7 



سياض صالح عبذ اللادس اللاعىد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متطلباث إسظاء ششاكت راث حذوي بين مؤظعاث التعليم العالي ومديطها الاكتصادي والاحتماعي - 80 - 

جم جخفُق وىجا وعائُت جمثل  28

 اإلاشأة في مجلغ الىىاب ....

15 30 0,15 0,84 17 

أٌو حامػت جم حؽىُلها في ألاسدن  33

 هي حامػت ....

96 105 0,67 0,83 6 

 8 0,90 0,51 90 87 جخمحز اللُادة ألاسدهُت أنها كُادة ... 36

ًخألف مجلغ ألاغُان بما فُه  44

 الشئِغ مً غذد أغماء .....

69 48 0,39 0,92 14 

مً الخدذًاث العُاظُت التي  45

 حؽيل خىًشا غلى ألاسدن ....

81 66 0,49 0,88 11 

 2 0,87 0,77 120 111 اسظم غلم الاسدن..... 50

 2,55 9,36 املجمىع الكلي

( ان مجاٌ اإلاػاسف الىوىُت خفل غلى مخىظي خعابي 2ًالخظ مً الجذٌو )

( خعب جلذًشاث الىالب والىالباث، خُث حاءث الفلشة راث الشكم (9,36ملذاسه 

( وهي) جشجِب ألالىان في اإلاعخىُالث الثالر في الػلم ألاسدوي ( في اإلاشجبت ألاولى، 19)

ػضي رلً الى اغتزاص الىلبت بالػلم ألاسدوي  (0,84) ي خعابي ملذاسهوبمخىظ َو

ا مشفىًغا في اإلاؤظعاث الحيىمُت، وهزلً الحاٌ ًخم سفؼ الػلم مؼ  ًُ ومؽاهذتهم له ًىم

اليؽُذ الىوجي في ول ًىم دساس ي. أما أكل الفلشاث التي خفلذ غلى مخىظي خعابي 

( وهي) ولمت ألاسدن 3راث الشكم )  فلشة( خعب جلذًشاث الىلبت هي ال0,07ملذاسه ) 

ػضي خفىلها غلى اإلاشجبت ألاخحرة للفىس اإلاىاهج الذساظُت واإلاػلمحن بخلذًم  حػجي ....( َو

الاهمُت  إغىائهاهزه اإلاػلىمت الى الىلبت، وغذم جشهحز اإلاػلمحن غلى هزه اإلاػلىمت أو 

  الالصمت وغذم خفظها.

خُث حاء 2012)دساظت حشاس و هعاب) وحاءث دساظت هزا اإلاجاٌ مدؽابهت مؼ

مجاٌ اإلافاهُم الىوىُت في اإلاشجبت ) ألاولى(.أما باليعبت للمجاٌ هيل فلذ حاءث هدُجخه 

( التي حاء فيها أن اإلاذسظت جلىم بذوس مخىظي في 2016مدؽابهت مؼ دساظت اللاض ي )
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لتي حاء فيها ( وا2010جشظُخ اللُم الىوىُت و اللىمُت . ومدؽابهت مؼ دساظت الغضاوي )

 أن مفهىم اإلاىاوىت لذي الؽباب الػشاقي غحر واف.

 

 

 

 املجال الثاوي  / الشخصياث الىطىيت ألاسدهيت:

ت والشجب ألحىبت أفشاد   3ًىضح الجذٌو ) ( اإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشافاث اإلاػُاٍس

 خفُاث ووىُت أسدهُت .ش/غُىت الذساظت غلى اإلاجاٌ الثاوي

 الشكم
الثاوي / شخصياث وطىيت  فلشاث املجال

 أسدهيت .

الاحاباث  عذد

 الصخيدت

حىبت  أفشاد عيىت أ

 الشجبت الذساظت

 
 إهاث ركىس 

املتىظط 

 الخعابي

الاهدشاف 

 املعياسي 

الزي أولم غلى ألاسدن إماسة ؼشق ألاسدن  4

.................... 

36 33 0,23 0,77 13 

سدن مً الحيىماث اإلادلُت التي كامذ في ألا   8

 خيىمت الىشن ..............

60 36 32 0,80 10 

جشجِب خيام ألاسدن غىذ حؽىُل إماسة ؼشق  14

 ألاسدن .................

81 69 0,50 0,87 6 

اـت الثىسة الىبري.... 18  2 0,88 0,79 117 120 الزي أولم ـس

مً خلىق اإلالً التي هق غليها الذظخىس  23

 ألاسدوي .............

39  36 0,25 0,84 12 

مؽشوع  1972وشح حاللت اإلالً خعحن غام  30

 اإلاملىت اإلاخدذة ...............

45 72 0,39 0,78 9 

ؤلاغماس الهاؼمي للملذظاث الاظالمُت الثاهُت  31

 واهذ في غهذ ................. 

66 60 0,42 0,80 8 

 5 0,88 0,67 90 111 أٌو سئِغ خيىمت في إماسة ؼشق ألاسدن وان ... 38

 11 0,77 0,25 24 51مً اإلابادساث الىوىُت التي وشخها اإلالً  39
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أظهشث هخائج اإلاجاٌ الثاوي / شخفُاث ووىُت أن اإلاخىظي الحعابي للمجاٌ 

اض ي أو  47راث الشكم ) ( وحاءث الفلشة  6,65بلغ ) ( في اإلاشجبت ألاولى وهي )ارهش اظم ٍس

الُت أسدهُت( خفلذ غلى مخىظي خعابي ملذاسه ) ( وحػضي هزه الىدُجت لحب 0,86ٍس

اك ومخابػتهم لها مً خالٌ الخلفاص وؤلاهترهذ وخمىسها بؽيل حماهحري،  الىلبت للٍش

الُحن. وحاءث الفلشة راث الشكم )  لزلً هجذ غىذهم مػلىماث وافُت غً حمُؼ الٍش

اـت الثىسة الػشبُت الىبري هى.....(( في اإلاشجبت الثاهُت، وهي)الزي أو18 إر  لم ـس

( وحػضي هزه الىدُجت الى جىاٌو مىلىع 0,79خفلذ غلى مخىظي خعابي ملذاسه ) 

الثىسة الػشبُت الىبري في اإلاىاهج اإلاذسظُت غلى اخخالف مشاخلها ،واهخمام الحيىمت 

اسة التربُت ألاسدهُت في إخُاء هزه الزهشي مً خالٌ الاخخفاالث الىوىُت واوؽىت وص 

 والخػلُم.

( فهي الفلشة 0,23كل الفلشاث التي خفلذ غلى مخىظي خعابي ملذاسه )أما أ

وهي )الزي أولم غلى ألاسدن إماسة الؽشق الػشبي ( حػضي هدُجت هزه 4) راث الشكم )

ت غلى هزا اإلاىلىع في  الفلشة التي حاءث في اإلاشجبت الاخحرة لػذم جشهحز اإلاىاهج التربٍى

غلى الشغم مً اهمُت اإلاىلىع .وإلاىاكؽت هخائج هزا اإلاجاٌ مً خُث الاخخالف اإلاذاسط 

والدؽابه مؼ الذساظاث العابلت لىخظ أن مجاٌ الصخفُاث الىوىُت غحر مخىفش في 

 . حمُؼ الذساظاث العابلت

 

 

 

 ..2004/ 30/4غبذهللا الثاوي في 

 4 0,75 0,73 114 105 كامذ اإلاملىت الػشبُت العىسٍت بضغامت..  43

 3 0,87 0,78 132 102 ارهش اظم فىان أو فىاهه أسدهُت ...... 46

الُ 47 اض ي أو ٍس  1 0,84 0,86 141 117 ه أسدهُت.... ارهش اظم ٍس

 7 0,82 0,46 72 66 ارهش اظم أدًب أسدوي ......... 48

 2,20 6,65 اإلاجمىع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طىيتدوس كليت الخصً الجامعيت في إكعاب الطلبت الذاسظين ملعاق التربيت الىطىيت للمعاسف الى 

 

 متطلباث إسظاء ششاكت راث حذوي بين مؤظعاث التعليم العالي ومديطها الاكتصادي والاحتماعيـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 83 - 

 

 

 

 

 املجال الثالث/ جاسيخ وحغشافيت ألاسدن:

ت، والشجب ( اإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشافا4ًىضح الجذٌو ) افشاد  ألحىبتث اإلاػُاٍس

خ وحغشافُت ألاسدن  غُىت الذساظت غلى اإلاجاٌ الثالث / جاٍس

 الشكم
 اشافيغفلشاث املجال الثالث / جاسيخ وح

 ألاسدن .

ألاحىبت  عذد

 الصخيدت

حىبت أفشاد عيىت أ

 الذساظت
 الشجبت

 ركىس 
 إهاث

 

املتىظط 

 الخعابي

الاهدشاف 

 املعياسي 

سدهُت التي واهذ لمً خلف مً اإلاذن ألا  5

 اإلاذن الػؽشة مذًىت الذبياًىلغ........

84 84  0,56 0,80 6 

 7 0,83 0,54  69 93 جأظعذ الذولت ألاسدهُت في غام ....... 6

 5 0,90 0,59 78 98 اهىللذ الثىسة الػشبُت الىبري غام ...... 7

 3 0,85 0,76 108  120 ًدذ ألاسدن مً الجىىب .......... 11

( في مىىلت   625وكػذ مػشهت مؤجه ظىت ) 12

............. 

117  132 0,83 0,84 1 

 12 75 0,42 63 63 مً اللفىس ؤلاظالمُت في ألاسدن ...... 13

 17 0,87 0,21 42 21 مش جىىس الذظخىس ألاسدوي بثالر مشاخل......  21

اظخلم اإلالً غبذهللا الثاوي ظلىاجه  25

 الذظخىسٍت ......

45 99 0,48 0,90 9 

 18 72 0,20 21 39 اهبثم اإلاُثاق الىوجي ألاٌو غام ....... 26

 16 0,91 0,27  15 66 جم الغاء فً الاسجباه ألاسدوي الفلعىُجي..  27

 13 0,88 0,36 57 51 وكػذ مػشهت الىشامت غام ...... 29

 4 0,84 0,76 123 105 غذد اإلادافظاث في ألاسدن ....... 32

اإلاىىلت ألاسدهُت التي خشحذ فيها زىسة آٌ  34

 البِذ.....

34 60 0,31 0,72 15 
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كامذ الذولت ألاسدهُت في ألاسدن بدؽىُل  35

 هُاباث ..................

27 24 0,17 0,87 19  

 10 80 0,45 60 75 .....1948/ 1/12اإلاؤجمش الزي غلذ في  37

 14 86 0,32 54 42 ...ملام مػار بً حبل ًىحذ في مىىلت .... 40

ت جلؼ ؼماٌ ألاسدن هي . 41  2 0,92 0,81 145 99 مً اإلاذن ألازٍش

ب كُادة الجِؾ ألاسدوي  غام .... 42  8 0,77 0,52 51 105 جم حػٍش

ىت ألاسدن ........ 49  10 0,92 0,46 78 60 اسظم خٍش

   2,30 9,02 اإلاجاٌ هيل

 

وهى ًمثل  ( 9,02هزا اإلاجاٌ بلغ )ًالخظ مً الجذٌو أن اإلاخىظي الحعابي ل

خ، وغذم دساظت  ػضي رلً لػذم سغبت الىلبت بدفظ الخىاٍس دسحت أكل مً اإلاخىظي، َو

خُت في ألاسدن . وجخفم   حغشافُت ألاسدن، وغذم جمىً الىلبت مً مػشفت اإلاىاكؼ الخاٍس

خ ألا 2012ت هزا اإلاجاٌ مؼ دساظت حشاس وهعاب )جهدُ سدن ( والتي حاء فيها مجاٌ جاٍس

( والتي حاء 2012اللذًم والحذًث  باإلاشجبت الثاهُت ، هما جخفم  مؼ دساظت خمحراث )

خ  فيها: خ، مما ٌػُم خفظ الخىاٍس مً هلاه لػف معاق التربُت الىوىُت هثرة الخىاٍس

 لذي الىلبت.

في    625( وهي ) وكػذ مػشهت مؤجه غام  12و لىخظ أن الفلشة راث الشكم ) 

ػضي خفىلها غلى   0,83كذ خفلذ غلى مخىظي خعابي ملذاسه ) مىىلت .......(  ( َو

اإلاشجبت ألاولى إلى جشهحز اإلاػلمحن واإلاػلماث غلى الجاهب الذًجي لهزه الفلشة ، وحاءث 

خ والتربُت  ش  ؤلاظالمُتمشجفػت بعبب مشوسها في هخب الخاٍس ومىالبت الىلبت بىخابت جلاٍس

تي حاءث في اإلاشجبت ألاخحرة فهي الفلشة راث الشكم غً هزه اإلاػشهت. أما أكل الفلشاث ال

)كامذ الذولت الحيىمُت في ألاسدن بدؽىُل هُاباث ......... (  إر خفلذ غلى  (  وهي 35)

ػضي رلً لػذم مشوس هزه اإلاػلىمت في اإلاشخلت 0,17مخىظي خعابي ملذاسه )  (، َو

خ ألاسد  ن في الػفش اإلاملىوي .الذساظُت والجامػُت، وغذم جشهحز اإلاىاهج غلى جاٍس

 هتائج العؤال الثاوي ومىاكشته:
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هل ًخخلف دوس ولُت الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق 

 التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت باخخالف الجيغ )والب ووالبت (. 

اإلاخىظىاث الحعابُت والاهدشافاث  اظخخشاجلإلحابت غً هزا العؤاٌ فلذ جم 

ت ( ورلً لخدذًذ الذاللت ؤلِاخفائُت لخلذًشاث الىلبت خٌى دوس ولُت tواخخباس ) اإلاػُاٍس

الحفً الجامػُت في إهعاب الىلبت الذاسظحن إلاعاق التربُت الىوىُت للمػاسف الىوىُت 

 ( ًىضح رلً .4غلى أداة الذساظت هيل . والجذٌو )

 ( على أداة الذساظيت الكليت  t( هتائج اختباس ) 4حذول ) 

حجم  غير املت

 العيىت 

املتىظط 

 الخعابي 

الاهدشاف 

 املعياسي 

معتىي  (tكيمت )

 الذاللت 

الذاللت 

 الاخصائيت 

 0,06 0,25 2,405 4,51 25,6 150 روىس 

    4,40 24,97 150 إهار 

 

( غذم وحىد فشوق راث داللت إخفائُت غىذ 4ًالخظ مً الجذٌو سكم )

ضي للجيغ ) والب ، والبت (، أي ال فشق بحن ( حػ  0,05معخىي الذاللت ؤلاخفائُت ) 

الىالب والىالباث في إهعابهم اإلاػاسف الىوىُت ، إر أن وليهما ًخػشلان إلى خبراث 

ت واخذة، واإلاىاهج واخذة والبِئاث اإلاذسظُت والجامػُت واخذة مدؽابهت لحذ هبحر .  جشبٍى

ي واإلاىمجي ( واإلاىمج  2017وحاءث هزه الىدُجت مخىابلت مؼ دساظت غلي ) 

(، ومخخلفت غً الذساظاث التي حاء فيها فشوق   2014( وغلُان )   2013والشبط ي  ) 

 (.   2012( وحشاس وهعاب )   2015حػضي للجيغ هذساظت هفحراث واللادسي ) 

 التىصياث 

لذ إليه  ا الذساظت ًىص ي الباخث باآلحي :اظدىاًدا إلى الىخائج التي جـى

ت في جشظُخ اإلاػاسف واللُم الىوىُت غىذ الىلبت. جفػُل دوس اإلاؤظعاث الترب -  ٍى

ت وؤلِاغالم ودوس  -  جيامل أدواس مؤظعاث الخيؽئت ) ألاظشة واإلاؤظعاث التربٍى

 الػبادة( في جشظُخ اإلاػاسف واللُم الىوىُت غىذ الىلبت.
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الترهحز غلى الصخفُاث الىوىُت التي وان لها دوس هبحر في جأظِغ ألاسدن  -

 والذفاع غىه .

اخخباس ووجي غلى معخىي ألاسدن، للُاط مذي اهدعاب الىلبت اإلاػاسف  غمل -

 الىوىُت .

 املشاحع كائمت 

ت  )ألاوهشوا (  2010أبى ظىِىه، غىدة غبذ الجىاد ) .1 ( دسحت جمثل ولبت ولُت الػلىم التربٍى

مجلت الجامعت إلاظالميت ظلعلت للمفاهُم الىوىُت في اإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت، 

 . 379 -337( ؿ 1( ع )  18م ) إلِاوعاهيت، الذساظاث

ض   2007بشواث، هظام مدمىد )  .2 الىوجي، وسكت غمل  الاهخماء( دوس الجامػاث ألاسدهُت في حػٍض

الؽامل، مشهض الذساظاث  دوس الجامعاث ألاسدهيت في جدليم ألامً :كذمذ لمً هذوة

 ( . 2007آراس ظىت)   ) 13 – 12الاظتراجُجُت ألامىُت . غمان ) 

م )  .3 ( مذي معاهمت معاق التربُت   2012حشاس، أماوي غاصي و الىعاب، غلي غبذ الىٍش

ض اإلافاهُم العُاظُت والىخذة الىوىُت لذي ولبت الجامػاث ألاسدهُت مً  الىوىُت في حػٍض

  2، الػذد 39، اإلاجلذ مجلت دساظاث العلىم التربىيتوحهت هظشهم، 

 جلييم معاق التربيت الىطىيت في ( 2012خمحراث، مذًدت مدمىد غبذ الجلُل )  .4

 الجامعاث ألاسدهيت مً حهت أعضاء هيئت التذسيغ والطلبت واججاهاث الطلبت هدىه

 إسبذ ، ألاسدن.  ، حامػت الحرمىن،هخىساه غحر ميؽىسة  ولُت التربُت، أوشوخت دوجطىيشه

 ،لذمت الى مؤجمش، وسكت غمل مالتطىس العاملي للتربيت الذًملشاطيت(  2002دسوَؾ، مجى )  .5

 ، غمان، ألاسدن .هدى مفهىم مشبي التربيت املذهيت

داث .6 دسحت جمثل طلبت الجامعاث ألاسدهيت ملفاهيم املىاطىت (   2003، ـفاء ) الؽٍى

 ، أوشوخت دهخىساه غحر ميؽىسة، الجامػت ألاسدهُت  غمان، ألاسدن .الصالخت

مفاهيم الىخذة الىطىيت لكتاب همىرج ملترح كائم على  (  2008الىاهاث، وداد خالذ ) .7

التربيت الىطىيت للصف العاشش ألاظاس ي واختباس أجشه في جدصيل الطلبت واججاههم هدى 

، ، حامػت الحرمىنخىساه غحر ميؽىسة، ولُت التربُت، أوشوخت دهمفاهيم الىخذة الىطىيت

 ، ألاسدن .إسبذ
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 متطلباث إسظاء ششاكت راث حذوي بين مؤظعاث التعليم العالي ومديطها الاكتصادي والاحتماعيـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 87 - 

لبلُت لتربُت أفاق معخ ( هدى   2002الغثم، هىسه  واإلاشصوق، أخمذ والخاحت ، خالذ )  .8

إلاىاهج، وصاسة التربُت ، إداسة اوسكت عمل كذمت في مؤجمش التربيت الىطىيت ،الىوىُت

    2002( هِعان   8-9، ) والخػلُم

داس خىحن التربيت الىطىيت  (  2008الػىاكشه، مدمذ والبىاغىه، لؤي والذمنهىسي، مدمذ )  .9

 لليؽش والخىصَؼ، العلي، ألاسدن .

بيت املذهيت في املذسظت الثاهىيت همىرج معتلبلي ملىهج التر (   2003فخحي ) غلي، غضه  .10

 ، أًتران، اللاهشه .واملدتىي، ألاوشطت وألاظاليب والتلىيم وطشق التذسيغ

( دوس الجامػت في جىمُت اإلاىاوىت وجمثلها لذي الىالب في ظل   2017 ، خمذ أخمذ ) غلي .11

مجلت حامعت مً ولبت حامػتي أظُىه وظىهاج ،  جدذًاث الػىإلات ، دساظت مُذاهُت لػُىه

 ( . 1( غذد )  14مجلذ )   الشاسكت للعلىم إلِاوعاهيت والاحتماعيت 

مشكض أبداث  ( مفهىم اإلاىاوىت لذي الؽباب الػشاقي ،  2010الغضاوي، ظامي مهذي )  .12

 www.children.vodyala.ig، حامػت دًالي، بغذاد ، الػشاق الطفىلت وألامىمت

الح كاظم مدمذ والضبىن، مدمذ ظلُم ) الػف .13 التربيت (   2008ُف، أخمذ خلُف ـو

ش لليؽش والخىصَؼ ، غمان   2ه الىطىيت   ، ألاسدن .داس حٍش

، كص ى للُم اإلاىاوىت في ظل الػىإلات( دسحت جمثل ولبت حامػت ألا  2014، غمشان ) غلُان .14

مجلت حامعت ألاكص ى  دساظت جىبُلُت غلى غُىت مً ولبت حامػت ألاكص ى بلىاع غضة،

 .84-  1،  18(   2)ظلعلت العلىم إلِاوعاهيت )

داث، إًمان غضمي  )  .15  ، غمان ، ألاسدن التربيت الىطىيت(   2010فٍش

داث، هىاء وكىِؽاث أمل ) .16 ت ا( الػىإلات 2014فٍش لذاخلُت : مفهىمها وجدذًاتها التربٍى

غمان، ألاسدن    51 – 76( 2)    4، املجلت التربىيت  املتخصصت، والخاسحُت وظبل مىاحهتها

 . 

دوس املذسظت في جشظيخ الليم  والىطىيت في ظل العىملت (  2016اللاض ي، كمشه مدمذ )  .17

 أوشوخت، مً  وحهت هظش مذًشي املذاسط واملعلمين ومذي إملام الطلبت بهزه الليم

 ألاسدن . ، كعم اإلاىاهج ، حامػت الحرمىن، إسبذ ،خىساه غحر ميؽىسة ، ولُت التربُتده

، داس الفىش، جذسيغ الذساظاث الاحتماعيت طشائم (  2007كىاوي ، مدمذ إبشاهُم )  .18

 غمان، ألاسدن .
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 و مىافلخه ملخطلباث طىق العملفي ظل جطىز إدازة املعسفت واكع مخسجاث الخعليم العالي 

The reality of higher education outputs in light of the development 

of knowledge management and its conformity to the requirements 

of the labor market 

 
 †بن شيدان ياطين ،*عبدهللا بن خمى

حعخىحب مخؼلباث الاسجلاء بماظعاث الخعلُم العالي الخعشف ؤهثر بلى مذخالث و عملُاث و مخشحاث الخعلُم ملخص: 

العالي، هـشا  لذوسَا ألاظاس ي في جدذًذ الىفاءة الذاخلُت و الخاسحُت في الىطع الخالي و الخىحهاث اإلاعخلبلُت. وعلُه 

لىطع الخالي ألداء الخعلُم العالي و آلُاث جؼىٍش ألاداء في اإلاعخلبل وبللاء الظىء على جشجىض ؤَمُت َزٍ البدث في معشفت ا

هذف بعؼاء سئٍت مظمىنها ًخمثل في جيىًٍ فهم مخيامل ب واكع مخشحاث الخعلُم العالي في ؿل جضاًذ مخؼلباث ظىق العمل

الاَخمام ؤهثر بماظعاث  صلىا بلى طشوسةوجلُُم دكُم وؼامل للىاكع مً خُث اعخماد مبادت بداسة اإلاعشفت. وكذ جى 

ا مصذس اإلاعشفت والاظدثماس فيها مً خالٌ الاظخخذام ألامثل للمعشفت وبداسة اإلاعشفت همذخل  الخعلُم العالي باعخباَس

 .طشوسي لظمان حىدة َزٍ اإلااظعاث في ؿل حعذد اإلاخؼلباث وألاولىٍاث

 ق العمل، مخشحاث، مخؼلباثحعلُم عالي، بداسة اإلاعشفت، ظى  الكلماث املفخاخيت:

 
Abstract: The requirements for upgrading higher education institutions require greater 

recognition of the inputs, processes and outputs of higher education, given their fundamental 

role in determining internal and external competence in the current situation and future 

directions. Thus, the importance of this research is based on knowledge of the current state of 

higher education performance and mechanisms for future performance development and on 

highlighting the reality of higher education output in the light of the growing demands of the 

labour market, with the aim of providing an integrated understanding and a thorough and 

comprehensive assessment of reality in terms of the adoption of knowledge management 

principles. We have come to the need to pay more attention to and invest in institutions of 

higher education as the source of knowledge through the optimal use of knowledge and 

knowledge management as a necessary input to ensure the quality of these institutions in the 

context of multiple requirements and priorities. 
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 جمهيد:

ًلترن وحىد الجامعت بىحىد زالزت ؤمىس مهمت وهي الفىش، والعلم، والخظاسة، 

في ؿل جؼىس بداسة اإلاعشفت مً حهت وحىدة الخعلُم العالي مً حهت ؤخشي، ًجمعهما في 

وعلُه  رلً سظالت وؤَذاف الجامعت ؤظاظها الخذَسغ، البدث العلمي وخذمت اإلاجخمع.

عذ الجامعاث الخللت اإلاجخم
ُ
ا مىخجا ح عُت ألاهثر اَخماما إلاخؼلباث الخؼىس باعخباَس

 للمعشفت بىظاثلها اإلاخخلفت ومصذسا إلاخشحاث الخعلُم العالي بما ًخؼلبه ظىق العمل 

 إشكاليت الدزاطت:

الكشف عن وطائل الازجلاء بمؤطظاث الخعليم جىمً بؼيالُت الذساظت في 

طىق العمل في ظل جطىز إدازة  العالي ختى جخىافم مخسجاث ىرو ألاخيرة و مخطلباث

 املعسفت .

و بغشض ؤلاإلاام الجُذ بمعـم حىاهب َزا اإلاىطىع ؤدسحىا ؤلاؼيالُاث الفشعُت        

 الخالُت: 

 ما واكع مذخالث الخعلُم العالي و آلُاث جدعِىه في وحىد بداسة اإلاعشفت؟ -

 ما واكع ؤداء الخعلُم العالي و مخؼلباث جدعِىه؟ -

 تي جىاحه الخعلُم العالي ؟ماهي الخدذًاث ال -

 أىميت الدزاطت:

جيبع ؤَمُت الذساظت مً ؤَمُت الاسجلاء بإداء الخعلُم العالي لخدلُم الخىمُت في      

 اإلاجخمع و معاًشة الخلذم العلمي و الخلني في العالم. هما جشجىض ؤَمُت َذٍ الذساظت في:

ٍش ألاداء في معشفت الىطع الخالي ألداء الخعلُم العالي و آلُاث جؼى  -

 اإلاعخلبل.

معاعذة الجهاث اإلاخؼؼت للخعلُم العالي في جفادي ؤوحه اللصىس في  -

 مذخالث وعملُاث ومخشحاث الخعلُم العالي.
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الاظخفادة مً هخاثج الذساظت في الاسجلاء بإداء ماظعاث الخعلُم العالي  -

 طمً مخؼلباث بداسة اإلاعشفت وحىدة الخعلُم العالي.

ت في اإلاجخمع.جدلُم جىمُت اإلاىاس  -  د البؽٍش

 الكلماث املفخاخيت:

 ًمىً حعٍشف اإلاصؼلخاث الخالُت:      

ش ؤداء  مخطلباث الازجلاء بمؤطظاث الخعليم العالي: الععي بلى وحىد وظاثل لخؼٍى

ش اإلااظعاث  ت للمعاَمت في جؼٍى ماظعاث الخعلُم العالي فُما ًخعلم باإلاىاسد البؽٍش

 ؤلاهخاحُت في اإلاجخمع.

ًمىً حعٍشف هفاءة الىـام الخعلُمي على ؤهه مذي كذسة  الىظام الخعليمي:كفاءة 

الىـام الخعلُمي على جدلُم ألاَذاف اإلاشحىة مىه، و جىلعم الىفاءة بلى كعمين 

وهفاءة خاسحُت ؤي  ذي جدلُم مخشحاث الىـام ألَذافه،ؤخذَما هفاءة داخلُت ؤي م

 مذي جدلُم مخشحاث الىـام الخخُاحاث اإلاجخمع.

ًمىً حعٍشف ألاداء بإهه حمُع ألاعماٌ التي ًلىم بها الخعلُم العالي لخدلُم  ألاداء:

ألاَذاف مً خُث الخذَسغ و البدث العلمي و خذمت اإلاجخمع، و الخذماث التي ًلذمها 

 للؼلبت و الهُئت الخعلُمُت و اإلامثلت في عملُاث الخعلُم.

 أوال: املعسفت وإدازة املعسفت

 ت:ماىيت املعسف  -1

بإن اإلاعشفت هي مجمىعت (  8998دًفىبىسث وآخشون ) (  Davenport et al ) ًشي 

مً اإلاعلىماث مظافت بليها خبرة وفهم للعُاق والخعبير عىه، وهي ؤهثر كُمت وفعالُت 

 مً اإلاعلىماث بر ؤنها حاَضة الجخار اللشاس واللُام بإداء ألاعماٌ.

جىلُذ اإلاعشفت، ووؽش اإلاعشفت، عملُاث اإلاعشفت جخيىن مً العىاصش آلاجُت: 

واإلاؽاسهت باإلاعشفت ومً زم اظخخذامها في ؿل جيامل )بُاهاث، معلىماث، معشفت، 

زا ما ًىضخه الؽيل اإلاىالي.  خىمت(. َو
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رشي ) اث سثِعرُت للفعالُراث الترري  RUGGLES  )(Ruggles.R 1998)ٍو َىران زماهُرت معررخٍى

 جشجىض على اإلاعشفت في اإلاىـماث وهي : 

 جىلُذ اإلاعشفت الجذًذة .  – 8        

 عشفت راث اللُمت مً اإلاصادس الخاسحُت . الىفار والىصٌى بلى اإلا – 2        

 اظخخذام اإلاعشفت التي جم الىصٌى بليها وجذاولها في عملُت اجخار اللشاس.  – 3        

الخفاؾ على اإلاعشفت اإلااظعُت ) الخاصت باإلااظعت ( اإلاخذاولت، الخاصت  – 4        

 الخذماث. باإلاىخجاث ؤو 

ً اإلاعشفت في وزاثم – 5          ، كىاعذ بُاهاث، وبشمجُاث. جذٍو

حعهُل عملُت وؽش اإلاعشفت مً خالٌ بؼاعت الثلافت الخاصت بزلً والخىافض  – 6        

 اإلاىاظبت. 

هلل اإلاعشفت اللاثمت واإلاىحىدة في ألاكعام واإلاىاكع باألخشي للمىـمت بلى كاعذة  – 7        

 ؤو هؼاق مىخذ. 

 هإصل سؤظمالي . كُاط كُمت ألاصل اإلاعشفي  – 8        
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فاث التي حؽشح مفهىم بداسة اإلاعشفت منها ما ًلي:   للذ حعذدث الخعٍش

بداسة اإلاعشفت على ؤنها بداسة اإلاىـمت وجىحيهها  Bertels  (1996)ٌعشف بيرجلغ

زا ٌعني وعلى ظبُل اإلاثاٌ جىل ُذ هدى الخجذًذ اإلاعخمش في كاعذة اإلاعشفت الخىـُمُت، َو

َُاول جىـُمُت داعمت، جضوٍذ اإلاىؿفين بالدعهُالث الالصمت، وػشح واظخخذام 

جىىىلىحُا اإلاعلىماث وألادواث واإلاعذاث الالصمت لدشجُع العمل الجماعي ووؽش وجبادٌ 

 اإلاعشفت.

داسة اإلاعشفت  بإنها مشاحعت خعاباث ألاصٌى ب  -Grey  8996  في خين عشف هشي  

ت التي جبرص اإلا ت و العلباث اإلادخملت التي حعُم الفىشٍّ ًّ ذة و الىؿاثف الاهخلاد صادس الفٍش

ت مً الاطمدالٌ وجبدث عً  اإلاعشفت بلى خّذ الاظخخذام . هما بنها جدمي ألاصٌى الفىشٍّ

واء, وصٍادة اللُمت و 
ّ
الفشص لخذعم اللشاساث و الخذماث و اإلاىخجاث مً خالٌ بطافت الز

 الخدلي باإلاشوهت.

بداسة اإلاعشفرت بإنهررا مداولرت الخعرشف علررى  (Marshal and Others,1997)ٌعرشف 

اللررررذساث اإلاىغشظررررت فرررري علررررٌى ألافررررشاد والاسجلرررراء بهررررا لخيررررىن هىعررررا مررررً ألاصررررٌى الخىـُمُررررت 

والترري ًمىررً الىصرررٌى بليهررا والاظررخفادة منهرررا مررً حاهرررب مجمىعررت مررً ألافرررشاد الترري حعخمرررذ 

 ؤظاظرررُا ومرررً زرررم ف ررر
 
ي ؤًظرررا الالتررر ام مرررً حاهرررب اإلاىـمرررت اإلاىـمرررت علرررى كرررشاسادهم اعخمرررادا

ا داخلهرا وججعرُذَا  بةًجراد وخلرم معشفرت حذًرذة راث عالكرت بمهرام جلرً اإلاىـمرت ووؽرَش

 في ؼيل ظلع وخذماث وهـم مدذدة .

شي ظخاس ) ؤن اإلالصىد بةداسة اإلاعشفت َى بداسة اإلاعلىماث  Starr( 8999ٍو

فشاد في اإلاىـمت وحعـُمها والبُاهاث بطافت بلى اهدؽاف وبؼشان مماسظاث وخبراث ألا 

ادة ؤلاهخاحُت في اإلاىـمت.   لذيهم ألامش الزي ًادي في النهاًت بلى ٍص

ت  ) عشف بداسة اإلاعشفت بإنها العملُاث التي جخلم   Liebowitz( 8999لُبٍى

   وحعؼي كُمت لألصٌى الغير ملمىظت  للماظعت. 
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   Finneran  (2007) Kaweevisultrakul and Chan(1999)وكذ عشف هال مً 

بداسة  اإلاعشفت بإنها هـام دكُم ٌعاعذ على وؽش اإلاعشفت ظىاء وان على اإلاعخىي الفشدي 

ؤو الجماعي مً خالٌ اإلااظعت للخإزير جإزيرا مباؼشة على سفع معخىي ؤداء العمل، وهي 

جخؼلع بلى الخصٌى على اإلاعلىماث اإلاىاظبت في العُاق الصخُذ للشخص اإلاىاظب في 

 اإلاىاظب للعمل اإلالصىد اإلاىاظب.الىكذ 

عشفها )  ت للمعشفت  Quintans and Others, 1997 َو ( ؤنها عملُت طشوٍس

ش الفشص الجذًذة .  اإلاخاخت إلالابلت الاخخُاحاث اإلاخاخت واظخغالٌ جلً اإلاعشفت وجؼٍى

،بإنها "عملُت جشاهم اإلاعشفت وجىلُذَا  2004al.et,Turbanفي خين عشفها 

بداسة كاعذدها، بدُث ًمىً جؼبُلُا بفاعلُت في  اإلاؽاسهت في اإلاعشفت و بىفاءة، وحعهُل

 اإلاىـمت.

بإنها: " جمثل الخصٌى عمى الخبراث الجماعُت  Ribiere & Park 2004وعشفها 

ؤًىما وحذث، وجىصَعها بالىُفُت التي حعاعذ عمى جدلُم ؤعمى كذس مً ؤلاهخاحُت، مً 

ً اإلا عشفت والاظخفادة مىعا لللُام باألوؽؼت خالٌ عملُت بًذاع واهدعاب وجخٍض

ا  ، ووؽَش
 
ا معخلبال َش ، والعمل على جؼٍى

 
الخىـُمُت عمى ؤظاط اإلاعشفت اإلاىحىدة فعال

بين ؤعظاء اإلاىـمت لخدلُم ؤهبر كذس مً الفعالُت الخىـُمُت واظخخذامها لخدعين 

 ."لألداء الخىـُمي

ُذ اإلاعشفت واهدعابُا، واظخخذامها، بإنها "عملُت جىل al. et, Bishop 2008في خين ًشي 

ض حعمم اإلاىـمت وجدعين ؤداثُا".   واإلاؽاسهت فيها بفاعلُت لخعٍض

لت ًمىً للمىـماث مً خاللها ؤن   2008Manuelهما ٌعشفها   بإنها "ػٍش

ض راهشة اإلاىـمت وجدعين  ا لخعٍض جدعً عملُت حمع اإلاعشفت، واظخخذامها، ووؽَش

لت التي حعخخذم فيها دا خل اإلاىـمت وخاسحها، وبًجاد آلاًاث اإلاىاظبت لشبؽ الؼٍش

  .العاملين بمصادس اإلاعشفت

 ثاهيا: أىميت وعىاصس إدازة املعسفت
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 بداسة اإلاعشفت هي العملُت اإلاىهجُت لخىحُه و سصذ اإلاعشفت وجدلُم الاَخمام بها في الؽشهت -

(Laudon K.C. & Laudon J.P, 2003) 

ج ؤو الترهُب ؤو ب - داسة اإلاعشفت هي مذخل إلطافت ؤو بوؽاء اللُمت مً خالٌ اإلاٍض

اإلاعشفت مً ؤحل بًجاد جىلُفاث معشفُت ؤفظل مما هي علُت الخذائب بين عىاصش 

  (Hargadon A.B, 1998)هبُاهاث ؤو معلىماث ؤو معاسف مىفشدة 

خذام الخالق والفاعل بداسة اإلاعشفت هي عملُت الععي طمً عمل منهجي مىـم لالظخ -

  (Nonaka I. and Takeuchi H, 1995) للمعشفت وخللها

بداسة اإلاعشفت جىضح مذي كذسة اإلاىـمت على اهدعاب والاؼتران والاهخفاع مً اإلاعشفت  -

 (Mcshane S.L. and Glinow M.A.V, 2000ليي ًمىنها الذًمىمت والىجاح . )

ت ؤدواث لغشض جىـُم، معالجت ؤو بداسة اإلاعشفت هي جؼبُلاث حعخخذم مجمىع -

اإلاؽاسهت في ألاهىاع اإلاخخلفت إلاعلىماث ألاعماٌ التي ًخللها ألافشاد وفشق العمل في 

 (O'Brien J.A, 2002 )مىـمت ؤو ميؽإة ما. 

بداسة اإلاعشفت جخعلم بخجمُع الفعالُاث راث الصلت بعملُت الخصٌى على، خلم اإلاؽاسهت  -

  (Turner C, 2000) ت ؤو ميؽإة ؤو ماظعت .واظخخذام اإلاعشفت طمً مىـم

 عىاصس إدازة املعسفت  -2

 & .Lee H) ًشي بعع الباخثين ؤن بداسة اإلاعشفت جخظمً العىاصش الخالُت :              

Choi.B, 2003) 

م عمل (  الخعاون: - ى اإلاعخىي الزي ٌعخؼُع فُه ألافشاد ) طمً فٍش َو

ادة معخىي جبادلها بين معاعذة ؤخذَم آلاخش في مجاٌ عملهم م ً خالٌ ٍص

 ألافشاد وألاكعام والىخذاث . 
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هي الخفاؾ على معخىي ممي  ومخبادٌ مً ؤلاًمان بلذساث بعظىا  الثلت: -

. الثلت ًمىً ؤن حعهل عملُت الخبادٌ البعع على معخىي الىىاًا والعلىن

 اإلافخىح الخلُلي واإلاازش للمعشفت . 

ً  َى عملُت اهدعاب اإلاعشفت الخعلم: - الجذًذة مً كبل ألافشاد اللادٍس

 ،ً واإلاعخعذًً الظخخذام جلً اإلاعشفت في اجخار اللشاساث ؤو بالخإزير على آلاخٍش

لهم للعب  ش ألافشاد بما ًَا بن الترهي  على الخعلم ٌعاعذ اإلاىـماث على جؼٍى

 دوس ؤهثر فاعلُت في عملُت خلم اإلاعشفت . 

ر اللشاس والشكابت بُذ الهُئت الخىـُمُت حؽير بلى جشهي  صالخُاث اجخا املسكصيت: -

ت عالُت.  العلُا للماظعت. بن خلم اإلاعشفت ًدخاج بلى المشهٍض

، العُاظاث وؤلاحشاءاث  هي اإلاذي الزي جخدىم به اللىاعذ الشظمُت السطميت: -

، بعملُت اجخار اللشاساث وعالكاث العمل طمً بػاس اإلااظعت . خلم اللُاظُت

ىي عالي مً اإلاشوهت في جؼبُم ؤلاحشاءاث والعُاظاث مع اإلاعشفت ًدخاج بلى معخ

 جللُل الترهي  على كىاعذ العمل . 

عني رلً ؤن خبرة ألافشاد العاملين في اإلااظعت  - الخبرة الىاظعت والعمُلت: َو

 جيىن واظعت ؤفلُا ومخىىعت  وعمُلت ؤي مشهضة وجخصصُه . 

الدعهُالث التي ًمىً ؤي معخىي  حظهيالث ودعم هظام جكىىلىجيا املعلىماث: -

ا جىىىلىحُا اإلاعلىماث لذعم بداسة اإلاعشفت. البعع ًشي ؤن جىىىلىحُا  ؤن جىفَش

 اإلاعلىماث عىصش خاظم في عملُت خلم اإلاعشفت .  

، ألافياس ؤو َى اللذسة على خلم اللُمت، اإلاىخجاث، الخذماث إلابداع الخىظيمي: -

م ما ًبخىٍش ألافشاد  الزًً ٌعملىن معا في هـام ؤلاحشاءاث اإلافُذة عً ػٍش

احخماعي خارق ومعلذ. جلعب اإلاعشفت دوسا مهما في بىاء كذسة اإلااظعت لخيىن 

 ًمىً خصش دوسة الخُاة لعملُت بداسة اإلاعشفت في الؽيل الخالي. .مبذعت وخالكت
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 : دوزة الحياة لعمليت إدازة املعسفت02شكل

 
املصدز: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com 

 ثالثا: إدازة املعسفت في الجامعاث

بن جضاًذ الاَخمام بالثىسة اإلاعشفُت مً حهت وجؼىس مجخمع اإلاعشفت وخاصت في 

مً كىة في عذة كؼاعاث ؤظاظُت وعلى سؤظها اظخخذام  الجامعاث إلاا ًخمي  به

جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث، والخذماث اإلاعشفُت، وكىاعذ البُاهاث، حعل مً 

اث مُادًً اإلاعشفت بالجامعاث في ؿل حعذد  بداسة اإلاعشفت بمخخلف مشاخلها طمً ؤولٍى

 (04وؼيل 03العىامل اإلاازشة فيها. )ؼيل
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 ملعسفت في الجامعت: إدازة ا03شكل
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 زابعا: خطىاث إدازة املعسفت في الجامعاث

 ًمىً خصش ؤَم خؼىاث بداسة اإلاعشفت في الخُاة الجامعُت فُما ًلي:  

مًم جكىين املعسفت في الجامعاث: -1 ً اإلاعشفت عً ػٍش ، داطشاثاإلا ىً ؤن جخم جيٍى

ب، الذسوط  الخعلم )ؤزىاء العمل(، الخذٍس

 

 إدارة المعرفة

 تطبيق املعرفة

 ختزين املعرفة

 التقاط املعرفة

 تنظيم املعرفة

 بناء املعرفة

 نشر املعرفة

 القيادة

 الثقافة

 التقنية

 القياس

العوامل  المعرفةإدارة 
 التنظيمية

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد هللا بن خمى، ياطين بن شيدان  ـ

 

 مخطلباث إزطاء شساكت ذاث جدوي بين مؤطظاث الخعليم العالي ومديطها الاكخصادي والاجخماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 99 - 

، الذسوط، اإلاداطشاث ًمىً وؽش اإلاعشفت عً ػٍشم وشس املعسفت: -2

الىخِباث ، البىابت ؤلالىتروهُت، الؽبياث، اإلاياإلااث، الاحخماعاث، اإلالابالث

ب ؤزىاء العمل، لىذواث الخثلُفُت، اإلاعابلاثا، واإلالاالث حؽىُل فشق ، الخذٍس

 عمل

 البذ مً جبادٌ ومؽاسهت ؤفظل ألافياس مما ًدُذ اظخفادة ؤهبر مً : املشازكت باملعسفت -3

مىً ؤن جخم عً  و الخؼىس في ؤلابذاع. اإلاىاسد الزَىُت اإلاخاخت وبمياهُت ؤخعً لالبخياس ٍو

م اساثا، الاحخماعاث، اإلالابالث )غشفت إلالابالث وججمع اإلاىؿفين( ػٍش ، كىاعذ البُاهاث، لٍض

 (e-mail, internet. Intranet, networks,  knowledge-baseلىحُا اإلاعلىماث) جىىى 

ومخىىعت في حمُع اإلاجاالث ظىاء واهذ  ةللمعشفت اظخخذاماث هثير : اطخخدام املعسفت -4

ت ؤو فىُت وال بذ مً الاظخفادة منها ظىاء على اإلاعخىي الخاص  َزٍ اإلاجاالث بداٍس

اللؼاع الخيىمي. ومً اظخخذامادها على ظبُل اإلاثاٌ والؽشواث واإلااظعاث ؤو العام و

 اظخخذاماث جىىىلىحُا اإلاعلىماث ووظاثل الاجصاالث اإلاخؼىسة والخلىُاث الخذًثت.

 خامظا: معايير الازجلاء بمؤطظاث الخعليم العالي في ظل إدازة املعسفت

اللُام  ٌعخمذ الاسجلاء بإداء الخعلُم العالي بلى خذ هبير على مذي كذسجه على  

باألدواس اإلاخىكعت مىه بإكل جيلفت في مذخالجه و عملُاجه و مخشحاجه مً خالٌ 

ت  اإلاخاخت، لزلً اعخمذها في بدثىا َزا على  الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاادًت و البؽٍش

م مخؼلباث الاسجلاء بماظعاث الخعلُم العالي، ألن ؤي  ؤظلىب جدلُل الىـم هإداة لخلٍى

مُت  م، و ؤن ؤظلىب جدلُل الىـم عملُت جلٍى البذ ؤن حعدىذ على معُاس مدذد للخلٍى

ٌعخبر مً ؤفظل ألاظالُب ألن الخعلُم العالي ًمىً اعخباٍس هىـام له مذخالجه و 

 عملُاجه و مخشحاجه، هما َى مبين في الؽيل اإلاىالي. 
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تفجمُع عىاصش العملُت الخعلُمُت واخخُاحادها مً اللىي  واإلاادًت  البؽٍش

والخىىىلىحُت جيىن مذخالجه، ومً خالٌ جىفُز الخؼؽ و البرامج وػشق الخذَسغ 

اإلاعخخذمت والبدىر والذساظاث و ؤلاؼشاف و اإلاخابعت جخدٌى َزٍ اإلاذخالث بلى 

و ؤظلىب جدلُل  مخشحاث لها اللذسة على الخفاعل مع اإلاجخمع و جدلُم مخؼلباجه.

مخؼلباث الاسجلاء بإداء الخعلُم العالي مً خالٌ جدلُل  الىـم ٌعاعذ في الىؽف عً

بعع اإلاذخالث والعملُاث للىصٌى بلى اإلاخشحاث. ظىف ًخم جدذًذ مخؼلباث الاسجلاء 

 بماظعاث الخعلُم العالي خعب اإلاعاًير الخالُت:

توليد   
 المعرفة

 مذخالت

 نشر
 المعرفة 

 

 حفظ
 المعرفة 

 

 

 

 

 

 

تكوين 
معرفة 
 جديدة 

 

تحذيذ 

فة المعر

المطلوب

 ة

المشارك

ة 

 بالمعرفة

مخرجا

 ت

إدارة 
عمليات 
 المعرفة

  :  بداسة هـررررم اإلاعرررررشفت في الجامعاث05شكل

 

 رفع
كفاءة   

 اإلنتاجية

 

تحسبن 
 نوعية

أتحاذ  
 القرار

تأهيل  
الموظ
 فين
 

 تحسين
 األداء

 

رضا 
 الموظفين
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 مدخالث الخعليم العالي وحشمل:    -1

ً الخعلُم العالي ألاَذاف و الخؼؽ اإلا ت ًذخل في جيٍى عخلبلُت و عىاصش بؽٍش

ين، و مىاد جىىىلىحُت مثل ألاحهضة و  مثل الؼلبت وؤعظاء َُئت الخذَسغ و ؤلاداٍس

ت مثل هىع ؤلادا سة و الخؼؽ و البرامج، الخجهي اث وألاظالُب والؼشق، وحىاهب بداٍس

ل و مباوي و صُاهت و خذماث...بلخ. و َزٍ اإلاذخالث لها دوس اللىاثذ و ألاهـمت و جمٍى

ت ؤظ اس ي في جدذًذ مخؼلباث الاسجلاء بماظعاث الخعلُم العالي لخىمُت اإلاىاسد البؽٍش

وكذسدها على الاظخمشاس في جدلُم ؤَذاف الخىمُت الؽاملت في اإلاجخمع. هما ؤن جدلُم 

الىىعُت في َزٍ اإلاذخالث ٌعاعذ في جدلُم ؤداء فعاٌ للخعلُم العالي في جىؿُف 

جُه مً كبل اللؼاع، وبدُث ؤ  ن اإلاذخالث جخيىن مً عىاصش هثيرة: خٍش

عُت. .1 ت مً ػلبت و ؤعظاء الهُئت الخذَس  اإلاذخالث البؽٍش

 مذخالث جلىُت و حؽمل ألاحهضة و اإلاعذاث و الخاظباث آلالُت. .2

ت و جىـُمُت و مالُت.   .3  مذخالث بداٍس

ش بلى ؤن جيلفت الؼالب الجامعي في ألاكؼاس العشبُت جبلغ خىالي   2400وحؽير الخلاٍس

يي بمعذٌ ظىت د ا 8995والس ؤمٍش ادة كذَس باإلااثت عً جيلفت  37م، و ٌؽيل رلً ٍص

يي  8083م، و جلذس جيلفت حعلُم ػالب اإلاعاَذ الفىُت 8992حعلُمه ظىت  دوالس ؤمٍش

ا  ادة كذَس ، 2000م. )داخل خعً حشبى، 8992باإلااثت كُاظا على جيلفت ظىت 54بٍض

بذ مخذهُا بمشوس الضمً. و َزا ًىضح عجض (. هما ؤن معخىي الخعلُم و هىعُخه ؤص2ص

ل الخللُذًت في مىاحهت مخؼلباث الخعلُم العالي، ألامش الزي ٌعخذعي  مصادس الخمٍى

بعادة الىـش في َُيلت بداسة اإلاىاسد اإلاالُت للجامعاث مً خُث ؤلاًشاداث و الىفلاث، و 

ل غير جللُذًت و التي ًمىً ؤن جادي بلى الض  ل البدث عً مصادس جمٍى ٍادة في جمٍى

 (32، ص2000الخعلُم الجامعي. )مدمذ غاهم، 
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 و حؽملعملياث الخعليم العالي:   -2

 الىفاءة الذاخلُت. .8

غ. .2 ش اإلانهي ألعظاء َُئت الخذَس  الخؼٍى

 الؼاكت الاظدُعابُت. .3

 الخلل في جىصَع الؼلبت على الخخصصاث. .4

 ءاث: الخعليم املفخىح و الخعليم عن بعد من أجل جطىيس الكفا -2/1

للذ ؤصبذ الخعلُم اإلافخىح و الخعلُم عً بعذ طشوسة ملخت جفشطها الخؼىساث         

الاحخماعُت والاكخصادًت و الخؼىساث العملُت و الخلىُت التي جمش بها اإلاجخمعاث العشبُت. 

فمجخمع الُىم ًخخلف عً مجخمع ألامغ مً خُث الت اًذ العياوي و جؼىس الخذماث 

ؼلب الاحخماعي على الخعلُم بجمُع مشاخله. و هدُجت لزلً بشص الصخُت و جضاًذ ال

الخعلُم اإلافخىح و الخعلُم عً بعذ معخفُذا مً الخلىُاث الخذًثت في جدلُم الؼلب 

 الاحخماعي للخعلُم العالي مً ؤحل اإلاعاَمت في جىمُت اإلاجخمع 

ن بليها. )م. في ؿل الـشوف الاكخصادًت التي ال حعمذ بفخذ حامعاث حعخىعب اإلاخلذمي

 (85ٌ، ص8422ع. اإلاىبع، 

 و مً مبرساث ألاخز بىـام الخعلُم اإلافخىح و الخعلُم عً بعذ ما ًلي:       

ذ مً  - عذم كذسة الجامعاث و اإلاعاَذ العلُا اللاثمت على اظدُعاب اإلاٍض

 الؼلبت و الؼالباث الشاغبين في مىاصلت الخعلُم العالي.

جؼلعاث الؼمىخين. فمعـم مىاهج  عذم بؼباع مىاهج الخعلُم العالي -

 الجامعاث في الىػً العشبي عخُلت، و جبدث في كظاًا ججاوصَا الضمً.

جىشاس الجامعاث ألخؼاء بعظها البعع بالخىظع في الخخصصاث الىـيرة  -

 التي ال ًدخاحها ظىق العمل.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد هللا بن خمى، ياطين بن شيدان  ـ

 

 مخطلباث إزطاء شساكت ذاث جدوي بين مؤطظاث الخعليم العالي ومديطها الاكخصادي والاجخماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 103 - 

جي الخعلُم العالي في الخخصصاث التي ًدخاحها  - الخاحت بلى بعادة جإَُل خٍش

 لعمل.ظىق ا

جللُل جيلفت الخعلُم العالي خُث ؤن الخعلُم عً بعذ ًلل بملذاس الثلث  -

 ملاسهت مع الخعلُم في الجامعاث اإلالُمت.

 الطاكت الاطديعابيت ملؤطظاث الخعليم العالي: -2/2

ادة مً الؼاكت الاظدُعابُت إلااظعاث الخعلُم العالي بةجباع الخؼىاث        ًمىً الٍض

 الخالُت:

ٌعخبر الخعلُم اإلافخىح والخعلُم عً  هظام الخعليم املفخىح و الخعليم عن بعد:جطبيم  -ؤ

ادة الؼاكت الاظدُعابُت في ماظعاث الخعلُم العالي،  بعذ ؤخذ الخُاساث ألاظاظُت لٍض

هـشا ألن َا الىـام ًخغلب على الـشوف الاحخماعُت والجغشافُت التي كذ جدٌى دون 

مىً جؼبُله في ماظعاث الخعلُم العالي مً الخداق ؤعذاد هبيرة في الخعلُم  العالي، ٍو

 خالٌ آلالُاث الخالُت:

بوؽاء بداسة خاصت للخعلُم اإلافخىح و الخعلُم عً بعذ في ول ماظعت مً  -

ماظعاث الخعلُم العالي الخيىمُت جيىن مهمتها ألاظاظُت جىفير َزا الىىع 

عظاء َُئت مً الخعلُم في بعع الخخصصاث التي ًىحذ فيها هلص في ألا 

الخذَسغ ؤو الخخصصاث اإلامازلت في ألاماهً الىاثُت الخابعت للماظعت 

 الخعلُمُت و ؤلاؼشاف و اإلاخابعت لخىفير الجىدة و الىىعُت في الخعلُم العالي.

بوؽاء مشاهض للخعلُم اإلافخىح في الخجمعاث العياهُت الىاثُت جيىن جابعت  -

بليها مً الجامعاث و اليلُاث  إلااظعاث الخعلُم العالي ًخم هلل اإلاداطشاث

اإلاخىاحذة في اإلاذن الىبري للخخفُف مً الؼاكت الاظدُعابُت إلااظعاث 

الخعلُم العالي مً هاخُت، وبجاخت الفشصت إلاىاصلت الخعلُم العالي للفئاث 

التي ال حعخؼُع العفش لـشوف اكخصادًت ؤو احخماعُت ؤو عذم وحىد مداسم 

 الذساظت في الخعلُم العالي.للؼالباث الشاغباث في مىاصلت 



  واكع مخسجاث الخعليم العالي في ظل جطىز إدازة املعسفت و مىافلخه ملخطلباث طىق العمل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمخطلباث إزطاء شساكت ذاث جدوي بين مؤطظاث الخعليم العالي ومديطها الاكخصادي والاجخماعي  - 104 - 

بهم على الخعلم الزاحي باظخخذام الخاظب آلالي و  - جىعُت الؼلبت و جذٍس

 الاهترهذ و جلىُت الاجصاالث الخذًثت.

ب الهُئت الفىُت على الخذَسغ  - جىفير اإلاعاهذة الؼالبُت و الذعم الفني و جذٍس

 في هـام الخعلُم اإلافخىح والخعلُم عً بعذ.

ٌعاعذ جؼبُم هـام الخعلُم الخعاووي على جخفُف لخعليم الخعاووي:  جطبيم هظام ا -ب

الظغؽ على الجامعاث، ألن الخعلُم الخعاووي عباسة عً هـام ًخم بمىحبه ؤن ًلىم 

ت في الجامعت و الخؼبُم في ماظعاث ؤلاهخاج. وختى ًثبذ َزا  الؼالب بالذساظت الىـٍش

في الجامعت و بعذ فصل ؤو فصلين ًخم  الىـام هجاعخه البذ ؤن ًلىم الؼالب بالدسجُل

ىزا...بلى ؤن ًخخشج الخ داكه بماظعت ؤلاهخاج إلاذة فصل دساس ي زم ٌعىد للجامعت َو

خؼلب جؼبُم َزا الىـام بوؽاء مىخب خاص في الجامعت لهزا الغشض ًخم  منها. ٍو

لت ؤلاؼشاف و مخابعت الؼالب و  ججذًذ مهامه و عالكخه بماظعاث ؤلاهخاج وػٍش

مهم. وبخؼبُم َزا الىـام فةن خىالي زلث ا لؼلبت ظىف ًيىهىن مخىاحذًً في جلٍى

ت، باإلطافت بلى  ذ مً الؼاكت الاظدُعابُت للجامعاث الجضاثٍش ماظعاث ؤلاهخاج، مما ًٍض

ت في الجامعت بالخؼبُم في ماظعاث ؤلاهخاج مع اهدعاب مهاسة  سبؽ الذسوط الىـٍش

 الخعامل في بِئت العمل.

ت للخىظع العمل على حعه في افخخاح الكلياث الجامعيت: الخىطع -ج ُل ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

في افخخاح اليلُاث الجامعُت مع الخإهُذ على الجىدة والىىعُت في البرامج و الخؼؽ 

الخجهي اث هؽشغ ؤظاس ي للمىافلت ألاوادًمُت، بذال مً الترهي  على اهخماٌ اإلايؽأث و 

 البذء في الذساظت.و 

هـشا لىحىد عذة  لعالي:دمج جميع مؤطظاث الخعليم العالي في وشازة الخعليم ا -د

مثال جىحذ ولُاث جابعت لىصاسة الصخت  -حهاث حؽشف على الخعلُم العالي في الجضاثش

ً اإلانهي وولُاث جابعت لىصاساث ؤخشي... فةن َزا الخعذاد في  -ومعاَذ جابعت لىصاسة الخيٍى

ادة ألا ؤلاؼشاف على ماظعاث الخعلُم العالي كذ ًادي بلى هىع مً الاصدواحُت،  عباء و ٍص
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جدلُلها في بعع ألاخُان ؤَذاف خاصت بهزٍ اإلااظعاث التي سبما جدؽبع اإلاالُت، و 

جي َزٍ اليلُاث ال جخىافم  وؿاثفها مً مخشحادها، وكذ ًادي رلً بلى فاثع في خٍش

الدهم مع اخخُاحاث ماظعاث ؤلاهخاج.  مَا

مىً بًجاد الخلٌى اإلاىاظبت إلاعالجت كظُت الؼاكت الاظدُعا         بُت إلااظعاث ٍو

ادة الؼاكت الاظدُعابُت  الخعلُم العالي مً خالٌ العُاظاث وؤلاحشاءاث الالصمت لٍض

 إلااظعاث الخعلُم العالي و ؤَمها ما ًلي:

 جىظُع كاعذة الخعلُم العالي سؤظُا و عمىدًا. -

بًجاد كىىاث و ؤهماغ عذًذة للخعلُم العالي مثل الجامعت اإلافخىخت و  -

 الخعلُم عً بعذ.

ذ مً اليلُاث في مىاػم الىػً اإلاخخلفت بدعب اخخُاحادها افخخا - ح اإلاٍض

الخعلُمُت، وصٍادة ؤعذاد اإلالبىلين فيها و دعمها بما جدخاحه مً بمياهاث 

ت.  مادًت و بؽٍش

جدعين الىفاءة الذاخلُت لجامعاث و إلااظعاث الخعلُم العالي ألاخشي،  -

 .LMDوجللُل ظىىاث الخخشج هما َى الخاٌ باليعبت لىـام 

 حشجُع اللؼاع الخاص لالظدثماس في جىفير حامعاث و ولُاث اإلاجخمع. -

هـشا ألن الخخصصاث عالكت الخخصصاث الجامعيت باخخياجاث املجخمع:    -ه

الجامعُت و مذي مالءمتها الخخُاحاث الخىمُت حؽيل اإلادىس ألاظاس ي الزي جشجىض علُه 

جخمع، فلذ اجطح ؤن الجامعاث حعاوي العالكت بين الجامعت وبين مخؼلباث الخىمُت في اإلا

مً وحىد الخخصصاث التي ال جخىافم مع مخؼلباث الخىمُت، فلذ ؤؼاس اإلاىُع في دساظخه 

جي الخخصصاث الجامعُت و مالءمتها الخخُاحاث الخىمُت في  الخدلُلُت خٌى ؤعذاد خٍش

 ٌ(.8405دٌو الخلُج بلى ما ًلي: )م. ع. اإلاىُع، 

الجامعُت مع الخؼىساث الخذًثت في  عذم جماش ي بعع الخخصصاث -

اإلاجاالث العلمُت والعلىم ؤلاوعاهُت و خصىصا جلً التي مض ى على بوؽاءَا 
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لت دون بعادة الىـش في معخىاَا في طىء الخؼىساث العلمُت  فترة ػٍى

 واخخُاحاث اإلاجخمع.

ت  - جي زاهٍى جلف بعع ظُاظاث اللبٌى في الجامعاث عاثلا في مىاصلت خٍش

بزلً ًضداد في الخخصص العلمي في الجامعت، و  ي في الاظخمشاس اللعم العلم

جي الخخصصاث ؤلاوعاهُت.  خٍش

 خسجاث الخعليم العالي:م -3

جي الجامعاث و اإلاعاَذ و اإلاذاسط العلُا. .1  خٍش

 الشظىب و الدعشب. .2

جين. .3  بؼالت الخٍش

 طادطا: مدي جىافم مخسجاث الخعليم العالي مع مخطلباث طىق العمل

عذد مً العىامل حعاَم في عذم جىافم مخشحاث الخعلُم مع مخؼلباث  ًىحذ        

ظىق العمل، جىمً في عذم جىصَع الؼالب في الخخصصاث خعب مخؼلباث العىق، 

ش اإلاىاهج خعب  وعذم بؼشان كؼاع العمل في جدذًذ ظُاظت اللبٌى و عذم جؼٍى

إلاؼلىب، خاحت ظىق العمل، وعذم حعاون حهاث جخؼُؽ اللىي العاملت بالؽيل ا

 وعذم حذوي ؤلاسؼاد الؼالبي. 

وهـشا ألهه جىحذ فجىة بين ما جلذمه الجامعاث واإلااظعاث الخعلُمُت مً         

جخصصاث و بشامج، فةهه ٌعخذعي الىـش حذًا في دساظت اخخُاحاث ظىق العمل ألن 

جي اإلااظعاث الخعلُمُت، وؤن َزا  اللؼاع الخاص ظُيىن اإلاىؿف الشثِس ي لخٍش

جين مهاساث وعلىم مدذدة  اللؼاع ال ًمىً ؤن ًلىم بهزا الذوس ما لم ًخىفش لذي الخٍش

 (38ٌ، ص8420جخىافم مع اخخُاحاث اللؼاع الخاص. )م. ع. اإلاىبع، 

 الخددياث التي جىاجه الخعليم العالي:  -1

ما ًخإزش الخعلُم العالي بعذد مً الخدذًاث التي جازش في هفاءة ؤداءٍ، و مً ؤبشصَا         

 ًلي:
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 الخددياث الدوليت: -1/1

 ً بذث اإلاالمذ ألاظاظُت للخدذًاث الاكخصادًت العاإلاُت في اللشن الخادي والعؽٍش

 جـهش في الخالي:

جىامي اججاَاث العىإلات الاكخصادًت اإلاخمثلت في جضاًذ الاهذماج والترابؽ بين  -

ت ؤحضاء الاكخصاد العالمي وفعالُاجه اإلاخخلفت، وجىامي حجم اإلابادال  ث الخجاٍس

ش هـام الخجاسة العاإلاُت.  في ؿل اججاَاث جدٍش

اظخمشاس الثىسة الخلىُت في مجاٌ اإلاعلىماث و الاجصاالث و ما ًخمخع عنها  -

نها  مً جؼىس َاثل و مخصل في بمياهاث معالجت البُاهاث و اإلاعلىماث و جخٍض

 معلىلت. و اظترحاعها و هللها و جذفلها مدلُا و عاإلاُا بعشعت فاثلت و جيلفت

ت و خاظمت لخدلُم مياظب اكخصادًت  - بشوص العلم و الخلىُت وظُلت طشوٍس

 في ؿل حعاؿم اإلاىافعت على الصعُذًً اإلادلي و الذولي.

عذم اظخلشاس ألاظىاق العاإلاُت لألوساق اإلاالُت و الصشف ألاحىبي و اإلاىاد  -

 ألاولُت وما اصؼدب رلً مً جزبزباث في ألاظعاس و العىاثذ.

 خددياث املدليت:ال -1/2

مً الخدذًاث اإلادلُت جىاصل الىمى العياوي بىجيرة عالُت، و ًدىامى معه 

ب والصخت ومشافم الخجهي اث ألاظاظُت، هما  الؼلب على خذماث الخعلُم و الخذٍس

ادة اإلاىاػىين الذاخلين خذًثا في ظىق العمل.  ًشافله ٍص

ًظا الىمى اإلادعاسع في ومً الخدذًاث الذاخلُت التي جىاحه الخعلُم العالي ؤ

ادة  الخعلُم العالي الزي صاخبه اهخفاض في الىفاءة الذاخلُت والخاسحُت اإلاخمثلت في ٍص

الث والخبراث  عذد العىىاث التي ًلظيها الؼالب ختى ًخخشج، وطعف جىافم اإلاَا

جين و جلً التي ًدخاج بليها ظىق العمل.  اإلاىدعبت مً كبل الخٍش

خطح مً الخلذًشاث ؤلاخ ادة اإلاخىكعت في العيان ظىف جادي ٍو صاثُت ؤن الٍض

ادها، مما ًاهذ  ادة هبيرة في الؼلب على اإلااظعاث الخعلُمُت بمخخلف معخٍى بلى ٍص
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ش ؤظالُب وؤهماغ حذًذة للخعلُم العام والعالي حعخىعب ألاعذاد اإلات اًذة  طشوسة جؼٍى

خخصاصاث العلمُت مع الخفاؾ على الىىعُت و الخىاصن بين مخؼلباث الخىمُت مً الا 

جين اإلاهاساث التي ًدخاحها ظىق العمل.  والفىُت، واهدعاب الخٍش

 جىدة الخعليم العالي ضمن مخطلباث الظىق  -2

ت وؤمشا ملخا  بن معالت طمان الجىدة في كؼاع الخعلُم العالي ؤصبدذ طشوٍس

َخمام في معـم الجامعاث ظىاء في الذٌو اإلاخلذمت ؤو الىامُت، والتي ؤصبدذ جىلي ا

هبيرا في َزا الؽإن مً خالٌ العمل على طمان حىدة اإلاعخىي الخعلُمي اإلامىىح ظىاء 

ا ؤو مً خالٌ الخعاون مع  مً خالٌ بوؽاء لجان طمان الجىدة والعهش على حعيَر

مً خالٌ َىذظت وؽش زلافت الجىدة الؽاملت في حامعاث عاإلاُت لها الخبرة في رلً 

 ماظعاث الخعلُم العالي.

جدذًذ ألاَمُت مً اعخماد الجىدة في ماظعاث الخعلُم العالي في ًمىً 

 (85)ع. ػ. علي خعً، ص: الىلاغ الخالُت

للبرامج الذساظُت اإلاعخمذة في ماظعاث الخعلُم  والؽفافُت الىطىح طمان -

 .العالي 

 واضخت ودكُلت ؤَذاف وجدذًذ للؼلبت، ودكُلت واضخت معلىماث جىفير -

 ألاَذاف َزٍ لخدلُم الالصمت جىفش الؽشوغ مً للبرامج الذساظُت والخدلم

 .اإلاعخىي  َزا على في اإلادافـت ظدعخمش وؤنها بفاعلُت

 مشجفع ؤداء وطمان معخىي  الجامعت جلذمها التي الخذماث بىىعُت الاسجلاء -

ين لجمُع  .الخعلُمُت في اإلااظعاث والعاملين واإلاؽشفين ؤلاداٍس

عاءلت حمُع اإلاعىُين باإلعذاد مالخمىً مً جىفير آلُاث ًخم مً خاللها  -

 الخىفُز وؤلاؼشاف على البرامج الذساظُت في الجامعاث.  و 

طمان ؤن ألاوؽؼت اإلاعخمذة في ماظعاث الخعلُم العالي جلبي مخؼلباث  -

 الاعخماد ألاوادًمي وجخفم مع اإلاعاًير العاإلاُت.
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للماظعت  ومعخلشة وعلمُت ومخياملت وؼاملت ومدذدة واضخت َُيلت -

 .ُمُتالخعل

ظىاء ؤوادًمُت ؤو  الجامعاث في العمل مجاالث لجمُع مدذدة حىدة معاًير -

ت .   بداٍس

جخمثل ؤَم ألاظباب التي حعلذ ماظعاث الخعلُم العالي جىلي اَخماما هبيرا في خين 

 (40، ص8995بعىصش الجىدة في ما ًلي: )ع. العلمي، 

 باألظالُب الجىدة ًجعل جؼبُم عملُت مما الخعلُمُت الخلىُاث جؼىس  -

 صعبا. الخللُذًت

 الخعلُمُت اإلاىـماث بين الصشاع وخذة الخىافعُت الظغىغ اؼخذاد -

ً وؤعظاء الؼالب الظخلؼاب  ًجعل اإلاخفىكين، الخذَسغ َُئاث اإلاخميً 

 الخإزير راث الجزب مً عىامل الخعلُمُت اإلاىـماث في بالجىدة الاَخمام

 .الىاضح

ٌ  ًخىكف - ٌ  ؤغلب في الخيىمت مً دعم على الخعلُمُت اإلاىـماث خصى  دو

 .الجىدة بمعاًير الت امها دسحت على اإلاخلذم العالم

 جلً الت ام مذي على الخعلُمُت والبرامج للمىـماث الاعخماد عملُت اسجباغ -

 العمل مجاالث حمُع في وجؼبُلها الؽاملت الجىدة بىـم ومفاَُم اإلاىـماث

 .وؤلاداسي  الخعلُمي

 ًفلذ خُث الخعلُمُت، اإلاىـماث في الجىدة افخلاد عً اإلاترجبت آلازاس وطىح -

ا جَى  ألاعماٌ ؤصخاب ًبدث بر العمل، ؤظىاق في على اإلاىافعت اللذسة خٍش

جي عً  .لها بالخبرة اإلاؽهىد الخعلُمُت اإلاىـماث خٍش
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بن بداسة الجىدة الؽاملت ًمىً ؤن حعاعذ وبؽيل مىـم ؤلاداساث واإلااظعاث 

ٌعخلضم جؼبُم الخعلُمُت على بخذار عملُت الخغير والخدذًث في الىـام الخعلُمي بر 

لخعلُم العالي العذًذ مً اإلاخؼلباث بداسة الجىدة في اإلااظعاث الخعلُمُت وخصىصا ا

ا في الىلاغ الخالُت  (44-33، ص2082-2088)ف. ٌ. مدمذ، : التي ًمىً بًجاَص

 دعم وجإًُذ ؤلاداسة العلُا لىـام بداسة الجىدة في اإلااظعت الخعلُمُت . -

جشظُخ زلافت الجىدة لذي مخخلف العاملين  في ماظعاث الخعلُم العالي  -

 ا والالت ام بها .مما ٌعهل عملُت جؼبُله

جىخُذ العملُاث ورلً مً خالٌ جىخُذ ؤظلىب العمل مما ًشفع مً  -

 معخىي حىدة ألاداء ودسحت اإلاهاسة داخل ماظعاث الخعلُم العالي.
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اإلاخابعت والتي ًجب ؤن جيىن ؼاملت ومعخمشة مً احل الخلُُم ومعالجت  -

 الاهدشافاث.

ش ؤظالُب وهمارج خل اإلاؽىالث وجذ - ً و اظخخذام وجؼٍى ب اإلاذًٍش ٍس

 العاملين.

 جإظِغ هـام معلىماث دكُم  إلداسة وطمان الجىدة داخل اإلااظعت الخعلُمُت . -

جدذًث الهُاول الخىـُمُت إلخذار الخجذًذ اإلاؼلىب مً خالٌ جدذًذ  -

 اإلاهام واإلاعاولُاث وجفعُلها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هما ًدـى الخعلُم العالي باَخمام الخيىماث 
 
واإلااظعاث وألافشاد، هـشا

ألَمُخه في سظم اإلاعاساث اإلاعخلبلُت للمجخمعاث اإلاعاصشة بفظل ؤظغ حىدة الخعلُم 

العالي وما هجم عنها مً جدىالث مدىسٍت باججاٍ اإلاالثمت مع مجخمع اإلاعلىماث واإلاعشفت 

 العالمي.
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في ؿل حعذد مخؼلباث جؼبُم بداسة اإلاعشفت وجؼىس حىدة الخعلُم العالي،  

ش اإلاخشحاث الجامعُت التي جخىافم مع ألاَمُ ت اإلات اًذة إلداسة ًمىً اكتراح همىرج جؼٍى

 اإلاعشفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.gr
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.gr


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد هللا بن خمى، ياطين بن شيدان  ـ

 

 مخطلباث إزطاء شساكت ذاث جدوي بين مؤطظاث الخعليم العالي ومديطها الاكخصادي والاجخماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 113 - 

 في ظل إدازة املعسفت وجطىيس جىدة الخعليم العالي : همىذج ملترح لسفع كيمت املخسجاث09شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاالثمت مع خُث اهؼللذ معـم الجامعاث الىبري في العالم هدى جبني مفهىم  

جؼبُله بغُت الخدعين اإلاعخمش في  والعمل على مجخمع اإلاعلىماث واإلاعشفت العالمي

ؤصبذ البذ مً الخدعين اإلاىهج الخعلُمي و مخشحاث العملُت الخعلُمُت وعلُه فلذ 

( جماؼُا مع مخؼلباث بداسة اإلاعشفت 09اإلاعخمش لىـام حىدة الخذمت الجامعُت )ؼيل

 لظمان حىدة الخعلُم العالي.
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 طابعا: خاجمت

ش حىدة الخعلُم العالي بن بدسان مىؼم بدماج بداسة اإلاعشف  ت في جؼٍى

الخدّىٌ رادها والتي جخظمً جىفير سئٍت مظمىنها ًخمثل في  اظتراجُجُتٌعخىحب صُاغت 

ً فهم مخيامل وجلُُم دكُم وؼامل للىاكع مً خُث اعخماد مبادت  بداسة اإلاعشفت  جيٍى

لت للخعامل معها وب ت اإلاَا داسدها وفم وجىفير البنى اإلاىاظبت بلى حاهب اإلاىاسد البؽٍش

هما البذ مً وطع آلُاث اللُام باألوؽؼت  ػبُعت العمل وحجمه وآفاق جؼىسٍ.

مع مخؼلباث بداسة والفعالُاث الجامعُت باعخماد البرامج والىظاثل الذاعمت بالخىاصي 

اإلاعشفت لظمان حىدة الخعلُم العالي. وعلُه وحب الاَخمام ؤهثر بماظعاث الخعلُم 

ا مصذس  اإلاعشفت والاظدثماس فيها مً خالٌ الاظخخذام ألامثل للمعشفت العالي باعخباَس

وبداسة اإلاعشفت همذخل طشوسي لظمان حىدة َزٍ اإلااظعاث في ؿل حعذد اإلاخؼلباث 

اث.   وألاولٍى

وهـشا ألن مخؼلباث الاسجلاء بماظعاث الخعلُم العالي ًخؼلب الخؼشق بلى  

ا دوس ؤظاس ي في جدذًذ الىفاءة مذخالث وعملُاث و مخشحاث الخعلُم العالي، إلاا له

الذاخلُت والخاسحُت في الىطع الخالي و الخىحهاث اإلاعخلبلُت فلذ جىصلذ الذساظت بلى 

 الىخاثج الخالُت:

كذ ؤدي الؼلب الاحخماعي على الخعلُم العالي اإلات اًذ بلى جذوي الىفاءة الذاخلُت  -1

ادة ؤعذاد  ولخاسحُت بلبٌى بعع الؼلبت في جخصصاث لِغ لها خاحت في اإلاجخمع، و ٍص

عُت...الخ.  الؼلبت في اللاعاث الخذَس

جشهي  ماظعاث الخعلُم العالي في اإلاذن الشثِعُت و الخجمعاث العياهُت، وكذ ًدشم  -2

عذد مً فئاث اإلاجخمع فشص مىاصلت الخعلُم لـشوف احخماعُت ؤو اكخصادًت ؤو 

 حغشافُت.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد هللا بن خمى، ياطين بن شيدان  ـ

 

 مخطلباث إزطاء شساكت ذاث جدوي بين مؤطظاث الخعليم العالي ومديطها الاكخصادي والاجخماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 115 - 

ت اًذ ؤعذاد  ًىحذ خلل في جىصَع الؼلبت على الخخصصاث -3 ت ، ٍو العلمُت و الىـٍش

ت بالشغم مً ؤن خاحت اإلاجخمع جترهض في الخخصصاث  الؼلبت في الخخصصاث الىـٍش

 العلمُت والخلىُت.

ت التي  -4 ٍش جذوي ؤلاهفاق على البدىر العلمُت، خصىصا البدىر الخؼبُلُت والخؼٍى

اإلاؽىالث التي  حعاعذ ماظعاث ؤلاهخاج وماظعاث الخعلُم العالي في الخغلب على

 جىاحهها.  

ت التي جفشطها ماظعاث الخعلُم العالي على اإلاخلذمين  -5 وحىد العلباث ؤلاداٍس

ب و الذساظاث العلُا، مً خالٌ الؽشوغ التي حؽترػها  للخصٌى على بشامج الخذٍس

ماظعاث الخعلُم العالي في الخصٌى على مىافلت معبلت مً العمل عىذ الخلذم في 

الشغم مً اظخعذاد الؼالب و لذًه اللذسة على الخظىس وجىؼبم علُه َزٍ البرامج ب

 الؽشوغ العلمُت اإلاؼلىبت.

اصدًاد الفاكذ العلمي اإلاخمثل في الشظىب و الدعشب و عذد العىىاث التي ًلظيها  -6

 الؼالب في ماظعاث الخعلُم العالي خالٌ خؼؽ الخىمُت اإلاخعاكبت.

العالي في ظُاظاث اللبٌى و جبادٌ ؤعظاء  طعف الخيعُم بين ماظعاث الخعلُم -7

َُئت الخذَسغ واإلاؽاسهت في ألابدار العلمُت و كلت الخيعُم والخعاون بين ألاكعام 

ألاوادًمُت داخل اليلُت الىاخذة، وكلت الخيعُم و الخعاون ؤًظا بين اليلُاث داخل 

 الجامعت.

َغ والىخب واإلازهشاث ًخم الترهي  في العملُت الخعلُمُت على عظى َُئت الخذس  -8

الذساظُت و الاخخباساث وألاهـمت و اللىاثذ، و ًلل الترهي  على الؼالب همدىس للعملُت 

 الخعلُمُت. 

جفخلش ػشق الخذَسغ بلى اظخخذام وظاثل الخذَسغ الخذًثت لخىطُذ الذسط وبًجاد  -9

خطح الجى اإلاىاظب لخدلُم الخفاعل بين الؼلبت ؤهفعهم و الخفاعل مع اإلاداطش،  ٍو

 رلً مً خلى معـم اللاعاث الذساظُت مً ألاحهضة و الىظاثل الخعلُمُت.
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وؤخيرا كلت اسجباغ مخشحاث الخعلُم العالي باخخُاحاث الخىمُت لعذم الخيامل  -10

والخفاعل الفعاٌ بين ماظعاث الخعلُم العالي و اللؼاع الخاص مما ؤزلل واَل 

ب في بعادة جين، خُث ًىحذ فاثظا  الجامعاث هفعها وماظعاث الخذٍس جإَُل الخٍش

جين الزًً ٌعاهىن مً البؼالت اإلالىعت و العافشة في بعع  هبيرا في ؤعذاد الخٍش

الخخصصاث التي جلذمها ماظعاث الخعلُم العالي، في الىكذ الزي ًىحذ فُه هلص 

 واضح في مجاالث ؤخشي جدخاج بليها ماظعاث اإلاجخمع بفشعيها العام و الخاص. 
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 واقع العالقت بين مؤسساث الخعليم العالي ومحيطها الاقخصادي والاحخماعي
The reality of the relationship between higher education institutions and their 

economic and social environment 

 
 *مراد بن سماعين

 

حخماعي و كضعتهم غلى الاهضماج في ؾيروعة الػىإلات ئن مؿخلبل ألامم واإلاجخمػاث و جُىعَم  الاكخهاصي والاا ملخص:

ظا مً زالٌ جبُان ضوع الظي ًيبغي غلى ال والؾخفاصة منها ٌػخمض بالضعحت ألاولى غلى مؿخىاَم الػلمي واإلاػغفي، َو

ـ او البدث الػلمي او زضمت اإلاجخمؼ وطلً بػغى مالمذ  مإؾؿاث الخػلُم الػالي اللُام به ؾىاء غلى مؿخىي الخضَع

ت، وغغى اإلاكىالث التي جىاحه الخػلُم الجامعي في الجؼاةغ هما ًغاٍ اغًاء َُئت ا لىاكؼ الظي حكهضٍ الجامػاث الجؼاةٍغ

ـ  ـ واًًاح ألاؾالُب والاؾتراجُجُاث التي ًغي اغًاء َُئت الخضَع نها مىاؾبت إلاىاحهت اإلاكىالث ؾىاء أالخضَع

لُم حامعي غلى مضي ما ًخىفغ مً أؾاجظة حامػُين، ألنهم َم حجغ الاكخهاصًت أو الاحخماغُت. هما ٌػخمض هجاح أي حػ

ت به، ومً َىا ومً زالٌ َظا البدث ؾيبين ئن قاء هللا الضوع الظي جلىم به مإؾؿاث الخػلُم الػالي في ئغضاص  الؼاٍو

ت للمجخمؼ، فمً الًغوعي أن جىاٌ الجامػاث مً الػىاًت والاَخمام باللضع الظي جد ىاؾب مؼ الضوع الىبير الىفاءاث البكٍغ

 الظي جلىم به.

 مإؾؿاث الخػلُم الػالي، اإلادُِ الاكخهاصي، اإلادُِ الاحخماعي الكلماث املفخاحيت:

 

Abstract: The future of nations and societies, their economic and social development, and 

their ability to integrate into the process of globalization and to benefit from it depends 

primarily on their scientific and knowledge level, and this is by clarifying the role that higher 

education institutions should play, whether at the level of teaching, scientific research or 

community service. This is by presenting the features of the reality witnessed by Algerian 

universities, presenting the problems facing university education in Algeria as seen by 

faculty members, and clarifying the methods and strategies that faculty members see as 

appropriate to confront problems, whether economic or social. The success of any university 

education also depends on the extent of what is available from university professors, because 

they are the cornerstone of it, and from here and through this research we will show, God 

willing, the role that higher education institutions play in preparing the human competencies 

of society, it is necessary that universities receive attention Pay attention to the extent that is 

commensurate with the great role you play. 

Keywords: Higher education institutions, the economic environment, the social environment 
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 املقدمت:

ت  جمشل كمت الهغم اإلاػغفي والػمىص الفلغي للخلضم ئن الجامػت الجؼاةٍغ

م اإلاىنل ئلى مجخمؼ  ال أخض ، خُث عاقي، مخُىع ومؼصَغالاحخماعي والاكخهاصي والٍُغ

أنبدذ فُه اإلاػغفت صالت للثروة ومهضعا اؾاؾُا  ٌػاعى خلُلت أهىا وػِل في غهغا

خمػاث اإلاجلجمُؼ ألاوكُت الاكخهاصًت، فلض أيحى جُىع وجىمُت  فػاالاللىمى ومدغوا 

ا غلى اهخاحها بػضما جأهض تهاإلاػانغة ًخأزغ أهثر فأهثر بضعحت امخالهها إلاهاصع اإلاػغفت وكضعا

الخػلُم بهفت غامت والخػلُم  را، هما ٌػخبغضم حضوي امخالن اإلاىاعص اإلااصًت لىخضَا

الػالي بهفت زانت مً أَم عواةؼ اكخهاص ومجخمؼ اإلاػغفت ، خُث حؿهم مإؾؿاث 

الخػلُم الػالي بضوع أؾاس ي في حػظُم اللضعة اإلاػغفُت للمجخمؼ بدشا واؾخسضاما 

غلمي )ئهخاج  وجُبُلا مً زالٌ مماعؾت وظاةفها مً جضَعـ )وكغ اإلاػغفت(، وبدث

ا.مؼ )جُبُم اإلاػغفت(إلاجخزضمت ااإلاػغفت(، وا

مُالبت بغبِ ما جلضمه  ان مإؾؿاث الخػلُم الػالي والبدث الػلميظا فهلوا

وخاحاجه لخيىن في كلب الخىمُت  اإلاجخمؼوجُلػاث  الاكخهاصًت بمخُلباث الخىمُت

ومدغوا لها، مؼ الػلم أن َظٍ اإلاؿإولُت ال جلؼ غلى غاجم الجامػت وخضَا  حخماغُتالاا

ً للجامػت َى ؾىق الػمل ممشال في اإلاإؾؿاث بل ًخدم ا، ولػل أَم قٍغ لها قغواَؤ

الاكخهاصًت والاحخماغُت التي جللى غلى غاجلها مهمت اؾخلباٌ مسغحاث الخػلُم 

ٌػغف كُاع الخػلُم الػالي  و في بالصهاومهاعاث، هما أهه  الجامعي مً ئَاعاث وهفاءاث

ُا مؼ الخُىع الظي ٌكهضٍ الػالم مىظ الاؾخلالٌ الػضًض مً الانالخاث جماق

والخدضًاث التي جىاحه ٌ ؾىاء غلى اإلاؿخىي اإلادلي أو غلى اإلاؿخىي الػالمي، وطلً لج 

غل مإؾؿاث الخػلُم الػالي مىاعة إلقػاع الػلم واإلاػغفت واهفخاخها مؼ مدُُها 

ن ومً َىا ي، الاحخماعي والاكخهاصي ومؿاَمتها في جىمُت البالص والنهىى باالكخهاص الَى

مإؾؿاث الخػلُم الػالي بين  الػالكتهُغح ؤلاقيالُت الخالُت: ما َى واكؼ ًمىً أن 
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ا بما ًجػلوالاحخماعي ومدُُها الاكخهاصي َغ  خىمُتالفي  فػالت ها؟ وهُف ًمىً جٍُى

االاكخهاصًت والاحخماغُت؟

اأهداف لبحث:

لُم الػالي الظي ٌػخبر الخػوئنالح غغى ومىاككت اإلافاَُم وألافياع اإلاغجبُت بمفهىم  -

 مضزال خضًشا في أصبُاث الخػلُم الػالي؛

ل ومً جم جدٍغً مضي اعجباٍ مسغحاث الخػلُم الجامعي بػالم الكغ ئظهاع وقغح -

 ؛الضوعة الاكخهاصًت

في مإؾؿاث الخػلُم الػالي  الخػلُم حىصة جدؿينالىبيرة ئلى وا اإلااؾت الخاحت جبُان -

ت؛  الجؼاةٍغ

ت ومدُُها  مإؾؿاث الخػلُم الػاليبين  الػالكتواكؼ وجفؿير  جدلُل - الجؼاةٍغ

اوالاحخماعي، مؼ ؤلاقاعة ئلى جُلػاتها اإلاؿخلبلُت. الاكخهاصي

اأهميت البحث:

مإؾؿاث الخػلُم الػالي  بكغح وجبُان الػالكت بينَظٍ الضعاؾت اإلاىؾىمت  ئن

جدبؼ  ألامغ الظي ًلخض ي، الجؼاةغ خالتئلى  ؤلاقاعةمؼ والاحخماعي  الاكخهاصيمدُُها وا

ؼ خللت الىنل ما  ألاؾالُب التي ًجب جفػُلها، والُغاةم التي ًجب جبىيها مً أحل حػٍؼ

، وغغى ؾلىن الجؼاةغ الاكخهاصي والاحخماعيبين مإؾؿاث الخػلُم الػالي واإلادُِ 

، هما ًجضع وبالضعحت ألاولى ؤلاقاعة الى خلُلت الػالكت بين مإؾؿت في َظا اإلاجاٌ

ت وغالم الكغل.الخػل اُم الػالي والبدث الػلمي الجؼاةٍغ

 مىهجيت البحث:

ػخمض َظا البدث غلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي اإلابني غلى الاؾلىب الىظغي لخلضًم ٌ      

ومدُُها الاكخهاصي الخػلُم الػالي  خلُلت الػالكت التي جغبِ مإؾؿاثزلفُت غً 

الع غلى مسخ والاحخماعي، وطلً الث إلاجالف الضعاؾاث وألابدار والىخب وامً زالٌ الَا

ا.والاكتراخاث بالىخاةج  والخغوج اإلاخػللت بمىيىع البدث
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 الدراساث السابقت:

 الؿىؾُىواكؼ الكغاهت بين الجامػت ومدُُها بػىىان: ( 5115)أحمد دهاقت دراست -1

ؼ ما َى واك، خُث غالج الباخث ؤلاقيالُت الخالُت: الؿىؾُىلىجي اكخهاصي: جدلُل

ا بما ًجػل الجامػت  َغ الكغاهت بين الجامػت ومدُُها الاكخهاصي؟ وهُف ًمىً جٍُى

الىكىف بىىع مً الىنف اإلاجخمػُت؟ هما َضفذ الضعاؾت ئلى مداولت  فاغلت في جىمُت

ت ومدُُها الاكخهاصي ، هما جىنلذ والخفؿير غلى واكؼ الكغاهت بين الجامػت الجؼاةٍغ

مؼ اإلادُِ غالكت جباصلُت، ٌؿخفُض الكغواء مً الخبرة  غالكت الجامػتالضعاؾت ئلى أن 

والػلم وجخمىً الجامػت مً زلم فغم قغل للخغ ًجين، وهظا اؾخفاصة كُاع الخػلُم 

ظا ما ًلخض ي اجساط كغاعاث  ل الظي كض ٌؿاَم به الكغواء، َو الػالي مً الخمٍى

ا.كىاةُتجىظم َظٍ الػالكت بػُضا غً اللغاعاث الؿُدُت أو الػ اؾتراجُجُت

ً اإلانهي بالجؼاةغي في عبِ بػىىان:  (5118)حميدة حرو دراست -5 ؾُاؾت كُاع الخيٍى

، خُث غالج الباخث 2015الى  2010مسغحاجه بػالم الكغل والًت بؿىغة همىطحا مً 

ً ؤلاقيالُت الخالُت:  ً اإلانهي الجؼاةغي في عبِ مسغحاث الخيٍى ما هي ؾُاؾت كُاع الخيٍى

حاء الهضف مً َظٍ خُث  ؟2015الى  2010بؿىغة همىطحا مً  بػالم الكغل بىالًت

ً اإلانهي بالجؼاةغ لغبِ مسغحا جه بػالم الكغل الضعاؾت الخػغف غلى ؾُاؾت كُاع الخيٍى

ً اإلانهي بىالًت بؿىغة بين  ،2015الى  2010مً  الى حاهب الخػغف غلى واكؼ كُاع الخيٍى

ً اإلانهي بػالم اإلاضزالث واإلاسغحاث، وغلى ألالُاث اإلاؿخسضمت ل غبِ مسغحاث الخيٍى

ً اإلانهي  الكغل بىالًت بؿىغة، ومً بين أَم هخاةج اإلاخدهل غليها هي: أن كُاع الخيٍى

بالجؼاةغ ؾعى لغبِ مسغحاجه بػالم الكغل مً زالٌ جبني ؾُاؾت جخماش ى مؼ الخاحاث 

ى حاهب غالم الكغل، بىاؾُت ألُاث كاهىهُت وجىظُمُت لغبِ مسغحاجه بػالم الكغل، ئل

اجبني حملت مً ؤلانالخاث التي قغغذ فيها مؼ بضاًت ألالفُت الشاهُت

جُبُم الخلُُم الظاحي وصوعٍ في بػىىان:  (5118هىاري وآخرون ) مىصىريدراست -3

جدؿين حػاون الجامػت مؼ مدُُها الاحخماعي والاكخهاصي في يىء مػاًير اإلاغحؼ 
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ني لًمان حىصة الخػلُم الػالي في الجؼا ( صعاؾت 2018-2017ةغ زالٌ الفترة )الَى

 مؼ أصعاع حامػت حػاونا حىصة غلى الىكىف الضعاؾتجُبُلُت حامػت أصعاع. خُث جىاولذ 

ً ملاعهت زالٌ مً والاكخهاصي الاحخماعي اإلادُِ ٍغ ً الخلٍغ  زلُت يمان غً الهاصٍع

ت الػالي الخػلُم مإؾؿاث في الضازلُت الجىصة ا خاٌو ، هم2018و 2017 لؿىتي الجؼاةٍغ

 جُبُلُت مُضاهُت ئقيالُت البدث اإلاخمشلت في صعاؾت مػالجت الضعاؾتالباخشين مً زالٌ 

ا يغوعة ملخت إلخضار بجامػت الجىصة يمان لخلُت  الجامػت بين جلاعب أصعاع باغخباَع

 وأونذ اإلاخىؾِ مً أكل وان الؿيخين في الخلُُم ومدُُها، وواهذ هخاةج الضعاؾت أن

 الاحخماعي اإلادُِ مؼ الخػاونا حىصة مً للغفؼ الفاغلين ؼبًغوعة جيازف حمُ

 مً زالٌ والاكخهاصي الاحخماعي مدُُها غلى الجامػت اهفخاح ويغوعة والاكخهاصي

ني اإلاغحؼ مخُلباث جُبُم  في الفجىة لخضاعن الضازلُت الجىصة لًمان الجضًض الَى

ا.أصعاع حامػت

ُج ؾبل ( بعىىان:5151)مىس ى محمد بندراست -4 اجضغُم غالوا ضَى
 
ا كت  مإؾؿاث 

(، خُث خاٌو الباخث الجؼاةغ جغبتج ئلى ؤلاقاعة مؼالاكخهاصي ) لػالي بمدُُهام االخػلُ

والُغاةم التي ًجب جبىيها  التي ًجب جفػُلها ألاؾالُبجلص ي وجدبؼ مً زالٌ الضعاؾت 

ؼ خللت الىنل ما بين مإؾؿاث الخػلُم الػالي واإلادُِ  ما الاكخهاصي، همً أحل حػٍؼ

 الاكخهاصيئلى أن حػل الخللت بين مإؾؿاث الخػلُم الػالي ومدُُها جىنل الباخث 

التي  ؤلالىتروهُتبالبىاباث  موهظلً الاَخما مخهلت ووكُت حػىص بالفاةضة غلى اإلاجخمؼ،

لبت مإؾؿاث الخػلُم الػالي جي َو جفػُل الكغاهت بين مإؾؿاث الخػلُم وا تهخم بسٍغ

ب ومإؾؿاث ؾىق الػ مؼ مخُلباث  جخالءممل، جبني اإلاىاهج الخػلُمُت التي والخضٍع

ا.ؾىق الكغل

-الجؼاةغعبِ الجامػت باللُاع الهىاعي في  ( بعىىان:5151) دمىش وسيلتدراست  -5

(، خُث وان الهضف مً الضعاؾت َى حؿلُِ الًىء صعاؾت جدلُلُت(-واإلاػىكاث الىاكؼ

ظا مً زالٌ الخُغق ئلى جُىع غلى مسخلف آلالُاث لغبِ اللُاع الهىاعي في الجؼاة غ َو
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أن الػالكت بين اللُاغين في  ول مً اللُاغين في الجؼاةغ، وجىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى

الجؼاةغ ال جخػضي اإلاؿخىي الخللُضي، هما أوص ى الباخث مً زالٌ الىخاةج اإلادللت 

لهىاعي بًغوعة حػضًل مىاهج الخػلُم الجامعي بما ٌؿهل الغبِ بين الجامػت واللُاع ا

 في الجؼاةغ.

 لي ومحيطها الاقخصادي والاحخماعيالعا ممؤسساث الخعلي -أوال

 قطاع الخعليم العالي: -1

الخػلُم الػالي مجخمؼ غلمي يهخم بالبدث غً الخلُلت مً أحل زضمت ٌػخبر 

ؿخمض وكاَه مً الػىهغ البكغي الظي ًملً هفاءاث غالُت  ، صاء الجُضألاااإلاجخمؼ، َو

ًمىً هما جلضًم الخضماث اإلاخىىغت باؾخػماٌ الػلىم والخىىىلىحُا،  زالٌمً  وطلً

ت فلِالخػلُم الػالي لم ٌػض جلً الخضمت التي جلضم  ئنأن هلٌى  ، بل مسغحاث بكٍغ

الفىغي، ووظُفخه  ؤلاهخاجوكُاغه  الػلم والخػلم، تنىاغمبيُا غلى أيحى اكخهاصا 

والاحخماعي مً حهت، ومخُلباث ؾض وجلبُت اخخُاحاث مدُُه الاكخهاصي  الغةِؿُت

ا.اإلاػغفتوكغ اإلاىحىص مً  الػالم الخاعجي مً حهت أزغي، وهظلً

، 2016)بغهت،  مً زالٌ ما طهغهاٍ ًمىً ئغُاء همفهىم للخػلُم الػالي بأهه

ً اإلاىحه للبدث الظي ًخم بػض اإلاغخلت : (150م  ً أو الخيٍى ول أهىاع الضعاؾاث، الخيٍى

ت غلى مؿخىي مإا ؾؿت حامػُت أو مإؾؿاث حػلُمُت أزغي مػترف بها الشاهٍى

 ت.الػالي مً كبل الؿلُاث الغؾمُت للضول همإؾؿاث للخػلُم

ئن همىطج الخىمُت الاكخهاصًت الظي جم الكغوع في جىفُظٍ ابخضاء مً ئَالق 

فغى غلى الضولت ئغاصة َُيلت غمُلت إلاىظىمت التربُت  1967مسُِ الشالسي ألاٌو ؾىت 

ً بكي ل غام وإلاىظىمت الخػلُم الػالي بكيل زام، وكض جمذ ئغاصة الهُيلت َظٍ والخيٍى

ا:(253، نفدت 2020)وؾُلت،  وفم اإلاداوع الخالُت

ً بكيل هلي، - ائغاصة نُاغت بغامج الخيٍى
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جىظُم بُضاغىجي حضًض للضعاؾت وجىشُف الىماء في الخػلُم وجىالذ بػضَا الػضًض مً  -

ام الػالي،اللىاهين وؤلانالخاث في الخػلُ

هما وكير َىا ئلى أهه كض جم ئوكاء وػاعة الخػلُم  ئغاصة جىظُم قامل للهُاول الجامػُت، -

ا، وبهظا ظهغث الجامػت في الجؼاةغ بمفهىمها الفػلي.1970الػالي والبدث الػلمي ؾىت 

وبالخضًث غً ملضاع ميزاهُت البدث الػلمي ئلى الىاجج الضازلي الخام ؤلاحمالي 

اث، وفي ؾىت  1999فدتى ؾىت  جم عفؼ اإلايزاهُت اإلاسههت  2000سجلذ أصوى اإلاؿخٍى

ظا بػض ئوكاء  1%ئلى  0.2 %للبدث الػلمي باليؿبت للىاجج الضازلي الخام مً  َو

غ البدث الخىىىلىجي، ئيافت ئلى طلً فلض جم جلضًم خىافؼ  ني لخٍُى الهىضوق الَى

بُت للكغواث التي لضيها أوكُت بدث، وجم ئلغاء ا بت غلى اللُمت اإلاًافت غىض يٍغ لًٍغ

اقغاء اإلاػضاث وألاحهؼة الػلمُت.

هما اؾخفاص اللُاع مً بغامج َامت، ففي ئَاع بغهامج ؤلاوػاف الاكخهاصي 

ملُاع صًىاع حؼاةغي، وفي  38,12( زهو للؿم البدث الػلمي خىالي 2001-2004)

لُاع الخػلُم ( زهو ل2009-2005البرهامج الخىمُلي لضغم ؤلاوػاف الاكخهاصي )

ملُاع صًىاع حؼاةغي، في خين أن بغهامج الخىمُت الخماس ي  63,154الػالي والبدث الػلمي 

ملُاع صًىاع حؼاةغي، الى حاهب اإلابالغ  100( زهو للبدث الػلمي وخضٍ 2010-2014)

ااإلاالُت اإلاسههت للبدث الػلمي فلض جم جضغُمه بمجمىغت مً اإلاغاؾُم أَمها:

ىُت  1998اإلاإعر في ماي  98/178ي عكم اإلاغؾىم الخىفُظ - اإلاخًمً ئوكاء الىوالت الَى

ا.  لخشمين هخاةج البدث والخىمُت الخىىىلىحُت وجىظُمها وحؿُيَر

اإلادضص لخىظُم اللجان  1999أهخىبغ  31اإلاإعر في  99/243اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

ا. غ الخىىىلىجي وحؿُيَر  اللُاغُت الضاةمت للبدث الػلمي والخٍُى

اإلادضص للىاغض ئوكاء  1999أهخىبغ  31اإلاإعر في  99/244اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

ا.  مسابغ البدث وجىظُمها وحؿُيَر
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اإلاخًمً هُفُاث ئوكاء  1999هىفمبر  16اإلاإعر في  99/259اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  -

 وحؿُير اإلاإؾؿاث الػمىمُت طاث الُابؼ الػلمي والخُىع الخىىىلىجي.

مإؾؿت الخػلُم الػالي مىػغت  106بىت الجامػُت فخخيىن مً أما غً الك

ىُت غلُا،  20مغهؼ حامعي، 13حامػت،  50والًت، جًم  48غلى  مضاعؽ  10مضعؾت َو

امضعؾت غلُا لألؾاجظة، ملخلخين حامػُخين. 11غلُا، 

 ً ٍغ وبالخضًث غً الػىهغ البكغي فلض جُىع غضص الُالب وألاؾاجظة اإلاَإ

م 1963-1962إلاىؾم الجامعي )َالب في ا 2725مً  َغ مػظمهم  طأؾخا 298( ًَإ

م  18135أحاهب ئلى  َغ َالب  407795، لترجفؼ ئلى 1990أؾخاط ؾىت  14536َالب ًَإ

م  َغ ، وخؿب آزغ الاخهاةُاث فلض بلغ غضص الُلبت 2000أؾخاط ؾىت  17460ًَإ

م 2018-2017َالب في اإلاىؾم الجامعي ) 1611422 َغ اأؾخاط. 59113( ًَإ

امبادئ الخعليم العالي: -5

ا في  اعجىؼث ؾُاؾت الخػلُم الػالي في الجؼاةغ غلى أعبؼ مباصب أؾاؾُت هىحَؼ

ا(183، نفدت 2013)عكاص، :آلاحي

ؾػذ الضولت مً زالٌ َظا اإلابضأ ئلى ئجاخت الفغم  دًمقراطيت الخعليم العالي: -أ

ين الظًً أ ت، ول خؿب هفاءجه م الشتهىا صعاؾانهاإلاخيافئت لجمُؼ الُلبت الجؼاةٍغ اهٍى

 07وان بملضوع أكل مً  1954الػللُت، بغٌ الىظغ غً مياهخه الاحخماغُت، ففي ؾىت 

نهم، وبػض زمؿين ؾىت ججاوػ  100.000ل َلبت في و وؿمت الىلىج ئلى الجامػت في َو

ا.100.000َالب في ول وؿمت  300غضص الُلبت الجامػُين 

ت  مً أَمطلً ػض ٌ سلك الخعليم: حزأرة -ب الاوكغاالث التي أولتها الؿلُاث الجؼاةٍغ

اًأحي: مااتها الاَخمام الىاؾؼ فىع ؤلاغالن غً الاؾخلالٌ. وجدمل غملُت الجؼأعة في َُ

ً همىطج حػلُم غاٌ  - حؼأعة هظام الخػلُم الػالي، فلض ؾػذ الضولت ئلى جيٍى

 ، ؾىاء فُما ًخػلم باإلاىاهج، الخُِ أو ألاؾلىب؛م بهازا

اعاث؛الجؼأعة الضا -  ةمت لؿلً ؤلَا
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 ت.عبِ أَضاف الخػلُم الػالي بأَضاف الخىمُ -

ين  للض جموا  حؼأعة َُئت الخضَعـ في وكذ مبىغ وؿبُا، ئط وان غضص ألاؾاجظة الجؼاةٍغ

ت 54ًمشلىن  1970ؾىت  با حؼاةٍغ  مً مجمىع ألاؾاجظة، أما الُىم فهُئت الخضَعـ جلٍغ

اولها.

ت الشلافُت للكػب الجؼاةغي، لظا هي غىهغ أ الػغبُتاللغت  الخعريب: -ج ؾاس ي للهٍى

ت بػض الاؾخلالٌ، مً زالٌ ئنالح الخػلُم الػالي، غلى ويؼ  غملذ الؿلُاث الجؼاةٍغ

مدل اَخمامها، فػمضث ئلى اللجىء ئلى غضص هبير مً الاؾاجظة اإلاخػاوهين مً  ٍبالخػغا

ً ألاؾاجظة الظًً ال ًخدىمىن في اللغت الػغب ظا باإلاىاػاة مؼ الػالم الػغبي لخيٍى ُت، َو

في اإلاإؾؿاث  ػلُم اإلاىشف للغاث اإلافخىختمغاهؼ لخ جدًير صوعاث عؾيلت الؾُما في

ب الخػلُم الػاليالجامػُت. َظا وئن ؾُاؾت  التي جم الاهُالق فيها ؾىت وا حػٍغ

اًت الشماهُيُاث في غضص مً الكػب الىبيرة. وهي في جلضم نه مؼ 100،بلغذ وؿبت 1971

اُت.ؿبت ئلى الكػب الخىىىلىحُت والُبمؿخمغ بالي

ؾاَمذ ألاَمُت التي أولتها الضولت إلاؿألت الخىمُت  الخىحه العلمي والخقني: -د

الاكخهاصًت والاحخماغُت مً زالٌ ؾُاؾاث الانالح التي قغغذ فيها غضاة الاؾخلالٌ 

 1967/1969مً زالٌ جبني هظام الاكخهاص اإلاىحه، ابخضاء مً اإلاسُِ الشالسي 

زم اإلاسُُين الخماؾُين الخالُين في  1974/1977و 1970/1973اإلاسُُين الغباغُين وا

ظا ما صفؼ  لت. َو ؼ الخىحه الػلمي والخلني وبغوػ الخاحت ئلى ئَاعاث جلىُت مَإ حػٍؼ

ُت حػلُم غالي جأزظ بػين الاغخباع خاحتها ئلى اإلاهاعاث  ت ئلى ويؼ زٍغ بالؿلُاث الجؼاةٍغ

م الػىاًت بما الخلىُت الػالُت، وطلً  اًأحي:غً ٍَغ

الاَخمام بالخػلُم الخىىىلىجي والخىؾؼ فُه، وحشجُؼ الضعاؾين غلى الالخداق  -

 بمضاعؾه ومػاَضٍ الػلُا؛
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ت والػلمُت في مإؾؿاث الخػلُم الػالي، بدُث ًيىن  - اإلاؼج بين الضعاؾت الىظٍغ

اث الػلمُت في ا  االث الخُبُلُت فيإلاجالُالب كاصعا غلى جُبُم الىظٍغ

ا  .الهىاغت، الؼعاغت، الُب وغيَر

 وظائف وأهداف مؤسساث الخعليم العالي: -3

مخياملت ولخيىن  ،ؾاؾُتألاا هووظاةف هامهامبث الخػلُم الػالي للُام مإؾؿا

ا ف ًجب مػغفت بػٌ اإلاهام والتي ًمىً ا:(151، نفدت 2016)بغهت، ُما ًليئًجاَػ

ت طاث اإلاهاعاث الفىُت مً ا - إلاؿخىي الػالي في مسخلف ئغضاص اللىي البكٍغ

وفي مسخلف مىاكؼ ؾىق الػمل لبضء  ،الخسههاث التي ًدخاحها اإلاجخمؼ

 .وجدلُلها والاحخماغُت الاكخهاصًتالخىمُت 

 ؤلاوؿاهُتاإلاػغفت  مجاالثاللُام بضوع أؾاس ي في البدث الػلمي في مسخلف  -

ا َغ  .وجُبُلاتها الػلمُت والخىىىلىحُت والػمل غلى جٍُى

والنهىى بالُبلاث  ألازالكُتي جلضم اإلاػغفت وحشجُؼ اللُم اإلاكاعهت ف -

ا.والاحخماعي الاكخهاصيالتي جإصي ئلى الخلضم  الاحخماغُت

اإلاكاعهت في جدلُم الخيؿُم والخيامل بين الخػلُم الجامعي ومغاخل الخػلُم  -

وطلً بهضف  ،الػام مً حهت، وبين الخػلُم الفني والخىىىلىجي مً حهت أزغيا

مغاخل الخػلُم اإلاسخلفت  مضزالثى جىاػن مغن مىاؾب بين الىنٌى ئل

 .ومسغحاتها

مىخاث الخىمُت والاججاَاثاإلاؿاَمت في حػضًل هظام اللُم  - ، بما ًدىاؾب َو

في اإلاجخمؼ، وػٍاصة كضعة الخػلُم غلى حغُير اللُم والػاصاث غير اإلاغغىب فيها، 

توالخضماث  ؤلاهخاجلخضمت وافت كُاغاث   .ء غلى البُالتواللًا ؤلاصاٍع

، بما ًدلم اجهالهم ألافغاصجىمُت أهماٍ الخػبير والخفىير وجىىغها لضي  -

 واهخمائهم.بجظوعَم الشلافُت 
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اهفخاح الخػلُم غلى الػالم الخاعجي واَخمامه بكإون اللًاًا الضولُت،  -

 لم.لخػمُم الخفاَم والخىاع مؼ قػىب الػا

 :وظائف الجامعت -4

الكغل الكاغل إلاسخلف الكغاةذ الاحخماغُت في  أنبدذ الخدضًاث الػاإلاُت

اإلاىظىمت الضولُت، ووان لضوع الخػلُم والخػلم أَمُت بالغت زانت مؼ جُىع صوع الجامػت 

ا هدى بىاء مدُِ احخماعي واكخهاصي مخي ش أن وظُفت وا ن،وؾيَر اإلاالخظ غبر الخاٍع

مإؾؿاث مهمت  نأطالجامػت كض حغيرث وجُىعث بخُىع اإلاجخمؼ غلمُا وجىىىلىحُا، 

واهذ جخمشل في اإلادافظت غلى اإلاػغفت اللاةمت وهللها ئلى ألاحُاٌ، صون  الخػلُم الػالي

ا، َغ هما الضولت  البدث الػلمي بمفهىمه الخضًث الظي ٌؿتهضف همى اإلاػغفت وجٍُى

ت حؿعى صاةما ئلى  جدضًث مىظىمت الخػلُم الػالي غبر حػضًالث وكىاهين حضًضة الجؼاةٍغ

والتي جخمدىع خٌى مسغحاث  وظاةفهابضمج الجامػت مؼ مدُُها وجفػُل  طلً، واهفُلت

جخمؼ مً هلل لالبخياعاث والخلىُاث وئحغاء البدىر و جلضًم إلاالجامػت التي حؿاهض ا

 ر وظاةف:خهغ جغوي عابذ وظاةف الجامػت في زالاخُث  الاؾدكاعاث

الهفىة اإلامخاػة مً هىابغ  يهضف الخػلُم الػالي ئلى وكغ الػلم الغاقي بين وشر العلم: -1

 .ألامت، كهض ئغضاصَم لخضمتها

ال ًلخهغ الخػلُم الػالي غلى وكغ الػلم بين َالبه، وئهما يهضف أًًا  جرقيت العلم: -2

لبت  ئلى جغكُخه والنهىى بالبدىر والضعاؾاث الػلمُت التي ًجغيها ألاؾاجظة َو

ٌاالضعاؾاث الػلُا في اإلااحؿخير والضهخىعاٍ في مسخلف الخ  .لى

الىظُفت الشالشت هي حػلُم اإلاهً الغفُػت لىسبت ممخاػة مً  حعليم املهن الرفيعت: -3

 .الكباب، وي ًيىهىا كاصة وئَاعاث غلُا للبالص

ا

ا
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  :أهداف الجامعت -5

ئن ول مجخمؼ ًإؾـ حامػخه بىاءا غلى مكاوله الخانت وجُلػاجه واججاَاجه 

خامض غماع غكغ زهاةو للجامػت  وللض خضص والاحخماغُت، الؿُاؾُت، الاكخهاصًت

ا:ختى جإصي َظٍ ألازيرة عؾالتها ومهمتها التي أوكئذ مً أحلها، وهي

حامػت لػىانغ الخميز في ئغضاص الىسب... واغخباع طلً مهمت أؾاؾُت مً  -1

 .مهماتها في اإلاىظىمت الخػلُمُت وفي الؿُاق اإلاجخمعي الػام

 .ومهً مخسههت حامػت إلاػاعف غامت مكترهت جمشل كاغضة إلاػاعف -5

ا مىػؼلت في امخضاصاث زُُت، وئهما  -3 حامػت لكخاث اإلاػاعف التي ال ًلخهغ همَى

جخالقى وجدكابً في جيامل مػغفي بػًها ببػٌ، مً زالٌ مسخلف الخهىنُاث 

 .اإلاىهجُت إلاجاالث اإلاػغفت

ىُت بسهىنُتها مؼ الشلافاث التي حكاعهها في اللُم  -4 وفيها جلخلي الشلافت الَى

 .ي واإلاهاةغ الخُاجُت، ومؼ الشلافاث ؤلاوؿاهُت ألازغياواإلاػاو

 .وهي حامػت إلاسخلف مىخجاث الفىغ والخهىع والخُاٌ ؤلاوؿاوي -5

وهي ؾاخت لخػبئت الُاكت اإلايىهت واإلادغهت لىعي اإلاخػلم، وغُا بالىفـ، ووغُا  -6

 .بهمىم الخايغ وجدؿبا الخخماالث اإلاؿخلبل وحغيراجه

لظي ًإؾؿها، هما أنها اإلاؿإولت في الىكذ طاجه وهي حامػت لخأزير اإلاجخمؼ ا -7

 .غً جأزير ؤلاًجابي في مؿيرجه

اث الاحخماغُت ُهاوفيها ًىدؿب اإلاخػلم مجمىغت مً اللضعاث الػللُت وؤلامي -8

 جه.وؤلاؾخُاغاث الظاجُت، ومهاعاث الػمل وكُمه وغاصا

والجامػت هظلً مجخمؼ بيل ما في اإلاجخمؼ الخضًث مً ملىماث الخُاة  -9

والخىانل ضًملغاَُت، مً خُث جىؾُؼ مكاعهت الُلبت في جىظُم الخُاة الجامػُت ال

، ومً والاجداصاث الُالبُتبين ألاؾاجظة والُالب، ومً زالٌ الخىظُماث  الخهب

 ... زالٌ مهاصع وكىىاث الخىانل مؼ ؤلاصاعاث الجامػُت فُما ًخهل بهمىمهم ومكاولهم
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لا مً فغؾان  مػلمين،وفيها ًخللى حماغت ألاؾاجظة،  -11 مىحهين ًمشلىن فٍغ

الػلم ًدباعػون مؼ مجاالث جسهههم ومؼ الخُاة بأؾلخت اإلاػغفت والبدث الػلمي، 

ت في زضمت َالبهم حػلُما،  وجخيامل أؾلختهم مؼ مػاعن اإلاػغفت وجخألف مضاعؾهم الفىٍغ

كغا لها مدايغة ومىاككت وخىاعا، هما جخيامل في زضمت مجخمػهم ئهخاحا للمػغفت وو

 (39،38، نفدت 2010)صالٌ، .مكىعة وغمال لخل مكىالجه

جلػب الضوع ألاؾاس ي َظٍ الخهاةو هي التي ججػل الجامػت بالفػل خُث أن 

وطلً بالخأزير حغُير أوياع كاةمت،  وطلً مً زالٌ ما ٌؿعى ئلُه مً في زضمت الػلم،

 هما ًمىً جبُان، توجدؿين الجى الاكخهاصي بهفت زانت والجى الاحخماعي بهفت غام

ا:(35،36، نفدت 2004)خفُظي، ألاَضاف التي حؿعى الجامػت ئلى جدلُلهافُما ًلي 

م البدىر اإلاخهلت بالػلىم ؤلاوؿاهُت  - ا، غً ٍَغ َغ هلل اإلاػغفت وجٍُى

ظا بهضف جشلُف والخُبُلُت  .اإلاجخمؼ، َو

م بغامج الضعاؾاث الػلُا، خُث ئن البػٌ ًلىم  - ئغضاص الباخشين غً ٍَغ

مهام البدث والخضَعـ، والبػٌ ألازغ ًلىم بمهام البدث والػمل في ب

 .مإؾؿاث أزغيا

ظا مً  - جؼوٍض اللُاع الاكخهاصي الػام مىه والخام بداحاجه مً اإلاهغة، َو

 واإلاخمؿىين باللُمزالٌ ئغضاص اإلاهغة اإلاسخهين ألاهفاء الالػمين للخىمُت 

ىُت  .الَى

ا جُىعاث الػلم واخخُاحاث الػهغ. ئغضاص الخسههاث اإلاؿخلبلُت التي جمليه -

ئن َظٍ ألاَضاف هي مبلغ ول الجامػاث الػغبُت، غلى الغغم مً بلاء بػًها 

مجغص أمىُاث وآماٌ حؿعى لخدلُلها، لىً طلً لً ًخأث ئال بىحىص مهاصع 

لها، وكُاصاث هف ا، وهظا حى إاماصًت ضخمت لخمٍى ة وفاغلت وواغُت لدؿُيَر

ت والاا بغُت اللخاق بغهب الضٌو اإلاخُىعة التي  ؾخلاللُتأواصًمي ًىػم بالخٍغ

ااإلاجاٌ.كُػذ أقىاَا هبيرة في َظا 
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االعالي ومحيطها الاقخصادي والاحخماعي: مالعالقت بين مؤسساث الخعلي -ثاهيا

غالكت الجامػت مؼ اإلادُِ غالكت جباصلُت، ٌؿخفُض الكغواء مً الخبرة ئن 

خغ ًجين، وهظا اؾخفاصة كُاع الخػلُم والػلم وجخمىً الجامػت مً زلم فغم قغل لل

ظا ما ًلخض ي اجساط كغاعاث  ل الظي كض ٌؿاَم به الكغواء، َو الػالي مً الخمٍى

ا.جىظم َظٍ الػالكت بػُضا غً اللغاعاث الؿُدُت أو الػكىاةُت اؾتراجُجُت

ت كُاع الخػلُم الػالي في نىاغت ؤلاوؿان  ججاوػا للفكل وجأهُضا غلى خٍُى

وويؼ أؾـ اإلاؿخلبل ًيبغي غلى الضولت أن جخدمل مؿإولُتها ججاٍ َظا  خمؼ،إلاجوبىاء ا

ظا باث مً هل، وااللُاع، ألهه مً نمُم مهامها ووظاةفها الضؾخىعٍت والؿُاؾُت

ا:(126،125، نفدت 2015)أخمض، الخىمُتحل مؿاَمت الجامػت في أالًغوعي مً 

صًت والهىاغُت ئوكاء وجضغُم زلُت قغاهت بين الجامػت واإلاإؾؿاث الاكخها -

وئغُائها صوعا فػاال فُما ًسو ؤلاغالم والاجهاٌ في مُضان البدث وجباصٌ 

 .آلاعاء خٌى اإلاىايُؼ طاث الاَخمام اإلاكترن

اؾخدضار بىً مػلىماث ًًم ألابدار واليكاَاث الػلمُت التي جلىم ا  -

 .الجامػت وحػلها في مخىاٌو قغوائها مً اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت والاحخماغُت

ىُت، ئ - ؼ البدث الَى قغان اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت والاحخماغُت في مكاَع

ل وكاَاث البدث الػلمي وجىظُف هخاةجه  .والػمل غلى ئقغاهها في جمٍى

يغوعة جىفير ألاصواث والاؾتراجُجُاث الالػمت لخلم هىع مً الخيافإ والخيامل  -

 .بين مسغحاث الخػلُم الجامعي وفغم الػمل

ً بما ًخماش ى ومخُلباث الخىمُت الاكخهاصًت جىؾُؼ كاغضة الخػلُم  - والخيٍى

 .والاحخماغُت

يغوعة ئقغان اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت في اإلاإجمغاث الػلمُت والىضواث ووعف  -

الػمل التي جلُمها الجامػاث وطلً صف الاؾخفاصة مً َظٍ البرامج وجفػُل 

 .نل مً زالٌ َظٍ ألاغماٌ مُضاهُااالىخاةج اإلاخىا
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 .امعي باخخُاحاث ؾىق الػملعبِ الخػلُم الج -

 .خمؼإلاجعبِ البدث الػلمي بمكىالث ا -

خمؼ اإلاضوي في َظٍ إلاجصغم الاؾخلالٌ اإلاالي للجامػت وئقغان اللُاع الخام وا -

 .الػملُت لًمان قغاهت خلُلُت

م الاؾخلالٌ - ت غً ٍَغ ت وحشجُؼ مبضأ الالمغهٍؼ  الخسفُف مً خضة اإلاغهٍؼ

ام بكغاواث مخػضصة بما ًسضم أَضافها الخام لليلُاث والؿماح لها باللُ

 خمؼ مً احل الخىمُت. إلاجوأَضاف ا

 جحسين هىعيت الخكىين الجامعي وأثره على املحيط الاقخصادي والاحخماعي: -ثالثا

ليي جخدلم الىىغُـت الجُـضة في اإلاىخجاث والخضمـاث ًجب أن جلـىم اإلاإؾؿـت 

( التي جؼوص الىاؽ باإلاىخجاث وا الجامػت،)
ً
الخضماث باجساط ئحغاءاث مخػضصة جًمً مشال

ظٍ ؤلاحغاءاث الهاصفت لخدلُم الىىغُت  اجهاف اإلاىخج أو الخضمت بالىىغُت الجُضة. َو

لت التي حػغف .الجُضة حؿمى يمان الىىغُت غباعة غً  بها،ئن الىىغُت مهما واهذ الٍُغ

ا.جىثراإلاىخج أو الخضمت بىمُت كض جلل أو  ًمخلىها cزانُت

ظٍ  ىىغُت فهي غملُتأما يمان ال مىحهت هدى الخهٌى غلى َظٍ الخانُت. َو

 في 
ً
الػملُت حكمل ول ؤلاحغاءاث اإلاسُُت واإلاىظمت التي مً قأنها حػل الاخخمـاٌ هبيرا

اأن اإلاىخـج أو الخضمـت ؾُمخلً مخُلباث مدضصة ومىانفـاث مىيىغت 
ً
وكـض  .مؿـبلا

غت اليكاَاث التي جخسظَا يمان الىىغُت بأنها " مجمىا  Robinson 1994  غغفذ

 إلاىخج ما أو زضمت ما ًخم 
ً
مإؾؿت أو مىظمت لًمان أن مػاًير مدضصة ويػذ مؿبلا

ضف َظٍ اليكاَاث َى ججىب وكىع غُىب في اإلاىخجاث  بالفػل الىنٌى ئليها باهخظام َو

غجىؼ مفهىم يمان الىىغُت غلى غملُاث جىفُظًت ، أو الخضماث خيىن مً  وأهظمت،ٍو ٍو

ا:(92،91، نفدت 2010)صالٌ، انغ عةِؿت هيزالزت غى
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ويؼ مػاًير للمىخج أو الخضمت، واإلاػُاع َى غباعة جهف زانُت مُلىبت في  -

وحؿخػمل هأؾاؽ للُاؽ مؿخىي الجىصة ومىانفاث  ،اإلاىخج أو الخضمت

 .اإلاىخج أو الخضمت كض جخًمً غضة مػاًير ًغاص الالتزام بها

ًخم الخهٌى غلى مىخج أو زضمت وفم اإلاػاًير جىفُظ ؤلاهخاج أو جلضًم الخضمت بدُث  -

 وبكيل مىخظم
ً
 .اإلاىيىغت مؿبلا

ً الؿابلين  - ً زلت لضي الؼبىن أو مؿخػمل اإلاىخجاث والخضماث هدُجت للػىهٍغ جيٍى

 
ً
. ئن ئصاعة الخضمت(ولما هفظ ؤلاهخاج أو كضمذ  )أيفي أن ما وغض به ؾِخدلم صاةما

ة واإلاغاكبت ًلىم غلى كُاصة ؤلاصاعة الػلُا إلصاعا جىظُمي ضزلالجىصة الكاملت هي مى

هما ًلىم  )الجىصة(،للمإؾؿت لليكاَاث اإلاسخلفت اإلاخػللت بالخدؿين اإلاؿخمغ للىىغُــت 

ويمً َظا اإلافهىم جغهؼ  غلى ئقغان حمُؼ الػاملين في اإلاإؾؿت في جلً اليكاَاث.

اث وكاَاث ؤلاصاعة واإلاغاكبت باؾخمغاع غلى يمان اجهاف اإلاىخجاث وا الخضماث بمؿخٍى

مىًـ اللــٌى  الجىصة التي جلبي خاحاث الؼباةً وجدىػ غلى عياَم. ئصاعة الجـىصة  ئنٍو

 زانت: بهفــتواالكـاملت جغاغـي ما ًلـي 

 .الػمالء(أو  )اإلاىخفػينالترهيز غلى ئعياء الؼباةً  -

 .والبػُضةالخفىير والخسُُِ وويؼ ألاَضاف اإلاخىؾُت  -

الكت باإلاإؾؿت في الػملُاث ؤلاهخاحُت والخضمُت جمؼ مً لهم غن اإلاخئقغا -

 .والاختراموئغُاءَم ألاَمُت واإلاياهت 

بهم وئهؿابهم مهاعاث حضًضة لُإصوا غملهم غلى  - ب الػاملين وئغاصة جضٍع يغوعة جضٍع

اث واإلاػاًير الىىغُت   .اإلايكىصةأخؿً وحه ويمً اإلاؿخٍى

ذ مً كبل حمُؼ الػاملين في اؾتراجُجي زاب )التزامالالتزام بالخدؿين اإلاؿخمغ  -

 ة(. اإلاإؾؿت بخأمين الجىص

فغهؼ مفهىم  لخُلىلت صون خضور اإلاكاول وغضم الاهخظاع ئلى خين وكىغها،ا -

ؤلاصاعة الكاملت غلى الخفىير والخسُُِ والالتزام باصماج حمُؼ الػاملين غلى 
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بهم واخترامهم كيل َظا اإلافهىم اعج ،عغاًت الىىغُت هما عهؼ غلى جضٍع لاء َو

ض مً الفاغلُت   .والضكتبأهظمت الىىغُت هدى اإلاٍؼ

نبدذ البىاباث يغوعة ملخت في مجاٌ الخػلُم والخػلُم الػالي خُث هما أ

لىحه في ول الظغوف، وحها  لِـ مخاخا والضعاؾُين ألاواصًمُينالخىانل بين اإلاكغفين 

ُلؼ غلى سج لظلً فمً اإلامىً للضاعؽ أن ًدهل  ألاواصًمُتالخه غلى اإلااصة الػلمُت ٍو

ى في بِخه  ، 2020)بً مىس ى،  من: ًمكن للطالب بدُث ئلى الىشير مً اإلاؼاًا باإليافتَو

ا(4،3م

الع - اإلاخػللت  وألامىعاغلى اللًاًا والفػالُاث التي حػلنها الجامػت  الَا

 .بهم ًشخهُا واإلاخىاحضة في نفدتهم

 .جلضًم َلب لللبٌى وهظلً َلباث اإلاؿاغضاث اإلاالُت -

 .الامخداهاثاى نفىفهم الضعاؾُت وحضاٌو اؾخػغا -

 .َلب الىزاةم الخانت بهم -

 .ئصاعة الخؿاباث الخانت بهم -

الع -  .غلى جفانُل اإلاؿاغضاث اإلاالُت الَا

ا:واملعلمين لإلداريينًمكن 

 .َالبئصزاٌ الضعحاث الىهفُت والنهاةُت ليل  -

 .لُخم غغيها في ملف الُالب اإلاالخظاثهخابت  -

 .بالفهٌى الضعاؾُتغغى الجضاٌو الخانت  -

والظًً لم ٌؿخُُػىا احخُاػ  الامخداهاثب الظًً احخاػوا الاغغى كاةمت الُ -

 .الامخدان

ب في الائعؾاٌ عؾالت زانت ئلى َالب واخض، أو مجمىغت مسخاعة، أو حمُؼ الُ -

 ."الهف "بىلغة واخضة فلِ
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 وألاًاماإلاػلىماث اإلاخػللت بالفهل الضعاس ي، مشل بضاًت ونهاًت الفهل  -

 .، واإلايانوكاثوألاا

 اإلادُِ مؼ الخػاونا مُضان إلاجاٌ هبريا أَمُت أولذ الىنُت الىػاعة أنهما أن  -

غاف مسخلف مكاعهت لًمان والاكخهاصي الاحخماعي  اللغاعاث اجساط في ألَا

 خاحاتهم ولخدؿين مسخلف جلبُت الاغخباع بػين ألازظ مؼ باإلاإؾؿت الخانت

 الاحخماعي اإلادُِ مؼ الخػاونا ئَاع في الجامػُت اإلاإؾؿت أصاء حىصة

)َىاعي،  والاكخهاصي ًخم كُاؽ مؿخىي أصاء ول مػُاع مً اإلاػاًير الخالُت:

ا(157،156، نفدت 2018ؾاوؽ، و قغبي، 

 الػالم. غلى الاهفخاح ؾُاؾت -

ً البدث مجاٌ في اؾتراجُجُت اإلاإؾؿت ويػذ - اع جخًمً والخيٍى  ألاولي. ؤلَا

 اجهاٌ. لؿُاؾت اإلاإؾؿت امخالن -

 والخغهُت. لكغاهتا -

 الػاإلاُت. الخغهُت غلى اإلاإؾؿت حشجؼ -

 اإلاىاعص. مً اإلاكترهت والاؾخفاصة اإلاػلىماث جباصٌ -

ٌا اإلاإؾؿت جىفغ -  الضولُت. اإلاغاحؼ ئلى الىنى

محاولت جحقيق الخكامل بين مؤسساث الخعليم العالي والقطاعين الاقخصادي  -رابعا

 والاحخماعي:

، مؿاعا أؾاؾُا وخخمُا باليؿبت للجامػت هاصيالاكخكت مؼ اإلادُِ الحػخبر الػ

ت، وطلً جدلُلا  الػلمُت والبُضاغىحُت والشلافُت إلاىظىعيها. فالكغاهت  لألَضافالجؼاةٍغ

جي الجامػت واهسغاَهم في  الاكخهاصًتمؼ اإلاإؾؿاث  تهضف لدؿهُل غملُت ئصماج زٍغ

ت ل جمشل فغنا َبُػُت  الاكخهاصًتص باغخباع أن َظٍ اإلاإؾؿاث لبالاالضوعة الخىمٍى

ا .للدكغُل
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اعافي َظا  ت ئلى ئقغان اإلاهىُين في  ؤلَا طاث  ألاوكُتحؿعى الجامػت الجؼاةٍغ

مالالػ ا:كت وطلً غً ٍَغ

ائغُاء صعوؽ وئللاء مدايغاث،  -

ؼ البدث  - اغلى التربهاث ومخابػت اإلاتربهين، وؤلاقغافاإلاؿاَمت في مكاَع

البىاء اإلاكترن وجلُُم مضي جأزير بػٌ اإلاكاعهت في اإلاىاككاث وئغضاص بغامج حضًضة و -

يُت غلى الدكغُلُت اإلاجاالث ا.الخيٍى

ً في  ؼ مؿاَمت الجامػت ومغاهؼ البدث الػلمي والباخشين واإلابخىٍغ ولخػٍؼ

غ الخىىىلىجي ؾىت  ني لخلُُم البدث الػلمي والخٍُى ت كام اإلاجلـ الَى اللًاًا الخىمٍى

ىُت طاث وجدضًض ك لضعاؾت لجان كُاغُت ، بدكىُل2015  تألاولٍىاةمت البرامج الَى

ا.(39، نفدت 2020)بً مىس ى، إلاكغوع كاهىن جىحُهي اوفل

هما أهه كض جؼاًض الضوع للجامػاث في ؾض الخاحت ئلى الابخياعاث الخىىىلىحُت 

ا:(150، نفدت 2018)ؾػُضة، وإلػالت الخىاحؼ بين مسخلف اللُاغاث غلى الىدى الخالي

ا مىلض للفىغ حػض الجامػت أَم غىانغ ال - ني لإلبضاع باغخباَع ىظام الَى

 ؤلابضاعي،

ؼ الىمى  - غ صوعا َاما في حػٍؼ جإصي الجامػاث الغاةضة في البدث والخٍُى

 الاكخهاصي للبِئت التي جيكِ فيها،

ؼ جالقي مهالخها مؼ اللُاع الهىاعي، باؾخدضار  - جخجه الجامػاث ئلى حػٍؼ

ص همىطج جىىىلىجي أواصًمي ٌػخبر واهدؿاب زلافت الابخياع في الجامػاث واغخما

ؼ اإلاىظىمت الىَىُت لإلبضاع  ىُت وحػٍؼ َُلا مىخضا لخلم اللاغضة اإلاػغفُت الَى

 والابخياع،

الخفاغل مؼ اللُاع الهىاعي لخدل مدل مغاهؼ  بضأث الجامػاث جخجه ئلى -

ا لُغق حضًضة  ألابدار الخابػت لكغواجه في ئَاع الابخياع اإلافخىح بفػل ابخياَع
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أوال، ومً مىظىع أن بػٌ الهىاغاث واإلاىخجاث اإلاخياملت ال جىمى وال  َظا

اجخُىع ئال بخضزل جسههاث ال جخىفغ ئال في الجامػاث.

مىً جدضًض أَم الؿماث التي ًيبغي أن جخىافغ في الخغم الجامعي الجؼاةغي  ٍو

الختى ًيىن   :ليفُما ً الاكخهاصًتكت قغاهت أو جدالف مؼ اإلاإؾؿاث الغ إلكامت مَإ

ا(40، نفدت 2020)بً مىس ى، 

األَضافها.جهىعَا  ييمً عؾالت الجامػت وف الاكخهاصًت الخىمُت جيىنا أن -

االهىاغُت. اإلاإؾؿاث مؼ البدىر في اإلاكاعواث مخابػخه -

 .الػمل غلى اإلاكاعهت في بغامج حػلُم نىاعي -

اجلىُت.وجلضًمها زضماث ت ض وكاَها صازل اإلاإؾؿاث الهىاغًُجمض -

ٌا - غ حكاعن هملاو  .في كًاًا البدث والخٍُى

 .الػمل غلى هلل الخىىىلىحُا للمجخمؼ اإلادلى -

 .الاكخهاصًتجدفيز أغًاء َُئت الخضَعـ للمكاعهت في أوكُت الخىمُت  -

 .الاكخهاصًتالخىمُت  وواالثالػمل غلى اإلاكاعهت بكيل مىخظم مً  -

 .بها والاعجلاءحشجُؼ زضماث الخػلُم الػالي  -

ىاث الجامػُت طاث الُابؼ ئطن ئكامت َظٍ الكغاهت ٌ ؼ الخيٍى ؿخىحب حػٍؼ

ت  اإلانهي وطلً جماقُا مؼ اإلاؿخجضاث الخانلت في ؾىق الػمل، وىن الجامػت الجؼاةٍغ

ً أواصًمي هىعي ًغجىؼ غلى اهدؿاب  جىاحه الُىم جدض مؼصوج بين يغوعة يمان جيٍى

ا ؾىق الػمل اإلاػغفت والخأَُل الػلمي وبين يغوعة الخىُف مؼ اإلاخُلباث التي ًفغيه

ا.ؾُما ما حػلم باإلاهاعاث الػلمُت الجضًضة

 خاجمت:

جخميز بضوعَا الفػاٌ واإزغ بػًها ببػٌ، ج الجامػت مىظىمت حػلُمُت مخياملت

ت البض وأن جىاهب َظا اإلافهىم بالترهيز غلى الىُف والىىع إلافي ا جخمؼ، والجامػت الجؼاةٍغ

ةغ أنبذ طو َابؼ ؾُحي ال ٌػمل غلى فالخػلُم الػالي في الجؼا ال غلى الىم والكيل،
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ظا عاحؼ  مؼ مدُُهاتها جفػُل وظاةف الجامػت وغالكا ؾىاء الاكخهاصي أو الاحخماعي َو

يػف اإلاؿخىي الُالبي وجضوي اإلاىاهج الخػلُمُت واعجباَها بالُغق والىؾاةل واإلااصة ئلى 

ب والاعجلاء بمؿخىي البرامج وألاو، وغضم الػلمُت الىالؾُىُت ، كُت الخػلُمُتالخضٍع

ً غلى زلم جلً الغابُت اإلافلىصة و ج َلبت أهفاء كاصٍع الاعجلاء باإلاؿخىي الجامعي و جسٍغ

ا.بين الجامػت ومدُُها

مإؾؿاث الخػلُم الػالي  جغبِ يىجاح الػالكت التئهًمىً اللٌى لهظا 

ظاأنبذ يغوعة خخمُت ال مفغ منهاومدُُها الاكخهاصي والاحخماعي  إلاىاحهت  ، َو

َظٍ الػالكت ًخىكف هجاح  هما.لف الخدضًاث ؾىاء غلى الهػُض اإلادلي أو الػالميمسخ

بالضعحت ألاولى وهسُىة أولُت وأؾاؾُت وجمهُضًت غلى يغوعة ئخضار حغُيراث َامت 

مجاٌ الخىحه  عأؾها:وهظهغ غلى  الػالي،وقاملت في مسخلف مجاالث هظام الخػلُم 

اللُم اإلاكترهت وألاهماٍ اللُاصًت  الخىظُمُت،اول الهُ الخػلُم،جىىىلىحُا  الاؾتراجُجي،

مإؾؿاث الخػلُم حػلُمُت فُما ًسو غالكت  ، هما ًجب البدث غً ؾُاؾتالفاغلت

ا  والاحخماعي، والتي مً قأنها كخهاصيالامؼ مدُُها  الػالي جغاًَ غلى اإلالاولت باغخباَع

ظا أصاة الؾدشماع الىفاءاث وحكغُلها، ً بُالت خملت الكهاصاث كهض جسلو الضولت م َو

اا.الػلُ

لظا ٌكتٍر أن ًىظغ إلاكغوع جُبُم هظام يمان الجىصة في مإؾؿاث الخػلُم 

الػالي غلى أهه مكغع حغُير جىظُمي ًخُلب حؿُيرا مدىما أي الؿعي والػمل غلى 

مإؾؿاث مً احل مؿاَمت والظا باث مً الًغوعي  الخغُير.الخدًير الجُض للُاصة َظا 

االاكخهاصًت والاحخماغُت صازلُا وزاعحُا: في الخىمُت ي والبدث الػلميالخػلُم الػال

حشجُؼ ما ٌؿمى باالبخياع اإلافخىح، وطلً مً زالٌ ويؼ جدفيزاث غلى قغف  -

ظا بخسهُو وؿبت مً  قغواث ألاغماٌ الػمىمُت والخانت وختى ألاحىبُت، َو

ل وكاٍ الخػلُم الػالي والبدث الػلمي.  عكم أغمالها لخمٍى
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ل غلى جضغُم ئوكاء الخايىاث الجامػُت إلاا لها مً صوع في الخض مً الػم -

ؼ وألافياع  هجغة الػلٌى اإلاخميزة وإلاا جًمىه مً صغم جلني فػلي لخاملي اإلاكاَع

 الىبري.

بالجامػت زانت غلى اإلاؿخىي الخاعجي لغبُها  الاجهاٌجفػُل اؾخسضام  -

ظا مً أحل الهالح الػامبمدُُها الخاعجي  ىعاصفؼ عجلت الخُ زالٌمً  ، َو

 .واإلاؿخضامت واإلاىاهبت الػاإلاُت والخىمُت الكاملت

خػلُم الاؾخفاصة مً الخجاعب الضولُت في مجاٌ جىمُت وصغم مإؾؿاث ال -

ظا ،الػالي مً زالٌ اؾخػغاى َظٍ الخجاعب بالضعاؾت والخدلُل، ومداولت  َو

ىاؾب دي ججىُُفها مؼ واكؼ مإؾؿاجىا في مداولت للخغوج بأفًل ألاؾالُب الت

 .اإلاإؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت في الجؼاةغوا

اصة  زانتحكىُل زلُت  - بالغبِ بين مإؾؿت الخػلُم الػالي واإلاىظماث لٍؼ

ىاث مؿخمغة واقغان مإؾؿت الخػلُم  ؼ الخػاوهُت بُنهما وجىظُم جيٍى اإلاكاَع

ىُت.الػالي في الخىمُت   الَى

غ يغوعة ؤلاصماج الفػاٌ لخىىىلىحُاث اإلاػلىماث والا - جهاٌ وجٍُى

تاؾخسضاماتها في اإلاإؾؿاث  ىُت  اؾتراجُجُت، خُث ًخُلب طلً الجؼاةٍغ َو

غ  الػالكت بين مإؾؿاث الخػلُم الػالي ومدُُها الخاعجي بهفت قاملت لخٍُى

 غامت وغالم الكغل بهفت زانت.

جي مإؾؿاث الخػلُم الػاليللُام بضعاؾاث خٌى الىفاءاث الالػمت ا - مً  لخٍغ

 .الػملؾىق وحهت هظغ 

ىُت،  - ؼ البدث الَى ئقغان اإلاإؾؿاث الاكخهاصًت والاحخماغُت في مكاَع

ل وكاَاث البدث الػلمي وجىظُف  مسغحاجه والػمل غلى ئقغاهها في جمٍى

 .هخاةجهوا
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مػغفت الخفانُل  اإلاسابغ والبدىرغلى الخبراء أصخاب مياجب الضعاؾاث وا -

ىاؾبت اإلاؿخسضمت في الضكُلت خٌى اإلاإؾؿت ومدُُها الاكخهاصي وألاصاة اإلا

 .اإلاإؾؿت في الدؿلؿل الهغمي لالكخهاص مياهتمػغفت  وهظلً ،الخدلُل

ً اإلايىهين، وطلً باالؾخفاصة مً ججاعب  - الاغخماص غلى الىماطج الجضًضة في جيٍى

 مخُلباث اإلادُِ الخاعجيالجامػاث اإلاخلضمت في َظا اإلاجاٌ وجماقُا مؼ 

ً غبر قبىت ؤلاا ً غً بػض والخيٍى  .هترهذوالخيٍى

يغوعة حػضًل مىاهج الخػلُم الػالي واؾتراجُجُاتها والظي ٌؿهل الػالكت بُنها  -

ومدُُها الاكخهاصي والاحخماعي ومىه مػغفت مخُلباث الػالم الخاعجي 

 وججؿُضٍ واكػُا.

ً بما ًخماش ى ومخُلباث الخىمُت الاكخهاصًت  - جىؾُؼ كاغضة الخػلُم والخيٍى

 .والاحخماغُت

 .واخخُاحاث ؾىق الػمل الػاليبين مسغحاث الخػلُم جدلُم الخيامل 
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 باملؤطظتجأجير جنىولوجيا املعلوماث والاجصال على إدازة املعسفت و النفاءاث 

The impact of information and communication technology on knowledge and 

competency management in the organization  

 
 ‡، فضيلت بً شهيدة†خظيىت بلعوجت ،*خىان مصياوي

 
مً خالٌ ابشاص دوس ، ت البدثُت  الى دساظت ازش جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ نلى اإلاإظعاثتهذف هزه الىسك ملخص:

وهزلً ازشها نلى هُيل و أداء اإلاىاسد  ،جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ في اإلاىكماث اإلاهاضشة )اإلاإظعت الشكمُت(

ت .وهُف حعانذ هزه الخىىىلىحُا في ئداسة اإلاهاسف و جؿىٍش ال كذ جم الانخماد نلى اإلاىهج ،و ىفاءاث باإلاإظعاث البشٍش

خُث جبحن مً خالٌ الذساظت بان جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ هي اخذي اإلالىماث ، الىضفي هأداة إلزشاء البدث

 الاحخماعي و الثلافي ألي مإظعت، ألاظاظُت للىمى الاكخطادي

 جؿىٍش الىفاءاث ؛ئداسة اإلاهشفت؛ ث والاجطاٌجىىىلىحُا اإلاهلىما ؛مإظعت الشكمُت الهلماث املفتاخيت:

 
Abstract:This research paper aims to examine the impact of ICT on enterprises by 

highlighting the role of ICT in contemporary organizations, also how ICT helps to manage 

knowledge and develop competencies in institutions, and the descriptive approach has been 

used as a tool to enrich our research. The study found that ICT is one of the fundamental 

components of economic, social and cultural growth of any institution  

Keywords: Digital Corporation; Information and communication technology;  knowledge; 

Development of competencies 
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  مقدمت:

ٌهِش الهالم الُىم مشخلت حذًذة خُث جمثل شبىت اإلاهلىماث و الاجطاٌ أخذ أهم 

ا في ضُايت ألاوشؿت الشئِعُت لئلوعان في  ًُ مكاهش هزه الثىسة، فهي جإدي دوًسا أظاظ

شتى هىاحي الخُاة، خُث جم مً خاللها ئصالت خىاحض الضمان واإلايان، وبزلً أضبذ 

ٌ ألاخباس وهلل اإلاهلىماث في أكطش وكذ و بأكل الخيالُف مً الاجطاٌ ؤلالىترووي وجباد

الخلائم اإلالمىظت التي جمثل ئخذي اإلالىماث ألاظاظُت للىمى الاكخطادي والاحخماعي 

والثلافي ألي مجخمو، و خاضت في قل اظخخذام ألاكماس الطىانُت، ألالُاف الػىئُت، و 

ذًذ أال و هى امخالن جىىىلىحُا الهاجف الىلاٌ، ول هزا وغو اإلاإظعاث أمام جدذ ح

جداٌو هزه الذساظت اظخهشاع ئسظاء هكشي  افحها. لزاإلاهلىماث والاجطاٌ والخدىم 

الشكمُت،  للمفاهُم واإلاطؿلخاث اإلاخهللت بخىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ، اإلاإظعت

اٌؤ هىا جخدذد مشيلت الذساظت الخالُت بالدع ًوحعُحر اإلاهاسف والىفاءاث باإلاإظعت. م

دوز جنىولوجيا املعلوماث والاجصال في إدازة املعازف وجطويس  و ه الشئِس ي الخالي: ما

وظِخم ؤلاحابت نلى هزا الدعاٌؤ مً خالٌ جدذًذ أهمُت النفاءاث باملؤطظت؟ 

الاجطاٌ في اإلاىكماث اإلاهاضشة، زم نشع دوس هزه الخىىىلىحُا في اإلاإظعت الشكمُت 

ش الىفاءاث ووشش اإلاهاسف.وأزشها نلى هُيل وأداء اإلاإظع  ت مً خالٌ جؿٍى

 والاجصال: جنىولوجيا املعلوماث  -أوال

الاظخهماٌ اإلاتزاًذ لهزه الخىىىلىحُاث في اإلاإظعت ٌهؿي مُالدا لؿشق حذًذة             

للهمل فهي حعاهم فهلُا بخدعحن دكت الهمل و حهؿي امخُاصاث نذًذة، و حعاسم مطذس 

دواس وقُفت اإلاإظعت التي جللل مً فػاء اإلاياجب و التزاماث أخز اللشاس، و جللُظ أ

ت، فمهكم اإلاهام التي جلىم بها اإلاإظعت كذ  داخلُت، و حعُحر مخخلف اإلاىاسد البشٍش

جخدلم خاسج خذودها ظىاء مً ؾشف اإلاىقفحن أو مً خالٌ اإلاخهاملحن , و معخهملي 

وص ئؾاس اإلاإظعت وجطبذ هزه الخىىىلىحُا ٌعمدىن بىغو مجمىناث نمل ًمىجها ججا

جب أن جطبذ   .هكام مفخىح لخلم الثرواث التي ال جلخىو ببيُاث وقُفُت أو مىلعمت ٍو
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شبىت" أو "مإظعت سكمُت" حعمذ بدشىُل مجمىناث نمل فطلُت خعب -"مإظعت

 .(Guy ،1991و  Jean) اخخُاحاث الىقُفت

 : املىظماث املعاصسة و جصاًد أهميت الاجصال بها -1

ت حعبم قهىس اإلاىكماث خُث جبذأ نملُت الاجطاٌ مو الخاحت  ئلى الاجطاالث ؤلاداٍس

وحىد الشيبت في ئوشاء مإظعت أو جأظِغ مىكمت، و ًدعو هؿاق نملُت الاجطاٌ مو 

الخلذم هدى بذأ مماسظت اإلاإظعت ألوشؿتها و جلذًم مىخجاتها، و ئرا واهذ الخاحت ئلى 

ىت بىحىد اإلاىكمت، ئلى أن أ همُت جلً الاجطاالث صادث بطىسة واضخت في لالجطاٌ كٍش

ذي،  ًلي اإلاىكماث اإلاهاضشة و ًشحو رلً ألظباب نذًذة مجها ما  -2002)ابى بىش و البًر

2001) : 

اطتخدام املىظماث لدزجت عاليت مً التقىيت الحدًثت لتمنينها مً التفاعل  -

ٌ جدذًث اإلاهلىماث ودلً مً خال الظسيع مع بيئت ألاعمال املتغيرة املسلبت املعقدة:

ٌعخدُل جدلُله دون أهكمت اجطاٌ نلى دسحت نالُت مً  وول رلًبطىسة معخمشة، 

 .والفهالُتالىفاءة 

و ألاظىاق: ظىاء وان رلً بخىظُو جوطيع هطاق ألاعمال - ، وما وفئاث الهمالء وجىَى

ادة  إدي رلًجلذمها اإلاىكمت  والخذماث التي وحهذد اإلاىخجاثًشجبـ به مً ٍص نادة  ٍو

ادة نذد والفشوم ، أو حهذد اإلاىاكو وهىنُاث الهاملحن ئلى همى حجم اإلاىكمت ظىاء بٍض

اجه وصٍادة جشهُب وحهذد وخذاجههبر حجم الخىكُم ؤلاداسي  ومً زم هى حهلُذه،  ومعخٍى

ادة مهذٌ جذفم البُاهاث  وول رلً  واإلاهلىماث واحعام وحهلذ شبىتًإدي ئلى ٍص

 .خاسحهاو الاجطاالث داخل اإلاىكمت 

: خُث لم ٌهذ ملبىال أن ًيىن للمىظماث واملظاهمت البيئيتجىميت الدوز الاجتماعي  -

ومىقفي ألامىاٌ  واإلاالُت ألصخابفلـ حهكُم اإلاىافو اإلاادًت  وهذف اإلاإظعاثدوس 

نملُت  والششواث في، بل حهاقمذ جىكهاث اإلاىاؾً مً معاهماث اإلاىكماث اإلاىكماث

إدي رلً الخىمُت بيافت حىاهبها، والخىاضل الاجطاالث  وحهذد حىاهبنادة ئلى احعام  ٍو
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ت أنلى  وحمُو أؾشافاإلاىكمت  والخفانل بحن اإلاجخمو، مما ًخؿلب أهكمت اجطاالث ئداٍس

 .وفهالُتهفاءة 

مشوهت في نملُت  وأظالُب أهثر ًخؿلب أهكمت دكُلت  : وول رلًواملشازلتالشفافيت  -

أن فهالُت جلً الاججاهاث  واإلاماسظاث الهملُتلُت الخؿبُ وجإهذ الذساظاثالاجطاٌ، 

بذسحت أظاظُت نلى هفاءة أهكمت الاجطاٌ  والخيىمت جخىكفالخذًثت مً الشفافُت 

الىكىف  وهزلً بخِعحر ، واإلاهلىماث وألافياس واإلالترخاث وجذاٌو البُاهاث وئمياهُت جبادٌ

 .وخاسحهاىكماث بحن وافت ألاؾشاف داخل اإلا وجدلُم الخىاضلنلى ؤلاهجاصاث 

هني هزا واخد:الترليز على مىتج  - جضاًذ انخماد اإلاىكماث نلى بهػها البهؼ ئلى  َو

دسحت أن مىخج اإلاىكمت الىاخذة كذ ال ًيىن له كُمت مً وحهت هكش اإلاعتهلً ما لم 

ذ مً هؿاق  أخشي ًلترن هزا اإلاىخج بمىخجاث مىكماث  بحن  وأهمُت الاجطاٌول رلً ًٍض

ت وبحن ألافشاد، ها البهؼوبهػاإلاىكماث  اث ؤلاداٍس داخل  والىقائف وؤلاداساث واإلاعخٍى

 .اإلاىكمت الىاخذة

البذ  والذاخلُت،اإلاخًحراث الخاسحُت  والخأكلم مو واظخلشاس اإلاإظعتفمً احل اظخمشاس 

الجذًذة  والاجطاٌ والخبني لؤلشياٌنلى اإلاإظعت مً اظخهماٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث 

فالخىىىلىحُا مً  الهمل،الذاخلي في  وجدفحز حمهىسهاالٌ جدعِغ مً اإلاىكماث مً خ

الخاضلت بمدُـ اإلاإظعت جفشع  ش يء. فالخًحراثدون الهامل البششي اإلاعحر لها ال 

ومشاسهت احل جدفحز  واإلاىكمت واإلاخؿىسة مًمً الاجطاالث اإلاذسوظت  وجخؿلب مىهج

ش هفاءاث مشاول الاجطاٌ هي التي جخلم حى الاهخماء لذيهم. ف وخلم شهىس ألافشاد  وجؿٍى

 ألافشاد. مً ؤلاخباؽ نىذ 

ت  والخىاظم الذاخلي،دوس الاجطاٌ ًخمثل في خلم حى مً الخماظً وبالخالي  وحعٍى

وحصجُو وشىء زلافت مىخذة  ألافشاد، واللُم بحنألاوغام في خالت اخخالف اإلاهاًحر 

 .واإلاهشفي لؤلفشاد يوالخؿىس الثلافألاخحرة مياها للخهلم  وحهل هذهللمىكمت 
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 : TICمفاهيم أطاطيت خول جنىولوجيا املعلوماث و الاجصال -2

اٌ الاجطجىىىلىحُا ، هبذأ بخدذًذ مفهىم زىسة TICكبل الخؿشق ئلى حهٍشف       

وجىىىلىحُا اإلاهلىماث لىخلظ في ألاخحر ئلى حهٍشف هزه الخىىىلىحُاث التي ًطهب 

 .ئًجاد حهٍشف مىخذ لها بعبب جىىنها وحهلذها

: ًلطذ بها جلً الخؿىساث الخىىىلىحُت في مجاٌ الاجصاالثجنىولوجيا جوزة  -أ

ً والتي احعمذ بالعشنت الاجطاالث  التي خذزذ خالٌ الشبو ألاخحر مً اللشن الهشٍش

والاهدشاس والخأزحراث اإلامخذة مً الشظالت ئلى الىظُلت، ئلى الجماهحر داخل اإلاجخمو 

 .(2000)حابش و نثمان،  مجاالثالىاخذ أو بحن اإلاجخمهاث، وهي حشمل زالر 

، اإلاخمثل في الىم الهائل مً زىسة اإلاهلىماث أو رلً الاهفجاس اإلاهشفي الطخم -

 .اإلاهشفت

ثت، التي بذأث الخذًالاجطاٌ  جىىىلىحُااإلاخمثلت في الاجطاٌ زىسة وظائل  -

ت  .باالجطاالث العلىُت والالظلىُت، واهتهذ باألكماس الطىانُت وألالُاف البطٍش

واهذمجذ مهها الاجطاٌ زىسة الخعاباث ؤلالىتروهُت التي امتزحذ بىظائل  -

 .والاهترهذ أخعً مثاٌ نلى رلً

فِشحر ئلى حمُو أهىام الخىىىلىحُا اإلاعخخذمت في حشًُل  املعلوماث:جنىولوجيا  -ب

ً اإلاهلىماث في شيل ئلىترووي، وحشمل جىىىلىحُاث الخعاباث آلالُت  وهلل وجخٍض

شبياث الشبـ، وأحهضة الفاهغ ويحرها مً اإلاهذاث التي حعخخذم و الاجطاٌ ووظائل 

 .(2002)خُػش،  الاجطاالثبشذة في 

كذ ظاسث مو زىسة  اإلاهلىماثجىىىلىحُا ومً خالٌ وّل هزا هالخل بأن زىسة      

الاجطاٌ بالخىاصي، وال ًمىً الفطل بُجهما فلذ حمو بُجهما الىكام الشكمي، جىىىلىحُا 

 مو شبياث اإلاهلىماثالاجطاٌ فترابؿذ شبياث الاجطاٌ الزي جؿىسث ئلُه هكم 

 .(2000)اللبان، 
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مىً أن وهشف     Herbert Simonخعب  والاجطاٌ نلى أنها اإلاهلىماثجىىىلىحُا ٍو

ت أو  حعانذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ نلى حهل ول اإلاهلىماث معمىنت أو سمٍض

 خاظىب أو هخب أو مزهشاث جخضن في الزاهشاث ؤلالىتروهُت"مشئُت ، جلشأ نلى 

(Bouhena, 2004).  الخىىىلىحُا، وسيم الاخخالف الىبحر في جدذًذ ؤلاؾاس الخاص بهذه

خالٌ حهٍشف شامل  مجمل، مًأن هىان جأهُذ هبحر نلى غشوسة جىاولها بشيل  ئال 

هذه  مادًت. وجكهش الال اإلاهؿُاث  والبرمجُاث والخذماث أو اإلاهذاث  وواظو ًػم

لللُام  Digitalانخماد ألاظلىب الشكمي  الخىىىلىحُا مً خالٌ قاهشجحن أظاظِخحن هما

والطىسة العاهىت  واإلاىخىبت،الجمو بحن اليلمت اإلاىؿىكت ، و بيل هذه الهملُاث

زم جدلُل  فػائُت،أسغُت أو  والالظلىُت،وبحن الاجطاالث العلىُت  واإلاخدشهت،

 ً والعشنت وفي الىكذ اإلاىاظب  اإلاشيىب،وئجاختها بالشيل  ػامُجها،ماإلاهؿُاث وجخٍض

 .الالصمت

 : الاجصالو  املعلوماث خصائص جنىولوجيا -3

جخمحز هذه الخىىىلىحُا بمجمىنت مً الخطائظ ججهلها جخمخو بلذساث نالُت وجأزحراث 

مىً اظخيخاج هزه الخطائظ اهؿالكا مما   ظبممتزاًذة في مخخلف اإلاجاالث ٍو

 :(2004ىمهُل و فاسط، )ب

أي ئن اإلاعخهمل لهزه الخىىىلىحُاث ًمىً أن ًيىن معخلبل ومشظل في  :التفاعليت -أ

هفغ الىكذ فاإلاشاسهحن في نملُت الاجطاٌ ٌعخؿُهىن جبادٌ ألادواس وهى ما ظمذ بخلم 

هىم مً الخفانل بحن ألاشخاص واإلاإظعاث وباقي الجماناث وبادخاٌ مطؿلخاث 

 ...الاجطاٌ مثل اإلاماسظت الثىائُت، الخبادٌ حذًذة في نملُت

هى كابلُت هزه الشبىت الخىظو لدشمل أهثر فأهثر معاخاث يحر  :الشيوع والاهتشاز -ب

هما ئنها  .مدذودة مً الهالم بدُث جىدعب كىتها مً هزا الاهدشاس اإلاجهجي لىكامها اإلاشن 

لخىىىلىحُاث، خُث جأخز جخمحز بالهاإلاُت واليىهُت أي اإلادُـ الزي جيشـ فُه هزه ا

اإلاهلىماث معاساث مخخلفت ومهلذة جىدشش نبر مخخلف مىاؾم الهالم وهي حعمذ لشأط 
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أن الؿابو الالمشهضي حهل مدُـ نملها هى البِئت الهاإلاُت  الىتروهُا أياإلااٌ أن ًخذفم 

 الخذود الذولُت. والاهخلاٌ نبر لها بخخؿي نائم اإلايان  الذولُت، فِعمذ

ل الشظالت  :لتدويلقابليت ا -ج أي ئمياهُت هلل اإلاهلىمت مً وظُـ ئلى آخش، هخدٍى

 .اإلاعمىنت ئلى سظالت ملشوءة أو ما ٌعمى باإلالشوء الالىترووي

أي الشبـ بحن ألاحهضة الاجطالُت اإلاخخلفت، بًؼ الىكش نً البلذ  :قابليت التوصيل -د

والاجطاٌ جخمحز بخاضُت هما أن جىىىلىحُا ؤلانالم  .أو الششهت التي جم فحها الطىو

كابلُت الخدشن أو الخشهُت خُث ًمىً إلاعخخذمحها الاظخفادة مجها أزىاء جىلله في أي 

م وظائل اجطاٌ هثحرة  ...الاهترهذ الالظلىُت ،الىلاٌوالخاظب آلالي  :ميان، نً ؾٍش

وحهني ئمياهُت اظخلباٌ الشظالت في أي وكذ ًىاظب اإلاعخخذم،  :الالجصامىيت -ٌ

ذ الالىتروويفاإلاشاس   :ن ًخًحر مؿالبحن باظخخذام الىكام في الىكذ هفعه، ففي البًر

هجذ الشظالت جشظل مباششة مً اإلاىخج ئلى اإلاعخلبل دوهما خاحت لخىاحذ هزا ألاخحر أزىاء 

 .الهملُت، وكذ ٌعترحهها فُما بهذ

ً أي ئمياهُت الخدىم فحها خُث جطل مباششة مً اإلاىخج ئلى اإلاعتهل :الالجماهسيت -و

باميانها جىحُه الشظالت الاجطالُت ئلى فشد واخذ، أو ئلى حمانت مهُىت هما أنها حعمذ 

بالجمو بحن أهىام مخخلفت لالجطاالث ظىاء وان رلً مً شخظ واخذ ئلى شخظ 

 .واخذ، أو مً مجمىنت ئلى مجمىنت

هترهذ وهي خاضُت حعمذ باظخلاللُت جىىىلىحُا ؤلانالم والاجطاٌ، فاإل  :الالمسلصيت -ش

ت نمله،  مثال ال ًمىً ألي حهت أن حهؿله نلى معخىي الهالم، أي أهه ًخمخو باظخمشاٍس

مىً أن جخهؿل نلذة واخذة أو أهثر دون  ولِغ هىان همبُىجش واخذ ًخدىم فحها، ٍو

 .حهٍشؼ الاهترهذ بمجملها للخؿش، ودون أن جخىكف الاجطاالث نبرها

 :والاجصال لوماثوجنىولوجيا املعاملؤطظت السقميت  -جاهيا

جىىىلىحُا الاجطاٌ مخخلف  ئن اإلاإظعاث الاكخطادًت اإلاهخمذة نلى             

تأضبدذ ال حهذوا أن جيىن مجشد نلبت الىتروهُت أو خلُت  وؤلانالم، ضًحرة سيم  مجهٍش
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الهاجف اظخًنى  وحىد موفدتى  .أن معاختها كذ جخجاوص نششاث الهىخاساث أخُاها

ائي بحن مخخلف الىخذاثمخخلف الفانلحن ف ؤلاداسة، وسشت ) ي اإلاىكمت نً الخىلل الفحًز

( ئال في الخاالث الىادسة واإلالخت، فىُف هى الخاٌ مو اخترام وصٍادة ...الهمل، اإلاخضن 

 دكت الخلىُاث الاجطالُت اإلاهلىماجُت الالىتروهُت.

 :املىظمت السقميت  -1

ذم جىىىلىحُاث شبىت ؤلاهترهذ الهاإلاُت حهخبر بأنها: اإلاىكمت التي حعخخ            

  خاسحهالخدعحن أداء مهامها ونملُاتها اإلاخخلفت وهللها إلاً ًدخاج ئلحها في داخلها أو 

بىاء أو هُيل جىكُمي لؤلفشاد وما ًلىمىن به مً أدواس، وما وهي (،2014)الهادي، 

ه بطىسة ًيىن ًدىمهم مً كىانذ، وما ًخهامل وهفُه مً مىاسد أو مهلىماث جم هُيلخ

خم جبادٌ اإلاهلىماث في ضىسة  الاجطاٌ الشئِس ي نبر الىمبُىجش  و الاهترهذ ,ٍو

سكمُت ,خُث ًشجبـ ألافشاد داخل اإلاىكمت مو بهػهم البهؼ في ضىسة شبياث داخلُت 

intranet أو مو ألافشاد في فشوم أخشي,extranet.أو مو مىكماث أخشي نبر الاهترهذ,. 

 جخمحز بأنها:و  (2014)مطؿفى و الفىلي، 

مىم الهالكاث الهلذًت راث إلاجوجخخطش بمشهض سبـ شامل  داخلُت،لها جىكُماث  -أ

 .ؾبُهت وأهمُت مخىىنت

ًدعم هكام الاجطاٌ الشكمي باليشاؽ واللىة التي ججهله مطاها ومإظعا وىخذة  -ب

هُذة مً مخياملت نالُت الجىدة ,ئغافت ئلى اهه ًخفىق في هلل اإلاهلىماث ئلى معافاث ب

خالٌ اظخخذام وضالث ألالُاف الػىئُت التي جدافل نلى كىة الاجطاٌ مً اهؿالكه 

ش وجصخُذ ألاخؿاء نهائلى   .(2002)مياوي،  الىتروهُاًخه مو ملاومت الدشَى

ٌهخمذ هكام الاجطاالث الشكمُت داخل اإلاإظعت نلى أظلىب حذًذ في ئسظاٌ  -ج

لت الدشًُل وؤلاًلاف  مو اجخار حمُو الخشوف والشمىص، اليلماث هبػاث ههشبُت بؿٍش

الزًً ًىهذ ول واخذ مجهما بما  0 أو  1والطىس وول اإلاهؿُاث وىدا سكمُا في شيل

م الخاظب  ىه ومهالجخه نً ؾٍش )مياوي،  الالىتروويٌهشف بالباًذ الزي ًمىً جخٍض
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عمذ هزا الىكام بدىاكل اإلاهلىماث بعشنت فائلت حذا داخل الىكام  .(2002 َو

 .كخطادي مو جىفحر أمً أهثر وغمان لهزه اإلاهؿُاثالا

حعاهم في خفؼ الخيالُف الىقُفُت واإلاإظعت حعخؿُو جىفحر  ً خطائطها أنهام -د 

 .نلى معخىي هزه الفػاءاث اإلاياجب ومهامها الذاخلُت

لخجهلها أهثر فانلُت،  اإلاهلىماث و الاجطاٌحعخًل اإلاإظعاث الشكمُت لخىىىلىحُا  -ٌ 

ت للمهام والعلؿاث ,وحهؿي مُالد وحعلعل ا للُم جكهش خطىضا مً خالٌ الالمشهٍض

 .(Cabin, 1998) هملالؿشق حذًذة لل

فها  -و ال ًيىن لها ال مجلغ وال مذسج وال  "هشبىت مإكخت"اإلاإظعت الشكمُت ًمىً حهٍش

 .(Jouas, 1991) ديأي جطيُف وقُفي ودون اهذماج نمى 

، وجيخلل مً بيُ -ش ت مً هىم هشمي وبيُاث راث شبياث، وأهثر كشبا اإلاإظعاث جخدٌى

 .(2020)نىاج،  سكمُتلبيُاث 

الشكمُت ًلخطش نلى الهمل الدشاسوي والخهامل بعشنت إلاىاحهت  نمل اإلاإظعت -ح

 اإلاشاول.

ت واإلاعاهمىن ًمىجهم اإلاشاسهت في أي وكذ وئن لم ًيىهىا اللدعُحر ا جُذ للمىاسد البشٍش

 .في مدؿاث اإلاإظعت

اإلاإظعت ًمىً أن جطبذ أهثر فانلُت مً خالٌ الاخخُاحاث، ومجمىناث  بيُت -ط

 .ا الذاخلُتتهالهمل ًمىجها الخشوج مً اإلاإظعت، ولىً أًػا الخهذًل داخل بيُا

أنػاء اإلاإظعت الشكمُت ًمىجهم الاحخمام واكهُا لىً بطفت هادسة ملاسهت  -ي

جها أن جدلم مهام مخخلفت، بخىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ واظخهمالها اللىي ًمى

وجدلُم اجطاالث دائمت الششواء اإلاىسدون والضبائً ًمىجهم الذخٌى ئلى بىً اإلاهلىماث 

 .(Gian Piero, 2002) تللمإظع

 .اظخًالٌ اإلاهلىماث الجذًذة اإلاىخلاة، وأهثر مً هزا حعهل دخٌى بىً اإلاهلىماث -ك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جأجير جنىولوجيا املعلوماث والاجصال على إدازة املعسفت و النفاءاث باملؤطظت

 

 وى بين مؤطظاث التعليم العالي ومديطها الاقتصادي والاجتماعيمتطلباث إزطاء شسالت ذاث جد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 151 - 

لت وهىنُت الخفانل الخ -ل اضل بحن ؤلاداسة الهامت ئخذار حًُحر حزسي في ؾٍش

م ئخذار جلاسب  في الاجطاالث مً خالٌ  أهبر للمإظعت وحمهىس معخخذمحها نً ؾٍش

ش  .حهل اإلاهلىمت راث خػىس أوفش وأظشم وظهلت الخىاٌو نىذ الخاحت ئغافت ئلى جؿٍى

ت،  الخىخل بحن مخخلف ألاكعام اهؿالكا مً حعُحر أخعً للعُىالث اإلاهلىماجُت الػشوٍس

م نهم مجخمهىن في كانت واخذة سيم أنهفانلحن داخل اإلاىكمت باجىا وهأفجمهىس ال

ائُا في أماهً ش  .(Michel & Scott, 1995) تىمخبانذون فحًز

ئكدام الخىىىلىحُاث الاجطالُت ؤلانالمُت الشكمُت في وشاؽ اإلاإظعاث اإلاخخلفت  -م

ت مثل ؤلا   الالىتروهُتداسة أدي ئلى قهىس بهؼ اإلافاهُم الىاججت نً الخًحراث الجزٍس

(François, 2001)، لت مهالجت، جبادٌ وجىصَو اإلاهلىماث بشيل سك مي والتي حشحر ئلى ؾٍش

 لخدل مدل اإلاىاد الىالظُىُت واألوساق.

 هظام الاجصال الالنترووي (: ًبين11)زقم شهل 
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باجذ نباسة نً خلُت الىتروهُت بيل اإلاىاضفاث ونلُه فان اإلاىكمت الاكخطادًت 

وبخاضت اإلاإظعاث راث الطىاناث الذكُلت الخعاظت التي جخؿلب أهكمت اجطاٌ 

ائُت بحن  ت البرامج فالخىىىلىحُا الشكمُت كلطذ اإلاعافاث الفحًز فائلت الزواء وكٍى

 .اإلاطالح اإلاخخلفت للمإظعاث بشيل ال مثُل له

  املتعلمت: تاملىظم -2

ىكماث التي ٌهمل فحها ألافشاد باظخمشاس : "اإلا(Senge, 2006)  هي Sengeخعب           

ادة كذساتهم في جدلُم الىخائج التي ًشيبىن فحها، والتي ًخم فحها معاهذة وحصجُو  نلى ٍص
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وحىد همارج حذًذة وشاملت للخفىحر، هما ًؿلم فحها اإلاجاٌ لؿمىخاث الجمانت 

وهي التي جػو الخؿـ وألاؾش الخىكُمُت  ". والخهلم مً بهػهم همجمىناث

هت في  ادة كذستها نلى الخىُف مو الخًحراث العَش والاظتراجُجُاث وآلالُاث بهذف ٍص

البِئت ومىاحهت الخدذًاث، وجدلُم أهذافها بىجاح مً خالٌ جذنُم وحصجُو نملُاث 

 وخ
ً
ش الزاحي و جبادٌ الخجاسب والخبراث داخلُا  والخهلم الخهلم اإلاعخمش والخؿٍى

ً
اسحُا

)ظهىد،  الجماعي وؤلاداسة الفهالت للمهشفت واظخخذام الخلىُت في الخهلم وجبادٌ اإلاهشفت

بأنها:" اإلاىكمت اإلااهشة في خلم وخُاصة وهلل اإلاهشفت وحهذًل ظلىهها وحهشف  .(2002

. وهي: اإلايان الزي (Wheelen & Hunger, 2006)  لخهىغ اإلاهاسف وألافياس الجذًذة

 ,Garvin, Edmondson, & Gino) فُه اإلاىقفىن في خلم واكخىاء وهلل اإلاهشفت"ًخفىق 

2008). 

للخهلم  اظتراجُجُتهما جخمحز اإلاىكمت التي جخهلم باظخمشاس ورلً مً خالٌ جبني            

 ئلى حىب مو ألاوشؿت وألانماٌ التي جلىم بها اإلاىكمت 
ً
اإلاعخمش جخيامل وحعحر حىبا

ش اإلا  .(Marsick & Watkins, 1999) عخمشلخدلُم الخؿٍى

جمو مهكم نلماء ؤلاداسة والباخثحن في الخىكُم نلى أن العشنت في الخهلم مً            ٍو

العماث الشئِعت التي جخطف بها اإلاىكمت اإلاخهلمت، وهي العمت ألاظاظُت للخىافغ بحن 

الخهلُم بحن وهى اإلاىكمت التي حهلم وحصجو  .اإلاىكماث اإلاهاضشة في نطش اإلاهشفت

أنػائها، وجشوج جبادٌ اإلاهلىماث بحن الهاملحن، ومً زم جخلم كىة نمل أهثر مهشفت، 

مما ًإدي ئلى خلم مىكمت مشهت للًاًت، خُث ًلبل الهاملحن نلى ألافياس الجذًذة 

دبادلىنها مً خالٌ سؤٍت مشترهت خىُفىن مهها ٍو  .(2002)ضلش،  ٍو

إهذ بهؼ الباخثحن نلى غشوسة أن جم )صاًذ،  خلً اإلاىكمت اإلاخهلمت الخطائظ آلاجُتٍو

 :(4/11/2009-1بىبشِذ، و اإلاؿحري، 

 سبـ اإلاىكمت مو اإلادُـ الخاسجي -

 جىفحر فشص الخهلم اإلاعخمش. -
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 جمىحن ألافشاد اججاه جدلُم الشؤٍت اإلاشترهت. -

 ألافشاد واإلاىاكشت والاجطاٌ بحنحصجُو الخىاس  -

 مل.خالٌ فشق اله والخهلم مًحصجُو الخهاون  -

 .والخهلم واإلاهاساثاإلاهشفت  والاجطاٌ لخبادٌاظخخذام جىىىلىحُا ؤلانالم  -

خالٌ آلُاث  واهدعابها وجدذًثها ووششها وجبادلها واظخخذامها مًئداسة اإلاهشفت  -

 .وحهاون حماعي وحًزًت نىعُت وكىىاث اجطاٌجىكُمُت 

  :الرالسة التىظيميت -3

فت الششهت بهذف الاظخخذام اإلاعخلبلي, وولما هي اإلاعخىدم الزي ًخضن فُه مهش          

واهذ الششهت فهالت في اظخخذام )جزهش( هزا اإلاعخىدم فأن رلً مإشش داٌ نلى 

دت  الخهلم الخىكُمي، ونلى الفانلُت الهالُت أًػا, فهي زلافت الششهت, و اإلاهشفت الطٍش

جُاث وظُاظاث اإلاسجلت في الششهت بشيل وزائم وكىانذ بُاهاث وبشمجُاث وفي اظتراجُ

الششهت, لزا مً اإلاهم حهكُم الاظخفادة مً الزاهشة الخىكُمُت مً خالٌ الخىزُم 

الفهاٌ لخجاسب وخبراث الششهت واإلادافكت نلى أفشادها ألاظاظُحن بما ًػمً 

ت الزاهشة الخُت للششهت، وجدعحن نملُت الىضٌى إلاهشفت الششهت باظخخذام  اظخمشاٍس

دت. جىىىلىحُا اإلاهلىماث وجدٍى فهي نباسة نً أخذار ل اإلاهشفت الػمىُت ئلى ضٍش

خ اإلاىكمت  ماغُت، افتراغاث، وظلىهُاث... وهمىرج مً اإلاهلىماث اإلاخضوهت نً جاٍس

والزي ًمىً أن ٌعخهمل لذنم اللشاساث الخالُت. حعدىذ ئلى حسجُل اإلاهشفت لًشع 

و مً خالٌ الخؿبُلاث الاحخم .حهلها مهشفت مفُذة لؤلشخاص واإلاشاَس
ً
 انُت معخلبال

وهي نملُت مهشفُت واظهت ججشي في ئؾاس نام مخفانل فُما بحن أحضاءه، ميىهت           

خلُـ مً اإلاىحىداث اإلالمىظت ويحر اإلالمىظت حهمل نلى اهتزام اإلاهشفت الجذًذة مً 

مطادسها بهذف خضنها وضُاهتها ووششها واظترحانها ال ًجشدها مً ظُاكها الخىكُمي 

 ئلحها. خحن الخاحت
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  املىظمت الافتراضيت: -4

اإلاىكمت الافتراغُت ال جىحذ في ميان زابذ، جمثل مىكمت الخاغش اإلاهاضش           

واإلاعخلبل اإلاىكىس. وحهبر نً شبىت مً اإلاىكماث اإلاعخللت واإلاخطلت مها بىاظؿت 

ىفشها جىىىلىحُا وهكم اإلاهلىماث، وتهذف اإلاىكمت الافتراغُت الهدشاف الفشص التي ً

ألاظىاق اإلامخذة. وحشًل  ئلىالعىق بىاظؿت اإلاشاسهت في اإلاهاساث والخيالُف والىضٌى 

هثحر مً اإلاىكماث ؤلالىتروهُت الافتراغُت نلى أظاط مإكذ أو مششوم مهحن فلـ، 

 هما جيشأ لخلبُت اخخُاحاث مجمىنت مً الهمالء اإلاهشفت حُذا.

لُاتها ال مياهُت، وخُاتها مدذودة، وحهخمذ وجفعش اإلاىكمت الافتراغُت بأن نم          

نلى مطادس خاسحُت، نلى اإلاشاسهت الياملت في حشًُلها. وجمخلً اإلاىكمت الافتراغُت 

أحهضة وبشمجُاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث الخاضت بها. وحهمل اإلاىكمت 

ٌ في مجاالث الافتراغُت نلى جلذًم خذماث مبخىشة وئبذانُت لهمالئها نلى ظبُل اإلاثا

م وئوشاء بِئت ئلىتروهُت باليامل، هما أنها حعخخذم وظائل وأظالُب  ؤلانالن والدعٍى

 مإجمشاث الفُذًى وبشمجُاث دنم مجمىناث الهمل الخفانلُت.

ا ًمىً أن وهشف اإلاىكماث الشكمُت الافتراغُت بأنها :"مجمىنت مً زل          

اث أنماٌ مخخلفت ,جخفانل فُما بُجها ألاشخاص ومً ئحشاءاث الهمل مىؿللت مً وخذ

)نلي، اللىذلُجي، و  بًشع أن جإدي و جيخج نمال ٌهىد باإلاىفهت للجمُو"، بشيل مىثف

 .(2012الهمشي، 

ٌ  مو           هفعها والاجطاٌ اإلاهلىماث جىىىلىحُا فشغذ الشكمي، الاكخطاد هدى الخدى

 الىكذ مشاول نلى بالخًلب عمذح التي ألاظاظُت اإلامىىاث هاخذي واكو اإلاإظعاث، نلى

 ألافشاد، بحن اإلاهلىماث وجبادٌ الاجطاالث لدعهُل مىاظبت بِئت جىفحر ئلى باإلغافت واإلايان،

ٌ  اإلاإظعاث هما حععى .جؿبُلاث مً الخىىىلىحُا هزه جدُده ما خالٌ مً ورلً  للخطى

لزا ضاس  ها،كُمت مً والاظخفادة اإلاىاظب الىكذ وفي ومطذاكُت كُمت راث مهلىماث نلى
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 الخىىىلىحُا كؿام في خذزذ التي الخؿىساث نلى الاؾالم اإلاإظعت نلى الػشوسي مً 

 ألاخحرة. آلاوهت في والاجطاالث اإلاهلىماث

 آجاز جنىولوجيا املعلوماث والاجصال على املؤطظاث:  -جالثا

إلاإظعت هكشا للخأزحر الىبحر الزي جلهبه جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ نلى الاجطاٌ وا

هيل، فان الهذًذ مً اإلاإظعاث حععى ئلى مىاهبت واكخىاء هزه الخىىىلىحُاث، خُث 

شها.صاد وعي اإلاإظعاث بأهمُتها ودوسها في بىاءها  خُث أن الخؿىس الهائل في  وجؿٍى

جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ أدي باهخلاٌ الاكخطاد مً الاكخطاد الىالظُيي ئلى 

هخمذ نلى اإلاهلىمت همىسد جىافس ي ًدلم مياهت وبهذ الاكخطاد الشكمي الزي ٌ

 اظتراجُجي.

 املؤطظت:آجاز جنىولوجيا املعلوماث والاجصال على هيهل  -1

 Zarifian :"اإلاإظعاث لذيها واحب الخأكلم وأخُاها اإلابادسة نىذ الخًحراث, فدعب  -

م نمل ال  حعمذ له ٌعخؿُو أن ًيىن راحي الهمل ولىً ًجب أن ًخىفش نلى ظلؿت فٍش

ت وعبُت الهمل اإلاىخذ وقف في ئؾاس اجطاالث مبيُت نلى  ئرا".(ZARIFIAN, 1998) بدٍش

 .نذد مً الفانلحن

اإلالخلُاث اإلاشئُت مثال جخخطش اإلاعافت في الهمل الجماعي وحعمذ باالجطاٌ في الىكذ  -

ت والشبياث خطىضا البهذ الجًشافي لؤلفشاد  .اإلاىاظب وجفادي الهشاكُل البيٍُى

ذم أهمُت الدجم الىبحر في جدذًذ هفاءة أو كذسة اإلاإظعاث؛ ئر حعخؿُو اإلاإظعت ن-

الطًحرة أداء الخذماث بىفغ هفاءة اإلاإظعت الىبحرة باظخخذام جلىُاث اإلاهلىماث 

ذ حجمها  والاجطاٌ، وفي خلُلت ألامش هثحر مً أهم وأهجح اإلاإظعاث اإلاهاضشة ال ًٍض

 .ُت ًمخؿىسةنً بػهت أفشاٍد مو بيٍُت جدخُت جلى

جىصَو مدعاسم للمهشفت أي أنها حعاهم في الىضٌى الفىسي اإلاباشش إلاطادس اإلاهلىماث في  -

ت هأنماٌ، الهلىم، اللاهىن،   . (2002)الهالق،  والخيىمتمجاالث خٍُى
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جيالُف الخهامل مىخفػت، جشي الهذًذ مً اإلاىكماث أن الخهامالث الالىتروهُت  -

 .مً الخهامالث نلى الىسق، وئهما اكل جيلفت لِعذ فلـ أظشم وأهثر هفاءة

جيالُف اجطاٌ مىخفػت بدُث ًمىً للمىكماث جيعُم حهىد الهاملحن لذيها،  -

بعهىلت، وبخيلفت مىخفػت خطىضا في خاالث فخذ أظىاق حذًذة أو الهمل في مىاؾم 

 .هائُت

 .دًىامُىُتأنها  الخفانلُت واإلاشوهت خُث جخفانل مو ألافشاد بخىفحر لهم اإلاهلىماث هما -

الاسجباؾُت والىضٌى الهالمي أي كذستها نلى سبـ نذد هبحر مً الىاط في مخخلف بلام  -

 .الهالم بهػهم ببهؼ وبأكل الخيالُف اإلامىىت

إلاىسدًً، بًؼ  -
ُ
ظشنت وهفاءة الخىاضل بحن اإلاإظعاث والهاملحن فحها والهمالء وا

 الىكش نً اإلاعافاث واخخالف الخىكُذ.

ادة  - لذسة نلى الخشهت والاهخلاٌ باظدثماس الخلىُاث اإلادمىلت.ٍص
ُ
 ال

إلاخىُفت، وقهىس اإلاإظعاث التي  -
ُ
الخؿىس ئلى أهماؽ ؤلاداسة اإلاشهت وهُاول الخىكُم ا

 جشبؿها جلىُاث الاجطاالث أهثر مً اللىانذ والىكم الجامذة.

م للمإظ اإلاإظعاث،جػاٌؤ أهمُت اإلايان في وشاؽ  - ا وان ئر ًىفي أن جخدلَّ ًً عت أ

 ا بىفغ الىفاءة.تهمىكهها آلُاث الاجطاٌ ختى ًمىجها أداء نملُا

جذاخل البِذ واإلاىخب هأماهً للهمل هدُجت اصدًاد أنذاد البشش الزًً ٌهملىن مً  -

ً ئمياهُاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ اإلاخاخت   للجمُو،مىاصلهم معدثمٍش

 .اسحُت نلى البشش ئلى أهماؽ الشكابت الزاجُتالخدٌى مً أهماؽ وأظالُب الشكابت الخ -

اخخفاء اإلاعافاث وجػاٌؤ جأزحرها في خشهت ألانماٌ، واوهذام جأزحرها في الهالم بىظائل  -

 الاجطاٌ الخذًثت.

إلاخخططت في أنماٌ الىظاؾت بحن  -
ُ
الاججاه الىاغو الخخفاء فئت ؤلاداسة الىظؿى ا

 .خالف مىاكههم الخىكُمُتؤلاداسة الهلُا وفئاث الخىفُزًحن نلى اخ
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الاججاه الىاضح لخللُظ حجم اللىي الهاملت هدُجت الاخخُاج ئلى أنذاٍد أكل مً  -

 .الهاملحن ألداء راث ألانماٌ بىفاءٍة أنلى

 نلى الخيامل، الخهاون ئلى همـ جىكُمي ًلىم  وجلعُم الهملالخدٌى مً الخخطظ  -

 .واإلاشاسهت باإلاهلىماث

واكخىاص اإلاىافعت  واإلايان لخدلُمجخدشس مً كُذ الضمان اظخؿانذ اإلاإظعت أن  -

 .الفشص

اإلاهلىماجُت للمإظعت هي مهشفت هُفُت جىخُذ ألافياس اإلاخخلفت مو  الاظتراجُجُت -

 الهامت للمإظعت. الاظتراجُجُت

 .حهل الاجطاٌ أهثر ظشنت وهفاءة وأكل ولفت بحن اإلاإظعاث ومدُؿها -

 :ث والاجصال على أداء املوازد البشسيتجأجيراث جنىولوجيا املعلوما -2

لت الخفىحر والخهامل، والخُاة الخاضت  جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ يحرث ؾٍش

لت اإلاثلى في الهمل نلى معخىي  لؤلفشاد،والهملُت  فهزه الخىىىلىحُا أضبدذ الؿٍش

 .ألافشاد ملاسهت باإلاعخىي البيُىي الزي ٌشًلهم

  اإلاإظعت جخدٌى وفم جؿىس أهكمت الاهترهذظلىن اإلاخطلىن باألفشاد في (Zarifian, 

1999). 

  ت ًكهش أزشها ت  اإلاىقفحن، في: اظخلاللُتفمً خالٌ جىكُم اإلاىاسد البشٍش ال مشهٍض

ً  اإلاإظعت، اللشاساث، هُيلت  Auto-formation الزاحي.جىمُت الخيٍى

 ادة الثروة اإلا هشفُت ونؿاء جبادٌ اإلاهلىماث مو الششواء خاسج اإلاإظعت ,ظمذ بٍض

 .(2004)بىمهُل و فاسط،  فىشة خٌى معخجذاث اإلادُـ الخاسجي

 ت اإلاخىفشة لذي اإلاإظعاث  .جىفحر ظبل فهالت لدعُحر اإلاىاسد البشٍش

  جلً التي حهخمذ الخذفم الخش  اإلاإظعت، خاضتحهذ نىطشا أظاظُا إلهخاحُت

 .هالُتوجدلُم الفٌعمذ بشفو ئهخاحُت الهمل  الهماٌ، مماللمهلىماث بحن 
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  الجامذة  خشهُت، والىكمأضبذ أهثر  للمإظعت، خُثحًحر هبحر في الخىكُم الهُىلي

 .ومخًحرةهكما مشهت  والعاهىت أضبدذ

  أضبدذ اإلاإظعت حهخمذ نلى مجمىناث  بالخىقُف، خُثالخًحراث اإلاشجبؿت

و للمهلىماث غي سفو  هفاءتها، ضًحرة جيشـ بشيل مشن وحعخفُذ مً الخذفم العَش

ت أضبدذ جمثل كلب اإلاإظعت.و  خاضت  ان اإلاىاسد البشٍش

  ذ مً الاظخلاللُت أضبدذ اإلاهلىماث وظُلت  للهماٌ، خُثالاججاه هدى اإلاٍض

 الطالح الهام. ودلً لخذمتجمىجهم مً اجخار اللشاس اإلاىاظب أدي اظخذعى ألامش 

  (2012)نماسي،  الفىشي(سأط اإلااٌ وكُمتها )اصدادث أهمُت الهمالت . 

 وأنػاء اإلاإظعت ًمىجهم  .ث الالىتروهُت جىفش الخفانالث بحن اإلاشاسهحناإلاإجمشا

ذ الالىترووي واإلاإجمشاث اإلاشئُت، الهمل في ملش ظىىاهم، ومىاكو صبائجهم أو  بفػل البًر

 .(Zarifian, 1999) (وهالئهم )مىسديهم

 ون ب كذساٍث نػلُت دلنذم الاخخُاج ئلى الهاملحن الزًً واهىا ٌشًلىن أنماال جخؿ

هم بىفاءٍة أنلى رهىُت،الاخخُاج ئلى مهاساث 
َّ
ذ الخلىُاث الجذًذة مدل

َّ
 .خُث خل

  ٌإلاخخططحن في أنما
ُ
جىامي الاخخُاج ئلى فئاٍث حذًذة مً الهاملحن روي اإلاهشفت ا

 ً لذساث الزهىُت اللادٍس
ُ
ت وال البرمجت للخاظىب، ويحرهم مً أصخاب اإلاهاساث الفىٍش

ًذة وجؿبُلاتها في أنماٌ ؤلاداسة وأوشؿت اإلاإظعاث نلى اظدُهاب الخلىُاث الجذ

 .اإلاخخلفت

  جخمىً الخلىُاث مً خلم مىاد حذًذة وجخًلب نلى هلظ الخذماث واإلاىاسد

 ومً زم ًيىن ؤلاوعان هى اإلاىسد الىادس الخلُلي. الؿبُهُت،

  اهخفاع وكذ الهمل للفشد، وصٍادة أوكاث الفشاى، في هفغ الىكذ الزي ٌعخمش

 إلاإظعاث نلى مذاس العانت.الهمل با
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 ا ا في أظىاق تهاسجفام مهذالث سواجب ودخٌى الهاملحن روي اإلاهشفت، وجلاسب معخٍى

اث الشواجب للهاملحن الهادًحن الزًً ٌهملىن في  الهمل اإلاخخلفت، واهخفاع معخٍى

 .وبالخالي ئنادة جىصَو الشواجب الشوجُيُت،ألانماٌ 

 هم  مىسديها،إظعت وصبائجها أو الاججاه ئلى اخخفاء الىظؿاء بحن اإلا
َّ
خُث جدّل ُمدل

 .مثل الخىسٍذ في الىكذ أو الخهامل نبر ؤلاهترهذ اإلاهلىماث،جلىُاث 

في الجهاًت، ئدخاٌ الاهترهذ، ٌهني أن هكام ؤلاهتراهذ ٌعمذ بمهالجت مخخلف مطادس   

ً.  الهمل اإلاشترن ًطبذ واكهُا مخبادٌ فُما ًخظ اإلاهلىمت، اجطاالث .اإلاهلىماث وجيٍى

 .ئرن اإلاىقفىن ًيخللىن مً خالت اظخلباٌ ئلى مطذس مهلىماث

 :وجطويس النفاءاث جنىولوجيا املعلوماث والاجصال -3

التي معذ وافت  اإلاهلىماث،ئن الخًحراث الاكخطادًت الىاججت نً الخدٌى ئلى نطش 

اث خطىضا الهىطش البششي الزي أضبذ مىسدا اكخطاد ًا هاما للمإظعت. اإلاعخٍى

فىدُجت لخلً الخًحراث ,قهش الاظخخذام اإلاتزاًذ لخىىىلىحُا الاجطاٌ و اإلاهلىماث التي 

 ً م اظخخذامها في مجاٌ الخيٍى ش الىفاءاث و دلً نً ؾٍش وان لها جأزحر هبحر في جؿٍى

م اهخلالها في شي ل ,باظخهماٌ و ظائل ؤلانالم آلالي و الاهترهذ, الهدعاب اإلاهاسف نً ؾٍش

ً بحن الخبرة و دسوط نبر الاهترهذ و بالخالي ئهخاج هفاءاث اإلاهشفت , خُث ًجمو الخيٍى

تالشظمُت الهدعاب الىفاءة و   ,(Autissier, Bensbaa, & Boudier, 2009) الاظخمشاٍس

  ً ً الزاحي نبر الاهترهذ والاهتراهذ و فهي حهخبر أداة مهمت للخيٍى بدُث جىفش الخيٍى

ً حهؿي ملاًِغ حذًذ ل خدذًذ الىفاءة و بالخالي ٌعخؿُو الهامل في الاظخمشاس بخيٍى

هفعه ولما اظخذعى ألامش ,هما أن الهامل ًطبذ ٌشهش باظخلاللُت متزاًذة و اظخفادجه 

 .(2004فاسط، )بىمهُل و  باالهخماءمً جلاظم اإلاهلىماث ,ًىمي لذًه ؤلاخعاط 

واهدشاسها  اب اإلاهلىماثئلى العهىلت في اهدع وظائل الاجطاٌجىمُت  وأدي أًػا 

 ومخؿىسة،، وأًػا في حعُحر اإلاهاسف بؿشق خذًثت ومهالجتها باإلاإظعت وجذفلها اإلاعخمش
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ب  ً والخدفحزفيل مً الخذٍس ش دوسا هاما في جىمُت  والاجطاٌ ًلهب والخيٍى وجؿٍى

 باإلاإظعت.  الىفاءاث

لً ًجب ألاخز وأضبدذ هذه الخلىُت أهم أداة في جدعحن معخىي أداء ألافشاد. ولذ 

وأدائهم، بحن ألافشاد في حهىدهم  الىفاءاث، الاخخالفاثبهحن الانخباس في نملُت ئداسة 

جهممً خُث زلافتهم  الخؿىس، وأًػااإلاعاهمت في  واللذسة نلى وجخططهم  ومطادس جيٍى

ؤلاهخاحُت.  معخىي  مً جشفو وبالخالي الخىافغ فشص جىمي وأفياس مهاسفالتي جيخج نجها 

 ونُىب جذمش  اإلاإظعت،خخالفاث كذ جيىن لها مضاًا جشفو سوح اإلاىافعت داخل الا  وهذه

 حى الخهاون بُجهم.

الجذًذة  والاكخطادي، فالؿشق هما جإزش هذه الخىىىلىحُا نلى اللؿانحن الاحخماعي 

بالىمبُىجش حعانذ  ومهاسف خاضتجخؿلب مهاساث شخطُت  وحشًُل اإلاإظعتلئلهخاج 

فهي حعمذ للىضٌى ئلى  للمشاول.خلٌى  وظهىلت ئًجادالهمل  وؤلابذام فيفي اإلاشوهت 

الصخص ي، إلاهشفُت التي جمىً في ؤلازشاء ا اإلاهلىماث التي جإدي بالفشد ئلى الاحخمانُت

اإلاإظعت ظىاء داخل أو خاسج  والهالكاث ؤلاوعاهُتالخلىُت حعمذ بالخفانالث  فهذه

في هفغ  )أيخالٌ الاجطاٌ اإلاتزامً  ودلً مً للفشد،جإزش نلى الشأط اإلااٌ الفىشي  التي

الفُذًى...( أو الًحر متزامً )أي لِغ في هفغ  الفىسٍت، مإجمشاثالىكذ مثل الشظائل 

ذالىكذ مثل الشبياث   اإلاىخذًاث ...(. الالىترووي، الاحخمانُت، البًر

وجإزش جىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ نلى وشاؽ ألافشاد و اإلاإظعت مً خالٌ زالر 

 :(Chaker, 2013) ؽ هلا

 فهي في خذمت سأط اإلااٌ اإلاهشفي للمعخخذم, فهي حعمذ للىضٌى ئلى أدواث املوازد :

 les savoirs et lesهبحر نلى اإلاهاسف ) أزش لها  اإلاىاظب. فاإلاهلىماثاإلاهلىماث في الىكذ 

connaissances)،)  نلى اإلاإظعاث الاهخلاٌ ئلى  والاحخماعي فشعوالخدٌى الاكخطادي

 خطاد اإلاهلىماث.اك
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 ش الىفاءاث الدشًُلُت مو أداة ألادواث التنىولوجيت الهمل : حعانذ في جؿٍى

ب الشظمي أو و  بالخالي لها جأزحر نلى ؤلاهخاحُت, فهذه ألادواث حعانذ نلى الخهلم و الخذٍس

، الخهلُمُت الىزائلُت )اإلاىخبُت(خالٌ مجمىنت مخىىنت مً اإلاىاسد  سظمي مًالًحر 

 الهالئلُت )خبراء, صمالء في هفغ اإلاجاٌ(. ،)الاهترهذ( الخىىىلىحُت

 جإزش نلى جىمُت سأط اإلااٌ البششي الاحخماعي و هفاءاث الهالكاث أدواث التبادل :

اإلاإظعاث. ىت أو يحر متزامىت بحن ألافشاد و مً خالٌ حعهُل الخبادالث و الخفانالث اإلاتزام

ذ مًذة لئلفشاد حذً وخلم نالكاثفهذه ألادواث حعانذ نلى جدعحن  اإلاجاٌ  وجٍض

 الخىاضلي للفشد.

 لفاءاث املظتخدم في جىظيم العمل والاجصال علىأجاز جنىولوجيا املعلوماث  (: ًبين12شهل زقم )

 
Source: Rawad Chaker, opcit, p 5. 
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 les bulles)ألاظهم حعلـ الػىء يلى الترابـ بحن اإلاجاالث الثالزت مً الىفاءاث 

d’activité،)  ئؾاس اإلاعخخذم, أبهاد  ,جىلعم هذه ألاخحرة ئلى: أدواث جىىىلىحُتو

 الاظخخذام 

 مً الشيل العابم وعخخلظ أن: 

أن جؿىس نلى اإلاعخىي  والهالكاث ؤلاوعاهُت(: ممىً )اإلاهاسف مصادز املعلوماث -

ً... والاجطاٌ موالصخص ي أو في الهمل مً خالٌ البدث نً اإلاهلىماث   آلاخٍش

الىاججت نً اظخخذام جىىىلىحُا  les savoirs faireشمل حمُو فد أما النفاءاث -

TIC الدشًُلُت....( أي مً خُث الىفاءاث والبرامجؤلاجلان الفني لآلالث  )مثل 

ش مهاًحر احخمانُت  ئرا في مجاٌ  ومىهجُت حذًذةاإلاىكماث الجذًذة جدخاج ئلى جؿٍى

الهُب الىخُذ لهذه الخىىىلىحُا  ًواإلانهي. ولىالالصمت لالهذماج الاحخماعي  الخىىىلىحُا،

ظىاء مً ضاخب الهمل أو  TICأنها جفخلش ئلى ظبل لخلُُم هذه الىفاءاث الخاضت ب 

بُت.  اإلاإظعت الخذٍس

 املعسفت: وهظام والاجصال املعلوماث جنىولوجيا -زابعا

 فاإلاىكماث كذ الجذًذ،ئن اظخخذام الخىىىلىحُا في ئداسة اإلاهشفت لِغ باألمش          

انخمادا نلى  وششث شبياث الاهترهذ والتي نملذ نلى جدعحن الىضٌى ئلى اإلاهشفت

هما كذ انخمذث خلٌى الخهاون واإلاشاسهت باإلاهشفت مً خالٌ  ،أظلىب الخـ اإلاباشش

ش مإجمشاث ومىخذًاث الخـ اإلاباشش باظدثماس ئمياهُاث جىىىلىحُا الخىاظب، وكذ  جؿٍى

اإلاهلىماث واإلاهاسف أن ٌعخخذمها بشيل  أضبذ باظخؿانت أي شخظ معخخذم لهزه

 .فهاٌ ودلً باظخخذام ألادواث اإلاخاخت

 في جوشيع املعسفت: والاجصال املظاعدةأدواث جنىولوجيا املعلوماث  -1

ٌعانذ في مهالجت اإلاشاول الىاحمت  :(2111-2119)شملاط،  قهظام جصويس الوجائ . أ

ل الىزا ئم الىسكُت والطىس ئلى أشياٌ نً اوعُابُت الهمل الىسقي ,خُث ًلىم بخدٍى

جها والىضٌى ئلحها بىاظؿت هكام الخاظىب.   سكمُت، ختى هخمىً مً جخٍض
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ئن ؤلاهتراهذ مىطت مخاخت ناإلاُا وبخيلفت : والاهتراهت اليشس إلالنترووي للوجائق . ب

كلُلت لخأمحن وشش الىزائم، والىثحر مً اإلاىكماث حعخخذم هزه الىظُلت، فالهاملىن 

ب وئسظاٌ اإلاهلىماثٌعخؿُهىن أن  م ضفدت الٍى  .ًيششوا اإلاهلىماث نً ؾٍش

ًخم ججمُو اإلاهشفت الذاخلُت والخاسحُت في مىكو واخذ، بًشع  :مخصن املعسفت . ث

ض وجىخُذ  ئداستها بشيل فهاٌ واظدثماسها مً كبل اإلاىكمت هما ٌعانذ اإلاىكمت في حهٍض

باظخهماٌ أدواث جإمً الىضٌى اإلاهشفت اإلاخىفشة لذيها، وحهلها أهثر فانلُت وكىة، ورلً 

 .(2010-2009)صإلااؽ،  اإلاإظعتئلى مهلىماث مً كىانذ بُاهاث 

 ئن البدث الُذوي للىزائم ٌعخًشق وكذ. التظيير الالنترووي للمهاجب والوجائق: . ر

الُت حاءث الىزائم ًمخلً أدواث معانذة راث كذساث نالدعُحر الالىترووي للمياجب و و 

شي إلاهالجت الىزائم الالىتروهُت، مثل جىىىلىحُا الشبياث و أخلخىمل بشامج اإلاياجب و 

الاجطاالث، هما ٌعهل نملُت الخهاون واإلاشاسهت الجمانُت، والخيعُم بحن ألافشاد وئلًاء 

 Yves) غًىؾاث الىكذ و اإلاعافاث، خُث حعمذ لىا بخىصَو الىزائم دون نىاء الاهخلاٌ

Prax, 2000) . 

 :باملعسفت واملشازلتجصال والااملعلوماث  جنىولوجيا -2

هىان الهذًذ مً الىظائل الخذًثت التي حعانذ في : والتيظيق الجماعيالتعاون  . أ

 بحن اإلاجمىناث مجها: وجبادٌ اإلاهشفتاإلاشاسهت 

  حعمذ هذه الخلىُت بالهمل نلى شيل حماناث مً  الجماعيتالبرمجياث :

ذ ثلبالىكذ. مألاشخاص الزًً ًبخهذون نً بهػهم باإلاعافاث أو   ؤلالىترووي،: البًر

اإلاإجمشاث الفُذًى. وقلذ هذه الخلىُت هأداة حعخهمل في جؿبُم  ؤلالىتروهُت،اإلاىخذًاث 

ت،ولها معخىي نالي مً  ومخابهتها، وجدذًث الىزائمالخيعُم  وباظخؿانتها  العٍش

خُث هي نباسة نً Groove Net Worksمثل والخيامل مو ؤلاهترهذ والاهتراهذ،  الاهذماج

ىطت حهاون خُث جمىً الهاملحن مً الخهاون واإلاشاسهت بالبُاهاث، مً اإلاشوس بداظىب م

ب اإلاشهضي.  خادم الٍى
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 :مً أمثلتها:  بسمجياث الفسيقroom technology’s, lotus quick place  وهي أدواث,

م،  ت ججهل مً الشبىت الذاخلُت، الاهتراهذ أهثر هفها في الهمل هفٍش بشمجُت ججاٍس

لي،  فبرمجُاث م حشمل نلى جؿبُلاث مً خالٌ الاهتراهذ لًشع بىاء نمل فٍش الفٍش

،خفل وزائم اللشاساث اإلاخخزة أو brainstorming اإلاشاسهت باألفياس والىزائم، و

م لًشع الاظخخذاماث اإلاعخلبلُت، وهي شبحهت  اإلاشفىغت مً كبل أنػاء الفٍش

جؿبُلاث حهاوهُت  ببرمجُاث حمانُت، وسيم رلً فهي حعمذ للمىكماث بدىفُز

ببعهىلت، التي ًمىً أن جإمً   & ,Claude, Andréassian) الاجطاٌ باظخخذام الٍى

Augrey, 2008). 

 :مثل: مىاكشاث مجمىنت ألاخباس، حذولت  مىخفػت،حهشع بذائل بخيلفت  الاهترهت

ب..  اإلاجمىنت، وشش الٍى

 الللاءاث  الهذًذ مً اإلاىكماث حعخخذم هذه الخلىُت لخإمً :مؤجمساث الويب

واإلاإجمشاث، نشوع نلى الخـ اإلاباشش، وهي نباسة نً بشمجُاث حهاوهُت، ًخمىً 

اإلاشاسوىن مً خاللها نشع ومشاحهت، حهذًل الىزائم واإلاشاسهت بأفياسهم ومالخكاتهم 

 .(2012)نلي، اللىذلُجي، و الهمشي،  الفُذًىباظخخذام وظُلت الذسدشت، الهاجف أو 

 الاحخمانُت، واهذماجاج اظخخذام الخهلُم بالشبياث مو سو : املمازطت  مجتمع . ب

ب، قهش جلىُت الخىاضل الخهلُمي الاحخماعي في اإلاماسظاث الاحخمانُت نبر  ما ٌهشف  الٍى

 .بالخهلُم مً خالٌ مجخمو اإلاماسظت

والجذًش بالزهش أن مفهىم مجخمو اإلاماسظت لِغ بالص يء الجذًذ لىىه مىحىد مىذ 

ادة اظخخذام هكام الخهلُم الاحخماعي وحىد ؤلاوعان نلى وحه ألا  سع ,لىً مو ٍص

الالىترووي بشصث أهمُت الهامل ؤلاوعاوي في الخهلُم و الخهلم و الخدٌى مً الفشدًت ئلى 

ت مجخمو اإلاماسظت قهشث نذة حعمُاث مجها  الدشاسهُت أزىاء الخهلُم ,ومً خالٌ هكٍش

وهكشا الخخُاحاث اإلاىكماث التي شبياث الخهلُم,  الخهلُم اإلاجخمعي, مجخمهاث الخهلم.

ٌهملىن غمً مجمىناث، وكذ جؿىس هزا اإلافهىم لذنم ألافشاد الزًً  أضبدذ متزاًذة
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 ,Jane Lave، Etienne Wenger، John Seely Brown مً خالٌ 1990 خالٌ ظىىاث

الخهلم اإلاىغعي  خُث كامىا بدعلُـ الػىء نلى ودساظت اإلاهشفت الػمىُت والخهلم

L’apprentissage Situé" وأهمُخه في اهدعاب اإلاهشفت اإلاشجبؿت باإلاماسظاث اإلاهىُت ". 

بأنها " حماناث مً البشش ٌشتروىن في ياًت واخذة  مجتمعاث املمازطتوحهشف 

م الخفانل بطىسة  لىمىن  بخهمم مهشفتهم و خبراتهم في هذه الىاخُت نً ؾٍش ,ٍو

لى الخُاة الُىمُت أن اإلاجخمهاث معخمشة ,وللذ اقهش جدلُل جأزحر جلىُاث الاجطاٌ ن

اإلادلُت ال جدشيل فلـ في اإلاعاخاث الجًشافُت اإلادذدة بل أًػا في الفػاء الالىترووي 

 .(2014)حابش م.،  الافتراغُت ,وحعمى اإلاجخمهاث 

أن اإلاىكمت جيىن أهثر رواء نىذما جيىن  Davenport Et Prusak  وكذ أزبدذ أنماٌ

بهذ الاهتهاء مً جىلُذ اإلاهلىماث  اإلاماسظت،ل حماناث كادسة نلى حهل ألافشاد داخ

 واإلاهاسف التي حعهل وحعانذ في خل اإلاشاول، ولزلً ئن الخفانل بحن أفشاد الشبىت

 .ًلهب دوس أظاس ي في خلم اإلاهشفت وألافياس مً الخهلم (مجخمو اإلاماسظت)

شي  اإلاشاول أن مجخمو اإلاماسظت هى مجمىنت مً ألافشاد التي جخلاظم  Wegner ٍو

لت  والهمىم أو اإلاىاهب في مىاغُو مهُىت، والتي جخهمم في مهاسفها وخبراتها وجخيامل بؿٍش

 .(2010-2009)صإلااؽ،  وممخذةمعخمشة 

 ومً ممحزاث مجخمو اإلاماسظت بأهه:

جكهش  راحي،)يحر سظمُت( ًمىً أن جيىن راث جىكُم مجمىنت مً ألاشخاص  -

م ت باإلابادسة الفشدًت، ٍو لت نفٍى ىً أن جيىن ممىلت ودولُت جخلم مً ؾشف بؿٍش

 مإظعاث سانُت ألهذاف واضخت.

 الخهلم... وألافياس،جبادٌ وجلاظم اإلاهاسف  ألافشاد: والخفانل بحنالهالكاث الخبادلُت  -

 أي الاهذماج في اإلاجخمو أو اإلاإظعت أو اإلاجمىنت. اإلاشاسهت اإلاجخمهُت: -

ش كانذةحشاسن  - ل ئلى خلٌى حمانُت للمشىالث مهشفُت مشترهت بهذف الخىاض وجؿٍى

 وجدلُم أهذاف مشترهت )اإلاماسظت اإلاخلاظمت(.  الهمل(،في اإلاإظعت )الخهاون نلى 
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  واملعلوماثجدويل أهواع املعسفت عً طسيق جنىولوجيا الاجصال: 

 :وهيجخم مً خالٌ أسبهت نملُاث خعب الشيل الخالي 

 le cycle de création de connaissance (: ًبين دوزة أهماط املعسفت3)زقم شهل 

proposé par Nonaka et Takeuchi 

 
Source : nonaka et takeuchi,opcit. 

م الللاءاث  (: نً)بحن ألافشادجدويل املعسفت الضمىيت إلى معسفت ضمىيت  . أ ؾٍش

وحها لىحه والدشاسن بالخبرة وجيىن في الًالب للاءاث يحر سظمُت، البرمجُاث 

تزامىت في الضمً الخلُلي ونلى الخـ اإلاباشش وحشخمل نلى الجمانُت )الللاءاث اإلا

ت وهطىص والذسدشت(.  مإجمشاث فُذٍو

)غمىُت ئلى قاهشة أي اجطاٌ الفشد مو جدويل املعسفت الضمىيت إلى معسفت معلىت  . ب

م الخىاس  نً :(اإلاجمىنت  .والبرمجُاث الجمانُتاإلاشاسهت والخهاون  وأًػا هكمؾٍش

)قاهشة ئلى قاهشة( بحن اإلاجمىناث غمً  :لى معسفت معلىتجدويل املعسفت املعلىت إ . ث

اإلاخذاولت لخيىن مخاخت لبلُت ألافشاد  واإلاهاسف اإلايشىسةاإلاىكمت: جخهامل مو اإلاهلىماث 

ل فيمً احل اإلاشاسهت  واإلاىكماث ودلً واهم الىظائل اإلاعانذة  اإلاهشفت، والخدٍى

 وحسجُالث الفُذًى... الطىجُت،الدسجُالث 
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قاهشة ئلى غمىُت( فهم الفشد للىاهحن ) :عسفت املعلىت إلى معسفت ضمىيتجدويل امل . ث

م اإلاىاكو الالىتروهُت   اإلاباشش،الخـ  والخهلم نلىاإلاىكمت: مثل حهلم الفشد نً ؾٍش

 الخهلُم نً بهذ.

 :والتنويً التدزيبعلى  TICجأجير  -3

الخؿبُلاث  واإلاهشفت نلىفي غىء الؿلب الىبحر مً مجخمو اإلاهلىماث         

الخىىىلىحُت الخذًثت التي جخطف باإلاشوهت والىفاءة والخطمُم الجُذ. قهش همـ حذًذ 

ً ؤلالىترووي والخهلم  ب و الخيٍى لم نلُه همـ الخذٍس
َ
ً ، ًؿ ب و الخيٍى مً الخذٍس

الالىترووي الزي ٌعخخذم الخىىىلىحُاث الخذًثت للمهلىماث والاجطاٌ في نملُت 

ب وللذ أزشث هذه  ب اإلا نلى الهذًذ مًالخلىُت الخذٍس جاالث، ئال أن مجاٌ الخذٍس

 ً ت كذ خِكي بىطِب اهبر, هكًشا ألهمُخه وخؿىسجه وكذ أزشث والخيٍى والخىمُت البشٍش

بُت هما ًليتههذه الخلىُاث بأدوا )العلمي،  ا اإلاخخلفت نلى وافت مشاخل الهملُت الخذٍس

2001): 

 ًوالخي الخأزحر نلى مشخلت الخخؿُـ للخذٍسب  .ٍى

  بُت يُتالخأزحر نلى مشخلت جىفُز الهملُت الخذٍس  .والخيٍى

  بُت يُتالخأزحر نلى مشخلت كُاط هفاءة الهملُت الخذٍس  .والخيٍى

نلى جخؿُـ  TIC: للذ أزشث والتنويً التأجير على مسخلت التخطيط للتدزيب .أ 

ب  ً هماًليالخذٍس  :والخيٍى

  مً خال والتنويييت:في قياض الاختياجاث التدزيبيت ٌ 

 .مهشفت أهذاف وظُاظاث اإلاإظعت -

بُت  لجدلُ - يُت هلاؽ اللىة والػهف فحها مً احل جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس والخيٍى

 للمإظعت. اإلاؿلىبت
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ب  - ً ليافتؤلاهتراهذ جدُذ ئمياهُت مهشفت مذًشي الخذٍس نىاضش الخدلُل  والخيٍى

بُت الاظتراجُجي للمإظعت، بطىسٍة جمىجهم مً جدذًذ الاخخُاحاث الخذ يُت ٍس والخيٍى

ادة  هلاؽ اللىة، ومىاحهت هلاؽ الػهف، وجلبُت الخىحهاث الجذًذة للمإظعت. لٍض

بما ان مً ئمياهُت ؤلاهتراهذ جدبو ئحشاءاث الهمل اإلاخخلفت، وجدذًذ هؿاق  -

أي هل هي هاججت نً هلظ في اإلاهشفت أو اإلاهاسة أو الخبرة؟ بما  وأظبابها،الػهف، 

ب  ً مًوالًمىً مذًشي الخذٍس  جدذًذ اإلاخؿلباث الخفطُلُت للهاملحن. خيٍى

جدُذ ؤلاهعتراهذ مً ئمياهُت جدذًذ الخًحراث الخاسحُت اإلاإزشة نلى اإلاإظعت،  -

بُت  لها، وبالخاليوالخهشف نلى الفشص والتهذًذاث التي جخهشع  جدذًذ الاخخُاحاث الخذٍس

يُت الالصمت فشص ومىاحهت التهذًذاث. والخيٍى
ُ
 الكخىاص ال

 والتنويييتطيط البرامج التدزيبيت في جخ: 

ب   - ً ببرامججدُذ ؤلاهتراهذ في حهٍشف مذًشي الخذٍس وؤلاهخاج  وخؿـ الهمل والخيٍى

 والخؿـ،ليافت ؤلاداساث ألاخشي، ومهشفت الخىكُخاث اإلاإزشة نلى جىفُز هزه البرامج 

 وبالخالي فاهه ًمىً أن ًػو خؿؿا واكهُت لخىفُز هزه البرامج.

ب بشامج الخاظ - ىب الخاضت بالخخؿُـ جدُذ ؤلامياهُاٍث لىغو خؿـ للخذٍس

ً  .والخيٍى

  باث جىفير بسهامج التدزيب
َّ
 :والتنويًجددًد أطلوب ومتطل

بُت اإلاخاخت ناإلاُا نبر  -  وخؿـ جىفُز الاهترهذ،ئمياهُت الخهشف نلى البرامج الخذٍس

ب بدُث ًخمىً مذًش  وجيلفتها،وأظلىب جىفُزها  البرامج،هزه  ًالخذٍس  مً والخيٍى

 ومخؿلباث جىفُز هزه البرامج. خاسجي(،جدذًذ ألاظلىب ألامثل للخىفُز )داخلي أم 

  والتنوينيإعداد املدتوى التدزيبي: 

بي  - ني باالظخفادةجدُذ ؤلاهترهذ ئمياهُت ئنذاد اإلادخىي الخذٍس مً الىمارج  والخيٍى

 اإلاخاخت نلى هزه الشبىت.
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وأًػا نىاضش الخبرة  جىفُزها،التي جَم  ابلتوالخجاسب العهما جدُذ ول اإلاهلىماث  -

 ًدلم ظشنت بىاء اإلادخىي. ومإهالتهم بما

  والتنويييتجوفير الوطائل التدزيبيت: 

بُت  - يُت سخُطتئمياهُت ئجاخت وظائل جذٍس الثمً ومىاظبت لالظخخذام في  وجيٍى

بُت  يُتالهذًذ مً اإلاجاالث الخذٍس  ، ظىاء ؤلاداسي مجها أو الفني.والخيٍى

يُت أن جؿىس وظائل خاضت بها، أو حعخخذم ً - بُت أو جيٍى مىً ليل مإظعٍت جذٍس

إلاخؿىسة راث ألاظهاس الىبحرة.
ُ
 وظائل ظهشها مىاظب هبذًٍل نً اظخخذام الىظائل ا

جإزش زىسة اإلاهلىماث نلى  :والتدزيبالتأجير على مسخلت جىفير عمليت التنويً  .ب 

بُت  يُت مشخلت جىفُز الهملُت الخذٍس م: نًوالخيٍى  ؾٍش

  ًبعد والتدزيب عًالتنوي: 

ب أو أخذ أوحه الىجاح ألاظاظُت في مجاٌ جىفُز  الافتراغُتجمثل اإلاإظعاث   الخذٍس

ً ؤلاداسي  بُت  والفني،الخيٍى يُت للمشاسهحنخُث ًمىً فهال ئجاخت البرامج الخذٍس  والخيٍى

 .مً خالٌ ؤلاهترهذ والاهتراهذ

  والتنويً املنزليالتدزيب: 

ً في  ًخاح خُث للمخيىن مً خالٌ اظخخذام الىظائـ اإلاخهذدة ئمياهُت ئجاخت الخيٍى

، ختى دون الخاحت لالجطاٌ بشبىت مهلىماٍث داخلُت أو خاسحُت. وهكًشا إلاا جخده  اإلاجٌز

ىه.  الىظائـ اإلاخهذدة مً ئمياهُت الخفانل بحن اإلاخيىن وئنادة جيٍى

  وفى أي وقت( التدزيب في مل وقت،) التنويً املظتمسالتدزيب أو: 

ب ليافت الشايبحن في حمُو  خُث ًمثل ئجاخت البرامج  ألاوكاث،خُث ًخاح الخذٍس

بُا مفخىًخا إلاذة  بُت نلى الشبياث )الهاإلاُت والذاخلُت( فطال جذٍس ظانت في  24الخذٍس

 نؿالث.الُىم حمُو ألاًام وبال 
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  العمل والتنويً أجىاءالتدزيب: 

ب جدُذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث ئمي ً ؤلاداسي اهُت جىفُز بشامج الخذٍس بالخىاصي مو  والخيٍى

الهمل ودون شهىس اإلاخذسب بالفاسق بحن ما ًلىم بدىفُزه فهال للىقُفت وما ًلىم 

ب،بدىفُزه  خُث ًخم الخفانل بحن اإلاعخخِذم وكانذة بُاهاث خلُلُت في خالت  للخذٍس

ًٍب الهمل، وبحن اإلاعخخِذم وكانذة بُاهاث هُيلُت نىذ الخذس   .والخيٍى

 :ا ملظتوى املظتخدم
ً
 بسامج التنويً املصممت طبق

بُت  دُذ اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث ئمياهُت جلذًم بشامج جذٍس يُت مدذدةٍو  وجيٍى

خُث ًلىم البرهامج بخدذًذ معخىي  اإلاخيىن،بأهثر مً معخىي، ؾبلا لؿبُهت ُكذساث 

لت جدىاظب مو معخىاه اإلاخيىن وهلاؽ اللىة والػهف، وجلذًم اإلاادة الخي يُت بؿٍش ٍى

 .الفهلي

 .التأجير على مسخلت جقييم لفاءة العمليت التنويييت .ج 

لىم بخجمُو  - ً، ٍو ني الزوي ًدُذ جدبو اإلاخيىن في حمُو خاالث الخيٍى البرهامج الخيٍى

يُت، ولِغ مجشد أزىاء مشخلت الخلُُم مً خالٌ  البُاهاث أزىاء جىفُز الهملُت الخيٍى

ني بطىسٍة واملت ًمىً مً خاللها جدذًذ هلاؽ الخفانل بحن ا إلاعخخِذم والبرهامج الخيٍى

 .اللىة والػهف

الهمل جدُذ ئمياهُت كُاط جذفم الهمل كبل الهملُت  وأظالُب جذفمؤلاهتراهذ  -

يُت  ت  وبهذها،الخيٍى يُت، ولِغ اللُمت الىكٍش إلاهشفت اللُمت الفهلُت للهملُت الخيٍى

 لهزه الهملُت.

 :على العىصس البشسي باملؤطظت والتنويً الالنتروويالتدزيب  جس ا .د 

ب  - ً الالىتروويٌهخمذ الخذٍس نلى ؤلاهترهذ في جىضُل اإلاهلىماث واإلاهشفت ئلى  والخيٍى

 ألافشاد اإلاخيىهحن أو اإلاخذسبحن.

ب  - ً للمىاسدٌعاهم الخهلُم ؤلالىترووي في جخفُؼ جيالُف الخذٍس ت  والخيٍى البشٍش

ً الخللُذًتم ملاسهت مو أظالُب الخهلُ  .والخيٍى
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بُت الالبرامج هىان الهذًذ مً  - يُت نلىخذٍس ؤلاهترهذ جدُذ للمإظعاث  والخيٍى

ب  ً وفموألافشاد ئمياهُت الخذٍس اخخُاساتهم الصخطُت، وخعب الجذٌو الضمني  والخيٍى

ب جىفشها ول مً  ،ًىاظبهمالزي  ًالجامهاث الهاإلاُت ومشاهض الخذٍس وبالخالي . والخيٍى

ً اإلاعخمش رة لػمان الخذٍسب فشص هبح ت، خاضت مو الاهخفاع  والخيٍى للمىاسد البشٍش

اإلاعخمش في جيالُف الذخٌى ئلى الشبىت، باإلغافت ئلى الخيالُف اإلاهلىلت لهزا الىىم مً 

ً الخللُذًتالخهلُم ملاسهت بخيالُف ؾشق الخهلُم  ب والخيٍى  .والخذٍس

الخهلُم، وججىب الخعاسة التي غمان الاخخفاف بىفغ حجم الهمالت خالٌ مشاخل  -

بهم  جهم نًواهذ جيخج نً يُاب ألافشاد اإلاشاد جذٍس  .اإلاإظعت وجيٍى

ب الهماٌ. حهلُم،جمىذ مشوهت هبحرة في نملُت  - ً وجذٍس  جيٍى

ت ) والهمل (الهامل جلبُت ول مً خاحاث اإلاخهلم - اإلاإظعت، ورلً بفػل الخٍش

ب  ًوالالىبحرة في اخخُاس أوكاث الخهلُم والخذٍس ً اإلاإظعت مً اظخًالٌ خيٍى ِ
ّ
، مما ًمى

ت دون اهلؿام.  مىاسدها البشٍش

ت للمإظعت يهذف ئلى سفو هفاءتها ؤلاهخاحُت في  - ً اإلاىاسد البشٍش حهلُم وجيٍى

ادة ؤلاًشاداث للمإظعت.  اإلاعخلبل، وهزا ؤلاحشاء ظُإدي بالػشوسة ئلى ٍص

-  ً ش هكم للخيٍى ب والخهلم جخطفجؿٍى ىامُىُت، وجىفحر فشص بالعشنت والذً والخذٍس

 التزوٍذ اإلاخجذد واإلاعخمش باإلاهلىماث واإلاهاساث.

ً والخهلم  - ب و الخيٍى حصجُو اإلاىقفحن نلى جدمل اإلاعإولُت في مُذان الخذٍس

ًجهلهم أهثر الزاحي، باإلغافت ئلى جىكُم أوكاث حهلمهم بالشيل الزي ًىاظبهم، مما 

 .(Suleiman, Jaradat, & Maaradj, 08-09 Mars 2005)  دافهُت للخهلم

جهم  - بهم جدُذ جىىىلىحُا الخهلُم ؤلالىترووي نبر ؤلاهترهذ لؤلفشاد اإلاشاد جيٍى وجذٍس

م مً مىاصلهم في أوكاث الفشاى ئمياهُت
ُ
 .الخهل

ت اإلاإهلت للخهامل  TICنلى اظخخذام  انخماد اإلاإظعت - مشجبـ بخىفش اإلاىاسد البشٍش

 مو هذه الخلىُاث.
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ت للمإظعت مً شأهه وشش زلافت اظخهماٌ ؤلاهترهذ في  - حهلُم اإلاىاسد البشٍش

، ودمجهم مباششة في فػاء جىىىلىحُا ؤلاهترهذ، واإلاىقفحناإلاهلىماجُت وظـ الهماٌ 

ذ  دخم نلحهم بزٌ اإلاٍض مما ٌعانذهم نلى الخىُف العشي مو بِئت ألانماٌ الجذًذة، ٍو

 .مً الجهذ لىعب اإلاهاساث اإلاؿلىبت واإلاهاسف الجذًذة

حمانُا، أو  الشبىت فشدًامً الهمل نبر  الخذًثت جمىًبم هجذ أن الخىىىلىحُا مما ظ

لت  فلذ ا ؾٍش م اهدشاس الهمل  الهمل، نلىخىلذ حزٍس اإلاعخىي الذاخلي نً ؾٍش

بالهمل مو اإلاضودًً الاظتراجُجُحن. أي الهمل في مجخمو جخذفم فُه  الجماعي، وخاسحُا

 .(Mairesse, Rallet, & Molet) ترناإلاهلىماث بشيل واظو و ببرهامج مش

ش الاجطاالث في اإلاإظعت الاكخطادًت هى هدُجت لثالر مهؿُاث )بىمهُل  فخىمُت و جؿٍى

 :(2004و فاسط، 

ت مو  .1  الضبىن، اإلاضودًًًىكش ئلى جىىىلىحُا الاهترهذ بأنها فشص لدشىُل ششاهت كٍى

م جبادٌ اإلاهلىماث همُا  واإلاىصنحن، ودلً اإلاىخج اإلاهلىماحي  وهُفُا، وجبعُـنً ؾٍش

ئلى ئمياهُت الىضٌى ئلى الضبىن  اإلاعتهلً، ئغافتكبل  واظدُهابه مًللعماح باهدشاسه 

 في الىكذ الخلُلي. وجلاظم اإلاهلىماثالجهائي 

 باألظىاق،وانخماد اجطاالث معخمشة  بالششواء،ئن اللذسة نلى الاجطاٌ اإلاباشش  .2

 .والخلاسبنلى أظاط الثلت اللائمت  الهالكاث،ٌعمذ باكامت هىم حذًذ مً 

ٌعمذ  الخؿىس، خُثمدىس سئِس ي لهذا  الجهائي، ٌشيلالاجطاٌ اإلاباشش باإلاعتهلً  .3

ش الخذماث الخفانلُت اإلاذنمت للمىخىج  لخلذًم أفػل اإلاهلىماث نىه  واإلاىملت له،بخؿٍى

اليشاؽ الزي  الضبىن، وجذنُمٌعانذ نلى سبذ وفاء  اإلاػافت، ممااللُمت  والىشف نً

م الاهترهذ. وأهثر نلىبذ ٌهخمذ أهثر أض  بُو خذماث اللُمت خاضت نً ؾٍش

مً خالٌ اهذماحها في اإلادُـ الذاخلي  واكها،ارن الخىىىلىحُا الخذًثت أضبدذ أمشا 

 وأضبدذ جمثل كلب اظدثماساتها.  والخاسجي للمإظعت،
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 :خالصت

مجشد مالخم أو  ئن اإلاإظعت الاكخطادًت أضبدذ جذسن أن الاجطاٌ لم ٌهذ نباسة نً

بل نىطشا أظاظُا في جخؿُؿها  الهمىمُت،صخاسف ئغافُت لخدعحن الطىسة 

وحب نلى اإلاإظعت أن حهؿي  ومخؿلباث العىق،الاظتراجُجي. وهكشا لخهلذ اإلادُـ 

هت ودكُلت لئلخذارأحىبت  الظُما في قشوف اكخطاد العىق  نلحها،اإلافشوغت  ظَش

 نلحها. واللىاهحن اإلافشوغت

و،لكشوف اإلاىحىدة بها اإلاإظعت التي جخمحز بمدُـ اهخلالي في هذه ا فىحىدها  ظَش

 ومىاحهتهم إلاخؿلباثباللذسة الفهالت إلاعحريها الزي ٌششفىن نلى حعُحرها  وبلائها مشهىن 

و اإلاىحىد والخًحر اإلاعخمشالعىق  . ولهزا ال والخأكلم مههنلى معخىي مدُؿها  والعَش

والفهاٌ بل هى الهىطش اإلاهم  بعُؿت،أداة جىفُز  ًمىً انخباس الهىطش البششي مجشد

ًجب وغو مُياهحزماث لىكام الاجطاٌ ًيىن فهاال  اإلاإظعت. ولهامعخىي جىكُم  نلى

اث في اإلاإظعت.  نلى حمُو اإلاعخٍى
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ملخظ : مً خالٛ الخجاسب اإلآذمت وألاَٙاس اإلاخىاْلت بين مجمىم ششاثذ الىظـ الجامعي ومخخلِ جخططاجه اسجئِىا ان 

هٓذم مششوم لُ٘شجىا اإلاخمثلت في اْتراح مششوم همىرج ششاٖت احخمانُت اْخطادًت بين مخخلِ الٙلُاث الجامهُت في 

اض ي وج اض ي الىخبت الجامهُت. ناسغِىا نىاضشه مً خالٛ مذاخل جطل بىا ٗلها لُهم اإلاششوم ٖٙلاإلاجاٛ الٍش  .ٙىًٍ ٍس

ِ َلعُُت وبحشاثُت مبعؿت ًليها اإلاشوس الى نشع بهؼ  خُث جم جُُ٘ٚ حل اإلاخًيراث واإلاُاهُم واإلاطؿلحاث الى حهاٍس

ٗادًمي  الىمارج الىاجحت نلى اإلاعخىي الذولي في راث اإلاجاٛ. ولىىهي بخٓذًم زمشة اإلاششوم مً خالٛ نشع بُذايىجي ؤ

  جؿبُٓي ْابل للمىاْشت والازشاء والخؿبُٔ.

اض ي؛ ٗلُاث حامهُت؛ الٙلماث اإلاُخاخُت: ششاٖت؛ اض ي هخبت مجاٛ ٍس  .ٍس

 

Abstract: Through the experiences presented and ideas transferred between the total 

segments of the university community and its various disciplines, we decided to present a 

project for our idea of proposing a project for a model of social and economic partnership 

between the various university faculties in the field of sports and the formation of elite 

university athletes. We presented its elements through entrances that connect us all to 

understand the project as a whole 

Where most of the variables, concepts and terminology were dismantled into simplified 

philosophical and procedural definitions, followed by a presentation of some successful 

models at the international level in the same field. We will finish by presenting the fruit of 

the project through an applied academic pedagogical presentation that can be discussed, 

enriched and applied.  

Keywords: Partnership; university colleges; university colleges; Elite athlete.  
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 مقدمة -1
حهخبر التربیت الشیاغیت في اإلااظعاث الجامهیت مً خالٛ مخخلِ ألاوشؿت 

ؤلانالمیت والاجطالیت وظیلت هامت للتربیت نً ؾشیٔ هىاحي اليشاؽ الجعماهیت التي 

ى والخؿىس والعلٕى ؤلاوعاوي، َالشیاغت جىحه  َيها مطلحت الؿالب مً هاخیت الىم

و مً شإن اإلاجخمو جشبىیا، مً خالٛ بىاء وبنذاد الشباب في  الجامهیت بم٘نها الَش

ير معخلضماث مادیت  الىظـ الجامعي، َةغاَت بلى معاولیت اإلااظعاث الجامهیت في جَى

َةهه مً  وبششیت راث ُٖاءة لدشجیو الؿلبت نلى مماسظت ألاوشؿت الشیاغیت اإلاخخلُت،

الػشوسي جذنیم رلٚ باألوشؿت ؤلانالمیت والاجطالیت بمخخلِ وظاثلها وؤظالُبها ليشش 

ٗاَت الؿلبت لذَههم بلى مماسظت الشیاغاث اإلاخخلُت في الىظـ  الىعي الشیاض ي لذي 

الجامعي مً حهت، وبْىام اإلاعاولين في الجامهاث الجضاثشیت الجخار الخذابير الالصمت 

یت الشیاغیت ومهالجت مخخلِ مش٘التها اإلاؿشوخت، مً ؤحل بنذاد لالهخمام بالترب

 ، الؿلبت للمىاؾىت الطالحت وجيشئتهم نلى ْیم الخػامً والخهاون والهمل اإلاشتٕر

ومعانذتهم نلى جىمیت شخطُاتهم والاهذماج في اإلاجخمو الزي یهیشىن َیه واخترام 

ت نٓلیا وبذهیا واحخمانیا، ْیمه وؤخالْه، بهذٍ جدٓیٔ جىمیت شاملت مخٙاملت مشتٖر

یاث الهىِ والخهطب الشیاض ي التي تهذد العلم اإلاجخمعي في  خاضت في قل اهدشاس ظلٖى

 .الجضاثش

( بلى "ؤن دسحت معاهمت  0202خیث جىضلذ دساظت الهشحان وریب )  

الشیاغت الجامهیت في الحذ مً نىامل ومىلذاث الهىِ الجامعي مً وحهت هكش الؿلبت 

ٗاهذ نالیت بيعبت مئىیت یھوؤنػاء ال ٪، وبلى ؤن ؤٖثر  32.08ئخين الخذسیعیت وؤلاداسیت 

ٗاهذ في معاهمتها بخُشیٌ  الهىامل واإلاىلذاث التي حعاهم َيها الشیاغت الجامهیت 

٪، ومعاهمتها في الخخلظ مً  10.30الذواَو والىىاصم اإلا٘بىجت وجخُیِ مشانش بيعبت 

٪، ومعاهمتها في بٖعاب الؿلبت زٓاَت  10.11مشانش الهذواهیت لذي الؿلبت بيعبت 

٪، َمً خالٛ الشیاغت الجامهیت بم٘نها حهضیض  10.03العالم والهمل بمىحبها بيعبت 
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مُهىم اإلاىاؾىت لذي الشباب الجامعي وصیادة معخىي الاهخماء والىالء لذيهم بيعبت 

صحیا وبذهیا ٪، وجماسط دوسا  30.18ا دوس في مىاحهت الاهدشاٍ بيعبت ھ٪، ول 30.18

(   جشظیخ ْیم الذَام 0202٪" )الهشحان، 13٪، ولها ودوس في . )  11.12ووْاثیا بيعبت 

 . 38نً الىؾً بيعبت 

ولهزا َخُهیل التربیت الشیاغیت في الجامهت الجضاثشیت مً شإهه حهضیض الىؾىیت 

الذٛو  وجشظیخ اإلابادت والٓیم ؤلایجابیت والخإٖیذ نلى ؤهمیت الىخذة الىؾىیت،."َُي

اإلاخٓذمت حهخبر الشیاغت في الىكام التربىي ألامشیٙي ظىاء باليعبت للمذاسط ؤو 

ذ الُشاى  الجامهاث، حضء ال یخجضؤ مً اإلاىهج التربىي، النخباساث ٖثيرة، منها اظدثماس ْو

لذي الؿالب، بما یهىد نليهم بالىُو والصحت واللیاْت. ٖما ؤن الاهخطاساث في 

ٗادیمي اإلاعابٓاث الشیاغیت ب الجامهت ؤضبدذ جُعش نلى ؤنها اهخطاس للىكام ألا

ذ الخىلي اهدشاس الشیاغت  وؤلاداسي اللزیً یٓىدان الجامهت، وفي راث ؤلاؾاس یٖا

الجامهیت في الىالیاث اإلاخدذة ألامشی٘یت بشٙل ٖبير ختى ؤضبذ هىإ جىكیم خاص بها، 

خماما ٖبيرا مً ھمهیت اله اجداداجه، وهُئاجه اإلاعخٓلت. ٖما جىاٛ الشیاغت الجا

"Intercollegiate Sports  اظم الشیاغت بين الٙلیاث ؾٍش اإلاعاولين في الذٛو "

 .0228اإلاخٓذمت. )الخاحت وؤخمذ، )

في خين حشهذ الشیاغت في الجامهت الجضاثشیت واْها مخخلُا یشير بلى "ؤن 

في جىاحذها نلى الشیاغت في الجامهت الجضاثشیت حهٍش نضوَا مً ؾٍش الؿلبت وجشاحها 

ٗاهذ خالٛ ظىىاث مػذ، مطذسا وخضاها إلاخخلِ  معخىي الىخبت الىؾىیت بهذ ؤن 

هذ نلم الجضاثش نالیا في مخخلِ الخجمهاث ؤلاْلیمیت  الؿاْاث الخىاَعیت. التي َس

وختى الهاإلایت، بعبب حًلیب الجاهب البیذايىجي نلى اليشاؽ اإلاُخىح وجىٓل الؿلبت 

دي بلى خذور ْؿیهت بين الجاهب البیذايىجي والشیاض ي. خاضت مً مٙان بلى آخش، ما ؤ

ِ الُیذسالیت الجضاثشیت للشیاغت الجامهیت واإلاذسظیت نً اليشاؽ، بغاَت بلى  بهذ جْى
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اهخمام الؿالب بالجاهب البیذايىجي مخاَت مً الشظىب ؤو الخهشع لإلْطاء، في خاٛ 

خه في ؤي وشاؽ سیاض ي.  مشاٖس

ث والخإؾير مً ؾٍش ألاظاجزة، ؤدي بلى نذم وحىد لهزا َةن هٓظ ؤلامٙاهیا

سیاغیين حامهیين نلى معخىي ألاهذیت والىخبت الشیاغیت نلى الطهیذ الىؾني، لزا البذ 

مً جُهیل الهُاٗل الشیاغیت مً ؾٍش اإلاعاولين، مً خالٛ جىكیم دوساث واحخماناث 

بل ووظاثل دوسیت، مو غشوسة جخطیظ ؤمعیاث وؤیام سیاغیت للؿلبت، وبیجاد ظ

إلْىام الؿالب بمماسظت اليشاؽ الشیاض ي، بانخباس ؤن الؿالب برا لم یجذ مً یخُ٘ل 

وفي هزا 02به، َمً ألاٖیذ) ؤن یدشٙل لذیه نضوٍ نً مماسظت الشیاغت" )لٓمان، 

( نلى "وحىد ْطىس وعبي في الاهخمام بذوس  0202ؤلاؾاس جإٖذ دساظت الهشحان وریب ) 

بل مطادس ضىو الٓشاس الجامعي، بغاَت بلى وحىد ماششاث الشیاغت الجامهیت مً ْ

السجُام وعب ظلٕى الهىِ بين الؿلبت مٓابل وحىد غهِ في ؤلاْباٛ نلى مماسظت 

ولزلٚ جكهش الحاحت اإلالحت  0202ألاوشؿت الشیاغیت مً ْبل الؿلبت". )الهشحان، )

شبیت نمىما والجضاثشیت لخؿىیش الىظاثل وألاظالیب الاجطالیت وؤلانالمیت في الجامهت اله

نلى وحه الخطىص، اهؿالْا مً ؤهمُتها في حعلیـ الػىء نلى الهذیذ مً اإلاش٘الث 

التي یهاوي منها الؿلبت، والتي جدذ مً مماسظتهم للشیاغت، ومداولت بیجاد الحلٛى 

اإلاىاظبت لها، مً خالٛ خلٔ ْىىاث جىاضل ببنهم وبين اإلااظعت الجامهیت وألاوشؿت 

ٗادیمیت والهلمیت والشیاغیت، بما یخذم ألاهذاٍ التي جىكمه ا، لخلبیت خاحاتهم ألا

 التربىیت للجامهت واإلاجخمو. 

في الىاْو ؤهه سيم اإلاجهىداث اإلابزولت مً ؾٍش الذولت َُما ًخظ اإلايشإة 

اغت مً  ً، وبهُاّ ألامىاٛ الباهكت. الا ؤهني ؤنخٓذ ؤهىا في الجضاثش دخلىا الٍش والخٍٙى

اغت جُهم نل ؤنها َاثض ومنهضم ول٘نها « ومً الٓمت بذال مً الٓانذة« الباب الخاؾئ َالٍش

اغت هي « بشهامج-ْاثذ -ميزاهُت -ميشإة -في الىاْو جخٙىن مً معخُُذ  وألاظاط في الٍش

اغدىا جُخٓش ل٘ثير مً اإلآىماث ألاظاظُت مثل الخخؿُـ  اإلاماسظت ولِغ الخىاَغ. ٍس
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الُّش بين الهىاًت والاختراٍ. « اإلااهلت لٙىادس الهلمُتالعلُم والاظخٓشاس في الُٓاداث ا

اغت اإلابني نلى ؤظاط اإلاىاَعت  اغت في الجضاثش جُخٓش بلى اإلاُهىم الحُٓٓي للٍش الٍش

ُت َهي مُٓاط خػاسي وزٓافي لخٓذم الشهىب. هزا الخٓذم الزي ال ًٓاط بهذد « الشٍش

اغت.اإلاُذالُاث والٙاوط بل ًٓاط بهذد العٙان الزًً ًماسظ  ىن الٍش

اغت في  هاث الًير مالثمت وجذخل اإلاىكماث الذولُت اإلاخخططت في شاون الٍش الدشَش

 الجضاثش.

اغُت اإلاذسظُت والجامهُت مً الحػاهت بلى         غهِ الاهخمام باإلاماسظت الٍش

اغُت في ٖثير مً ألاخُان  خاضت في الؿىس ألاٛو والثاوي.« الجامهت واوهذام اإلايشأث الٍش

 فة الرياضة والعوملةفلس -2

ت: اغت في الًشب جٓىم نلى زالر مٓىالث جُعيًر ؤلاوعان   بن َلعُت الٍش

ام الُٓاظُت  ، وؤظاط هزا  record manالخاّس الزي ًبدث النهاثُا نً جدؿُم ألاْس

الىمىرج ؤلادساٗي هى الُٓش الشوحي الهمُٔ للشخطُت الًشبُت، والحاحت بلى الانتراٍ 

خعاط باإلاخهت الؿبُهُت، مما خذا ببهؼ الباخثين بلى انخباس هزه ونذم الٓذسة نلى ؤلا 

ٓشها  الكاهشة حعدبؿً خالت مشغُت جذٛ نلى مذي اهدشاٍ الشخطُت الًشبُت َو

 الشوحي.

اغُت الخٓلُذًت  اغت ؤخذر ْؿُهت بين ألاوشؿت الٍش خي للٍش بن الخؿىس الخاٍس

ٗاهذ ألالهاب ألاوإلابُت نىذ  اغت اإلاهلىمت، لٓذ  الُىهاهُين مىاظبت لخٓذًم نشوع والٍش

ت في ؤمثل ” ؤلاوعان الٙامل“تهذٍ بلى جَ٘شغ همىرج  التي جخجلى َُه الطُاث البشٍش

خي للُ٘ش ألاوسبي ًشحو بلى الُلعُت الُىهاهُت  ضىسها، وسيم ٗىن الامخذاد الخاٍس

اغاث الحذًثت جخجاوص آلان ُْم هزا الُ٘ش بمداولتها جٓذًم همىرج ؤلاوعان  َالٍش

 لخاّس واإلاخجاوص للششؽ ؤلاوعاوي .ا

و وجيرة همى الىباجاث واظخهماٛ  بن اظخهماٛ جٓىُاث الخهذًل الجُني لدعَش

اغُين وجدعين ْذستهم نلى الخدمل ًذخل في هُغ مىؿٔ  اإلايشؿاث لخدعين ؤداء الٍش
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اغت في نطشها جخإظغ نلى  ام الُٓاظُت وججاوص الؿبُهت، َالٍش مداولت جدؿُم ألاْس

خجلى رلٚ في البدث نً جدؿُم ال مخىاهي ُْمت مؿل ٓت هي ججاوص الششؽ ؤلاوعاوي، ٍو

ام ُْاظُت حذًذة. اإلوعان اإلاادي الزي جخإظغ ٗل مٓىماث شخطِخه نلى َ ألْس

اغُين، وانخباسهم همىرحا  ٔ ؤلانالم لطىس ألابؿاٛ الٍش َلعُت الجعذ، والذلُل حعٍى

توياًت اظتهالُٖت، واظخهماٛ هزه الطىس الىمؿُت   .في مخخلِ الهملُاث ؤلاشهاٍس

ؤلاوعان الاْخطادي الخاغو لٓاهىن الهشع والؿلب وهزا الاججاه مشجبـ بُلعُت 

ٔ ؤلاوعان وانخباسه ظلهت  حس يء ؤلاوعان الزي جخجه بلُه الحػاسة الًشبُت بر ًخم حعٍى

ت  اغُين ؤضبدىا بذون هٍى خاغو لٓاهىن الهشع والؿلب، وهالخل ُِٖ ؤن بهؼ الٍش

ٗاث ٖبري ل٘ثرة  ذ ؤضبدذ َُه هزه ألاهذًت شش اغُت في ْو جىٓلهم بين ألاهذًت الٍش

.  خاغهت إلاىؿٔ العّى

اغــت الى ألالهاب الاوإلاـبُت الٓذمت مً باد  حهىد وشـإة الهالْت بين الاْخـطاد والٍش

ٔ ظىت  ٗاهذ حشي ٗل ؤسبهت  003ؤلايـٍش ْبل اإلاُالد ،واظخـمشث ؤٖثر مً بلِ نـام ،و 

ُذ هزه ألالـهاب بٓـشاس مً الُٓطش الشوماوي( زُىدوسوط)واظخمشث  ظـىىاث ،خُث جْى

اغت بًُـ مذ وحضس بي خـلٛى الٓشن الخـاظو نـشش ( م)لـُدمل ϭ3اإلاماسظت اإلاىـكمت للٍش

اغت نلى ؤظغ واضحت، َٙاهذ وادة ٖشة الٓذم اإلاهاضشة زم اهبـهار  بنــادة جىكُم الٍش

)َٙاهذ اإلآامشة  غـذ مً الُشوس ي( بير دي ٗىبشجانألالـهاب الاوإلابـُت الحذًثت حـهذ وا

اغت الاختراَُت ألامش الزي ؤدي الى قهىس  اغُت وجؿـىس الٍش بيخاثج اليشاؾاث الٍش

اغُت مً ؾٍش وظاثل  اض ي ،خُث بذؤ الاهجزاب بلى اليشاؾاث الٍش الاْـخطاد الٍش

ً مطؿلحاث مهمت ذ مب٘ش مً الٓشن الهشٍش  ؤلانالم ي ْو

 امعیة:الریاضة الج -3

هي مجمىم ألاوشؿت والبرامج الشیاغیت التي ماسظها الؿلبت داخل الجامهت، مً ؤحل 

ٗاإلدمان نلى اإلاخذساث  جىمیت ْذساتهم   مً آلاَاث واإلاش٘الث الاحخمانیت اإلاخخلُت، 

والخذخين والاهدشاٍ والهىِ، مما یعانذ نلى جشبُتهم وجيشئتهم نلى ْیم الخهاون 
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هیت لإلهجاص وجدمل اإلاعاولیت، لخإهُلهم ختى یٙىهىا مىاؾىين والهمل الجماعي والذاَ

 ضالحين. 

 هظرة ثاريخية عن النشاط الرياض ي الجامعي في الجسائر: -أ

اغُت والهلمُت داخل الىظـ الجامعي مٙىن اظاس ي  حهذ اإلاماسظت الثٓاَُت والٍش

لؿالب، لشخطُت الؿالب، ار حهخبر نامال مهما لػمان الخىاصن الجعمي والُ٘شي ل

َةنها ًجب ان جدشص نلى نذم تهمِشه الن الجامهت حهمل اظاظا نلى اًجاد ؤلاؾاس 

اغُت اضحذ غشوسة خخمُت  اإلاعاوٛ، ومً زم اليشاؾاث الثٓاَُت والهلمُت والٍش

ًٓخػُنها العير الحعً للحُاة الجامهُت. وفي يُاب الخُُٓم اإلاىغىعي والهلمي 

يهُت والتي واٖبذ  لليشاؾاث في مخخلِ حىاهبها الثٓاَُت اغُت والهلمُت والتَر والٍش

ت خالٛ مخخلِ مشاخل جؿىسها ًٓض ي نمىما الى ضُايت  معيرة الجامهت الجضاثٍش

دذ مً ظُؿشة الاَاّ. اإلاعخٓبلُت  لٓذ باث مً  0خلٛى خاؾئت للمش٘الث اإلاؿشوخت ٍو

ُهي هي خطُلت ظ ذ الُىم ان الحطُلت في مُذان الخيشُـ الثٓافي والتَر لبُت نلى اإلاٖا

ت برا حهٍش َُه  الهمىم وخاضت خالٛ هزه العىىاث الاخيرة مً نمش الجامهت الجضاثٍش

ىدا حضثُا اغخى العمت الهامت  اليشاؾاث والخكاهشاث في حمُو اشٙالها وحىاهبها ٗس

اغُت في الجامهت سيم وحىد بهؼ اإلاداوالث اإلاىهضلت  التي جؿبو الحُاة الثٓاَُت والٍش

 باألخشي اظخمشاس الحُاف نلى بهؼ الخٓالُذ اإلادذودة مٙاها وصماها.  إلنادة اوهاشها او 

ن هزا الخذهىس في الاوغام ال ًيبغي ان ًيعِىا اإلاشاخل اإلاػِئت التي جمذ ب

ت خالٛ  واصدهشث َيها هزه اليشاؾاث مىاٖبت للخٓذم الزي اخشصجه الجامهت الجضاثٍش

خها ت مً جاٍس  .هزه الحٓبت الثًر

اغت الجامهُ اغت الدعلُت ت ًمً٘ ؤن جٙىن َالٍش اغت الخيشُـ ؤو ٍس ؤي في ، ٍس

ذ الُشاى،  اغُت بةمٙان الؿلبت جىكُمها مو اإلايشؿين واإلاعئىلين ؤزىاء ْو الىاْو لهبت ٍس

اغت  ًُ٘ي ؤن ًٙىن وشاؾا بذهُا خشا ؤو مٓابالث ال جخؿلب بمٙاهُاث َىُت ؤو جىكُمُت ٍس

إلحشاء اإلآابالث مو اخترام الٓاهىن  اإلاىاَعت جىكم اإلاىاَعاث لُّش مٙىهت ومهُإة
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اض ي لإلْامت  اغُين مهُئين مذسبين في بؾاس الىادي الٍش اض ي للهبت، ًخهلٔ ألامش بٍش الٍش

اغت اإلاىاَعت )الاْاماث اإلاشاٖض -الجامهاث-الٙلُاث-الجامهُت ؤو ماظعت بُذايىحُت ٍس

هزا ألاظاط جإحي الجامهُت( جدىاَغ الُّش نلى الطهُذ الُني واللُاْت البذهُت نلى 

ؤهمُت جذنُم وبزشاء اإلآابالث بين الجامهاث مً ؤحل الخهاٍس والطذاْت ؤبشص 

اغُت ألالهاب الىؾىُت الجامهُت جمثل هزه ألالهاب اإلاشخلت النهاثُت  الخكاهشاث الٍش

اض ي  اغُين إلاخخلِ الجامهاث وجٙىن بمثابت مهشحان ٍس إلاىاَعاث الخاضت بالُّش والٍش

 اإلائاث مً الؿلبت والؿالباث.ٖبير ًخجمو َُه 

 الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية:  -ب

اغُت اإلاىحىدة نبر الىالًت وجيعٔ وشاؾاتها بدىكُم  جػم ٗل الجمهُاث الٍش

اغُت الخابهت  مىاَعاث مدلُت جخٙىن مً ؤنػاء مىخخبين مً ؾٍش الىىادي الٍش

اغُت للماظعاث الجامهُت هُاٗلها هي الجمهُت الهامت إلامثلي ا لجمهُاث الٍش

 الجامهُت، واإلا٘خب الخىُُزي اإلاىخخب مً ؾٍش هزه الجمهُت الهامت.

 الاثحادية الجسائرية للرياضة الجامعية: -ج

جػم ٗل سابؿاث الىالًت وجيعٔ وشاؾاتها بدىكُم اإلاىاَعاث نلى اإلاعخىي اإلادلي 

ا هي الجمهُت والذولي وجخٙىن مً ؤنػاء مىخخبين مً ؾٍش الشابؿاث الىالثُت هُاٗله

 الهامت إلامثلي الشابؿاث للم٘خب الخىُُزي اإلاىخخب مً ؾٍش

اغُين والُّش راث اإلاعخىي الهالي، والتي جدٛى  رياضة املسحوى العالي: مخططت للٍش

زا البؿىالث وألالهاب  ت في البؿىالث الهاإلاُت وألالهاب الجامهُت الذولُت ٖو للمشاٖس

ُٓت  الجامهُت الهشبُت وؤلاٍَش

عخمش سة الریاضیة:املمار 
ُ
ىكم واإلا

ُ
اإلاماسظت الشیاغیت هي رلٚ اليشاؽ الشیاض ي اإلا

والهادٍ في بؾاس الىىادي ؤو )الجمهیاث الشیاغیت جدذ بششاٍ بؾاساث سیاغیت ماهلت. 

 ، ّى  0208)بْش
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ه وواحباجه مً خالٛ جُانله مو املواطنة ت خْٓى : ْیمت حعانذ الُشد نلى مهَش

لشهىس باالهخماء هدى اإلاجخمو والىؾً، َهي صیادة نلى اإلاجخمو، وجٓىم ؤظاظا نلى ا

الاهخماء اإلاٙاوي بلى جشاب جدذده خذود حًشاَیت، جخػمً رلٚ الاسجباؽ الىحذاوي، الزي 

ه باججاه خذمت الىؾً والشقي به في قل ه ل الحّٓى ُیازش في بسادة الُشد ووحه ظلٖى

 والنهىع بالىاحباث. 

بُت بلى آخشه مً خُٓٓت ًدخاس اإلاشء في  :العوملة بًجاد حهٍشِ مدذد للهىإلات ؤو الٖٙى

 اإلاطؿلحاث التي حهني في النهاًت الهالم، ؤو  لٙىن بمُهىم الىخذة الىاخذة اإلاخٙاملت.

ْذ ًدبادس بلى رهً البهؼ ؤن الهىإلات هي ؤْشب ما ًٙىن مً الهالم الهشبي، ورلٚ ألن 

خه هى دًً نالمي، نلى ؤظاط ما العىاد ألنكم مىه ٌهخىٔ ؤلاظالم، وؤلاظالم في خُٓٓ

ت( بهمىمُت ملُ٘ت ألاسع، وؤنها  م، والعىت الىبٍى ؤْشه دظخىسي إلظالم )الٓشآن الٍ٘ش

 نلى ؤخذ، وؤن الهالم نالم واخذ بما ًخُٔ ومُهىم الهىإلات، َهى ال ٌهٍش 
ً
لِعذ خ٘شا

رن َاألسع الحذود التي ضىهها الاظخهماس. "ؤلم جً٘ ؤسع هللا واظهت َتهاحشون بليها." ب

ىهم بها.  ملٚ هللا، وؤلاوعان خلُُت هللا في ؤسغه. ًطلحها ٍو

ت، َاإلظالم ْذ ظبٔ الهالم   مً الىاخُت الىكٍش
ً
وهزا ال٘الم ْذ ًٙىن صحُدا

ذم الهىإلات ولً٘ بمُهىم دًني ًػمً اإلاطلحت للجمُو  الحذًث ٖهادجه في ٗل ألامىس، ْو

اء نلى خٍذ ظىاء. ، ؤما مً الىاخُ غهُاء وؤٍْى
ً
ا ت الخؿبُُٓت َاألمش ًخخلِ اخخالَا حزٍس

ذه الهالم الًشبي الزي ًبدث نً مطلحخه  ذه ؤلاظالم ًخخلِ نً ما ًٍش ألن ما ًٍش

الخاضت دون الىكش بلى مطلحت آلاخش، به٘غ ؤلاظالم الزي ضان خّٓى الجمُو، بل 

" :ً  ًػش باآلخٍش
ً
، ؤو ًُعذ في ألاسع َعادا َما َحَضاُء وحهل نٓاب إلاً يهذس جلٚ الحّٓى ِبهَّ
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ؿ
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ن الهىإلات بمُهىمها الحالي ال ًىحذ بها مٙان للشهىب الػهُُت الُٓيرة والتي ب

ت ال جخُٔ مو شهاساث الهىإلات  جدبى هدى الخٓذم بخؿىاث مخثاْلت، وهزه هكشة نىطٍش

 التي هادث بهالم واخذ.

ب ؤن بهؼ دناة الهىإلات انخبروا جلٚ العلبُت مً  بًجابُاث الهىإلات، ومً الًٍش

، وجدٓٔ الخٓذم 
ً
ها وبشسوا رلٚ بإن الذٛو الػهُُت ؤو الُٓيرة ظٍى جىمى ْذساتها ظَش

اإلايشىد ختى جطبذ مً الذٛو اإلاتربهت نلى الٓمت والتي جىهم بالحُاة الشيذة في قل 

 مً خؿش الػُام.الهىإلات اإلاُ
ً
 مىهت، ورلٚ هشبا

إلاخٓذمت والىامُت في دوامت الطشام مو لٓذ ؤضبذ الهالم الُىم بمخخلِ مجخمهاجه ا

الخًُير .. وهزا هاجج نً الخٓذم الهاثل في الهلىم والخ٘ىىلىحُا وما هخج نىه مً حًُير في 

اض ي. وؤضحذ  مجاالث الحُاة ظىاء في اإلاجاٛ الاْخطادي والاحخماعي والثٓافي ؤو الٍش

تها  نملُت الخًُير قاهشة خخمُت جازش في الهالْاث ؤلاوعاهُت بٙاَت ؤشٙالها، ظىاء في خٖش

مً٘ الٓٛى بن الخًُير قاهشة جخػو   الاحخمانُت ؤو في ناداتها وجٓالُذها، ٍو

 وشإة الهىإلات  -

 Marshallلٓذ بذؤ قهىس مطؿلح الهىإلات في مىخطِ العخِىاث، مً خالٛ ٖخاب     

 War & Peace in The global Macluhan & Quentin For     ٗان هزا ال٘خاب ًدىاو ٛ و

ىن َيها، والزي خٛى اإلاشاهذًً بلى Villageخشب َُدىام والذوس الزي لهبه " " الخلٍُُض

 
ً
ٗا ذ العلم ًجهل مً الخ٘ىىلىحُا مدش ين، والخىضل بلى ؤلانالم ؤلال٘ترووي في ْو مشاٖس

 للخًُير الاحخماعي.

 ٖخاب
ً
  Zhigiew Brezinski, Towages Américains Rolle in Theوهىإ ؤًػا

gieTechnolo   والزي سؤي َُه ؤن  الهالم جدٛى بلى مجمىنت نالْاث مدشاب٘ت

ض  خ َهي مٖش ُ٘ت هي اإلاجخمو الهالمي ألاٛو في الخاٍس ت وؤن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ومخدٖش

ذًث نً الثىسة الخ٘ىى بل٘تروهُت ، ومو اهُشاد الىكام الشؤظمالي بُٓادة الهالم بذؤ الح

همىرج واخذ ماهل لُٓادة الهالم وحهمُم ججشبخه وزٓاَخه نلى الهالم مما ؤجاح الُشضت 
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ى ًاما" في  خ التي بذؤها "َشوعِغ َٗى زم جخالذ النهاًاث  0131قهىس مٓىلت نهاًت الخاٍس

  مثل نهاًت الذولت، ونهاًت ألاًذًىلىحُت

 

 هماذج دولية لحفعيل الرياضة الجامعية: -4

 ج الاهجليزي: النموذ -أ

شي إلاىكىمت الخهلُم اإلاهخمذة خالُا في      اغت مٙاهت ٖبيرة في ؤلاؾاس الخؿٍى جدخل الٍش

م،  0200بهجلترا، خاضت بهذ الاظخػاَت  الىاجحت الذوسة ألالهاب ألاوإلابُت نام 

ودخلذ ؤهذًت ٖبري مثل ماوشعتر ًىهاًخذ وحشلس ي ولُُشبٛى وييرها، خلبت اإلاىاَعت 

ً لجان  نلى اظخٓؿاب زا جٍٙى اغُت، مً خالٛ مذاسط خاضت لليشء، ٖو اإلاىاهب الٍش

ا  مخخطت لالهخٓاٛ بين مذاسط الخهلُم ألاظاس ي، بدثا نً الخالمُز الزًً ًبذون جُْى

و ؤن ًٙىن لها  اغُت التي ًخْى ذ ؤزمش رلٚ نً قهىس الهذًذ مً اإلاىاهب الٍش اغُا، ْو ٍس

ُى ، بل في لخىظُو داثشة الشبـ بين معخٓبل ٖبير، لِغ في مجاٛ ٖشة الٓذم ٖو

 .ب ألاخشي الُشدًت منها والجمانُتألالها« اإلاذسظت 

اغُت، ؤؾلٓتها خٙىمت   ىىن ألالهاب الٍش وفي بؾاس خؿت وضُذ باالظتراجُجُت َو

ٗاميرون، َةهه مً اإلاضمو ختى نام  اغُت في حل  0203دًُُذ  م سبـ ألاوشؿت الٍش

اغُت، واظدثماس ؤٖثر مً مذاسط الخهلُم ؤلانذادي والثاهىي،   212بإهذًت وماظعاث ٍس

اغُين اإلاىهىبين ، والهمل  ملُىن حىُه بظترلُني في جدعين الُُُ٘ت التي جذنم الٍش

اث ؤلاحاصاث،  نلى الاظخُادة مً اإلاالنب الجامهُت مً ْبل ؤبىاء اإلاجخمو اإلادلي في ؤْو

نلى الاظخمشاس في واٖدشاٍ ودنم اإلاىاهب الجذًذة التي جكهش منهم، ومعانذتهم 

اللهب ؾىاٛ خُاتهم، وبدعب اإلاخؿـ اإلاشظىم َةن اإلاعتهذٍ مً جىظُو اليشاؽ 

اض ي في مشاخل الخهلُم الهام:  الٍش

اغُت،  ▪ اغت في الجامهاث، واٖدشاٍ وسناًت اإلاىاهب الٍش السجٓاء بمعخىي الٍش

ُاط الخٓذم اإلادشص.   ْو
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اغُت بين الجامهاث واإلاجخمو اإلادل ▪ ٗاث ٍس ي، بما َُه مً ؤهذًت بْامت ششا

اض ي. ت بالجاهب الٍش اغُت وماظعاث وهُئاث راث ضلت ٍْى  ٍس

اغُت مً حاهب الُخُاث والشباب  ▪ ت الٍش ادة اإلاشاٖس جىكُم بشامج خاضت لٍض

 روي الاخخُاحاث الخاضت. 

اغت الجامهُت.  ▪ و معخىي اإلاماسظت في الٍش  َس

اغُت، والاظخهاهت باإلاذسب ▪ ين اإلاخخططين، وصٍادة الاظخهاهت بخبراء التربُت الٍش

 خبرتهم وسَو ُٖاءتهم 

ذستهم نلى اٖدشاٍ اإلاىاهب وسناًتها، وبدعب حىظخين دًُيز ؤخذ ٖباس خبراء  ْو

اغت، وم٘دشِ اإلاىاهب لىادي ماوشعتر ًىهاًخذ، َةن اججاه الذولت واإلاجخمو اإلادلي  الٍش

اغت في الجامهاث ماشش ْىي نلى ؤن اإلاعخٓبل اإلاىكىس ظٍى ٌشهذ قهىس  لشناًت الٍش

اغُت، لِغ في مجاٛ ٖشة الٓذم َٓـ بل في ييره مً اإلاجاالث  ذ مً الىىابٌ الٍش اإلاٍض

ض في مذاسظىا الخاضت نلى ؤصحاب  زا جٖش اغُت، بهىا هبدث في الجامهاث الهامت، ٖو الٍش

ت والخىاصن والخيعُٔ، َهزه نالماث ؤظاظُت  اغُت، اإلاخمثلت في خُت الحٖش الٓذسة الٍش

اغُتٍ الصحُذ للمىهبت الاٖدشا« في.  .الٍش

 النموذج الامريكي: -ب

اغت في الجامهاث لِغ َٓـ بانخباسها  ُ٘ت ضاس ًىكش بلى الٍش في حل الىالًاث ألامٍش

اغُا، وبهما ؤًػا وظُلت َانلت » وظُلت لخىمُت اليشء بذهُا، وباء  ش ْذساجه ٍس وجؿٍى

ي بؾاس معانيها الاٖدشاٍ للحذ مً قاهشة العمىت، التي ًطُها خبراء الصحت، بإنها وف

اغُت، جٓىم ، جهلهم ؤٖثر نشغت لألمشاع اإلاضمىت « اإلاىاهب الٍش ًذمش الشباب، ٍو

ي جٓىم  بةسظاٛ لجان  شة الؿاثشة والهٗى شة العلت ٖو َال٘ثير مً ؤهذًت الشحبي ٖو

اث و الجامهاث ، وبحشاء جطُُاث بين اإلاششحين مً  اظخ٘شاَُت بلى اإلاذاسط و الثاهٍى

اغُت وهُعُت.. اليشء، ل الهػمام بلى ؤهذًتهم، ورلٚ مً خالٛ اخخباساث ْذساث ٍس

اث والجامهاث  وللحٙىماث اإلادلُت دوس ٖبير في دنم اليشء اإلاىهىب في اإلاذاسط والثاهٍى
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اغُت مخخططت، لطٓل مىاهبهم، خاضت في  ً منهم بلى مذاسط ٍس الهامت، وهٓل اإلاخميًز

 ألالهاب الُشدًت ألاوإلابُت،

شي يير  اغُت ٍو اض ي، ؤن ُٖاءة بداسة اإلاىكىمت الٍش واخذ مً اإلادللين في نلم الىُغ الٍش

ُ٘ت حهذ ؤخذ ؤهم ألاظباب ، للىضٛى بلى » اخخُاس بذال مً اٖدشاٍ « في الجامهاث ألامٍش

ُ٘ت نلى  اض ي الىخبت ألاوإلابي، والتي جخخز معلٚ لحطٛى الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ٍس

الُشدًت ألاوإلابُت نلى معخىي الهالم، بلى حاهب رلٚ َةن  اإلاشاٖض ألاولى في حل ألالهاب

اغُت الجامهُت ، والتي  الهىاًت باأللهاب الجمانُت، ًكهش بشٙل واضح في اإلاعابٓاث الٍش

م، وتهخم بها وظاثل ؤلانالم،  0128جدكى بالذنم ال٘بير، وهي جذاس باهخكام مىز نام 

ت اإلادلُت..  وحهخمذ ٖثير مً مذاسط الخهلُم الهام ما ٖما جىٓلها بهؼ الٓىىاث الخلُاٍص

اض ي اإلاذسس ي، للىضٛى بلى بىاء  PEٌهٍش ببرهامج(  )، وهى خاص بخ٘ثُِ اليشاؽ الٍش

اغُا، وبدعب الٓاثمين  حعذي مخٙامل لليشء، ومً زم ظهىلت الخمُيز بين اإلاىهىبين ٍس

 نلى البرهامج، َةن مً بين ؤهذاَه:

 الاسجٓاء بمعخىي اللُاْت البذهُت.  ▪

ُت.  ▪ ش اإلاهاساث الحٖش  جؿٍى

 حهلُم الاهػباؽ الزاحي.  ▪

▪  .ً  الخىمُت ألاخالُْت، والٓذسة نلى الُٓادة والخهاون مو آلاخٍش

 الثٓت في الىُغ واخترام الزاث.  ▪

 جدعين معخىي الخدطُل الهلمي. ▪

ُ٘ت ؤخشي الٖدشاٍ ودنم  اغُت الهامت، التي حهخمذها مذاسط ؤمٍش ومً البرامج الٍش

ش  ،CSPAP امج اليشاؽ البذوي الشاملاإلاىاهب، بشه وهى مىهج مخهذد الهىاضش ًَى

خػمً جخطُظ  ت للؿالب للىضٛى بلى ؤنلى دسحت وشاؽ بذهُا وسٍاغُا، ٍو َشضت ٍْى

ش اإلاهاٍس واإلاهاساث. ًىُز هزا  82 دُْٓت ًىمُا لليشاؽ البذوي، والذَو هدى جؿٍى
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ٍٙي للصحت والتربُت البذهُت البرهامج بخهاون اإلاىاؾٔ الخهلُمُت مو الخدالِ ألامش 

 والتروٍذ

 

 النموذج الجنوب الافريقي: -ج

ُٓا باهخمام ٖبير خالٛ  اغُت في مذاسط حىىب بٍَش لٓذ خكُذ التربُت الٍش

اث في اظتراجُجُت الخهلُم  العىىاث الهشش اإلااغُت ، وضاس لها مٙاهت مخٓذمت بين ألاولٍى

ش وشش ماخشا في حىهاوعبرج، خى  اغت، وسد الهام، وفي جٍٓش ٛ دوس اإلاذسظت في جٓذم الٍش

اغُت في اإلاذسظت، ضاس ًخم بذءا مً اإلاشاخل ألاولى، وؤن  ؤن البدث نً اإلاىاهب الٍش

ب وجىمُت مىاهبهم ًخم بشٙل مىكم في بؾاس مً الخهاون بين بداسة  ججمُههم للخذٍس

اغت وألاهذًت واإلااظعاث راث الطلت بالشإن  الجامهاث و اداساث الشباب والٍش

اغ اض ي، وفي سخلتها للبدث نً اإلاىاهب الٍش  ُت في مذاسط اإلآاؾهاث الجىىبُت،الٍش

ىا، بلى ؤن اٖدشاٍ اإلاىاهب الجذًذة لِغ باألمش العهل،  ً وصمُلخه ماٍس ؤشاس ؤٍو

ذ، ولِعذ ٗل الاخخباساث جُض ي  ذ مً الْى خُث بن الاخخباساث واإلاخابهت جدخاج بلى مٍض

جٙىن مدذدة الهىاضش نلى هدى مخٙامل، وجشاعي  بلى اٖدشاٍ اإلاىهبت، بل ًجب ؤن

ت التي ًمش بها الؿُل اإلاىهىب، لٓذ هجحىا في اٖدشاٍ مئاث اإلاىهىبين،  اإلاشخلت الهمٍش

ذ  اغُىن ٖباس، ْو ، وخطاثطه البذهُت والىُعُت الخكىا ؤن » الزًً ؤضبذ منهم ٍس

ه َيها،  اغُت بهُنها، لِغ مُٓاظا لخُْى َٓذ ًٙىن ال ٌهٍش اججاه الؿُل بلى لهبت ٍس

اغُت، ختى هػهه نلى « ييرها ، ومً زم ، به واخخباسه في ؤٖثر مً لهبت ٍس ًجب جذٍس

ٗاهذ وصاسة التربُت والخهلُم بالخهاون مو  اض ي مخمً٘ و ٔ الصحُذ، هدى ضىانت ٍس الؿٍش

شإس في هزه اإلابادسة هدى ، اإلابادسة « خٙىمت مٓاؾهت يىجىٌ، ْذ ؤؾلٓذ بشهامج َو

اغُا في الجامهاث الىؾىُت لخد ؤلِ  03حامهت، جػم هدى  822ذًذ اإلاىهىبين اإلاهشة ٍس

 ؾالب، وبدعب ألاهذاٍ اإلاهلىت للمبادسة، َةنها حععى بلى:

 حشجُو اإلاخهلمين نلى جبني ؤهماؽ الحُاة الصحُت، لبىاء ؤحعادهم  ▪
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ت الجمانُت  ▪ ض زٓاَت اإلاشاٖس  حهٍض

اغُت داخل الجامهت  الخىظو في ▪  ألاوشؿت الٍش

اغُت اإلاخخلُت بين الجامهاث ُم الذوساث واإلاعابٓاث جىك ▪  الٍش

اغُا، وبدماحه في جذٍس ▪ باث الهىاة في ألاهذًت اخخػان الؿالب اإلاىهىب ٍس

اغُت   الٍش

 النموذج البرازيلي:  -د

اغُت الجامهُت ،  وهي همىرج ْىي نلى ؤهمُت الخخؿُـ والخىظو في ألاوشؿت الٍش

اغت الىؾىُت، وجىؾُذ الطلت بين الجهاث الخهلُم ُت والجهاث الشانُت واإلاماسظت للٍش

ٗان البهؼ ْذ ًزهب بلى ؤن اٖدشاٍ وجىمُت اإلاىاهب في ٖشة الٓذم نلى وحه  وبرا 

ل  الخدذًذ، هى الاججاه الزي ًدكى بالىطِب ألاٖبر مً الاهخمام، وؤن حامهاث البراٍص

، لِغ نلى اإلاعخىي جخشج َيها الهذًذ مً النبي ٖشة الٓذم، الزًً هالىا شهشة ٖبيرة

اغُت ألاخشي لها هطِب  الىؾني والٓاسي َدعب بل والهالم ْاؾبت، َةن ألالهاب الٍش

مً٘ بدسإ رلٚ مً هكشة َاخطت نلى مىهج التربُت  ؤًػا مً الاهخمام والشناًت، ٍو

البذهُت في مذاسط الخهلُم ألاظاس ي، َهى مطمم بدُث ٌعمذ للؿلبت بمماسظه يير هىم 

اغت، ب ذاًت مً َىىن الذَام نً الىُغ وألالهاب اإلااثُت والجمباص وألالهاب مً الٍش

لُت  هذ دوسي الجامهاث في اإلآاؾهاث البراٍص الُشدًت، بلى حاهب ألالهاب الجمانُت، َو

اغُت نلى معخىي الهالم، خُث ًبرص اإلاىاهب ا التي جطىو  مً ؤشهش الذوسٍاث الٍش

ٗاهذ دساظت نل اغت في البالد، و مُت خذًثت ْذ ؤشاسث بلى ؤن التربُت معخٓبل الٍش

البذهُت في الجامهاث الهامت ْذ ظاهمذ في جدعين الخدطُل الذساس ي، وؤن اليعبت 

ت، في الاخخباساث اإلاىخذة للؿالب الزًً لذيهم   18جشجُو في بحادة مادة اللًت ؤلاهجليًز

ؤْل مً ظانت مً التربُت البذهُت في العىت، مٓاسهت بالؿالب الزًً لذيهم ظاناث 

 مماسظت التربُت البذهُت.
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  الرؤية: -أ

اغُت ٖمُٓاط ج٘مُلي ٌشمل حمُو الشهب والخخططاث -  انخماد اإلاماسظت الٍش

اغُت غمً حذاٛو مٓشساث الحطظ ألاظبىنُت الخاضت ب - دساج مُٓاط اإلاماسظت الٍش

 لِ اإلاهاهذ والٙلُاث والُشومخْعام نبر مخلجزم اإلاشتٕر لٙل ألابا

ٔ بشامج مذسوظت ومىاهج وؾّش اإلاماسظت  - اغُت َو جُُِ٘ مُٓاط اإلاماسظت الٍش

ٓت مذمجت وشاملت. اغُت بؿٍش  لليشاؾاث البذهُت والٍش

جدذًذ جىحهاث معخٓبلُت لخُهُل الخخططاث اإلاخخلُت اإلاخاخت واهخٓاء الىخب  -

ا  ث واإلاىاَعت نلى ٗل اإلاعخٍى

 اهؿالْا مً: الفكرة: -ب

اغت نلى حمُو ألاضهذة ٗىنها حعاهم في البىاء الزهني والطخي  - جضاًذ ؤهمُت الٍش

اغُت جدٓٔ ؤلاهجاصاث في شتى اإلاجاالث.  للؿالب وهي دنامت خُُٓٓت لبىاء ؤحُاٛ ٍس

اغت في مخخلِ اإلاىاهج والخخططاث  - بشاسة الخبراء واإلاعاولين الى غشوسة ادماج الٍش

ير بِئت مالثمت الٖدعاب وجىمُت مهاساث خن ش الٓذساث الخاضت للؿلبت وجَى ى ًدعنى جؿٍى

 حذًذة في ٗل اإلاجاالث.

الىعي اإلاتزاًذ لألَشاد في اإلاجخمو والاهخمام ال٘بير بالصحت واليشاؽ الخبادلي والشئي  -

اغُت.  الىاججت نً اإلاماسظت الٍش

التي ؤزبذ ؤن ( 0200)الخهلُم الهالي دساظت اإلاجلغ الاحخماعي والاْخطادي لىصاسة  -

اغت في الىظـ الجامعي ال جخجاوص  ش ؤلامٙاهُاث اإلاادًت  0وعبت مماسظت الٍش % سيم جَى

 الهامت.

 املبادرة: -ج

اغُت ًٙىن م٘مال ومخٙامال مو اإلاىاهج اإلاخخلُت  - اظخدذار منهاج للمماسظت الٍش

خػمً مٓشساث دساظُت إلا جمىنت واظهت مً الؿّش واإلاخىىنت خعب ٗل اخخطاص، ٍو

الهلمُت والجعذًت والصحُت والهٓلُت، ٖإن جخػمً بهؼ هاجه اإلاجاالث الشثِعُت نلى 
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ىلىحُا،  ذ، الُيًز ب، الصحت، الىكام الًزاجي، الخًزًت، الدشٍش اخخباساث اللُاْت والخذٍس

ض اإلاعاولُت الشخطُت والاحخمانُت للؿالب.  حهٍض

اغُت حضء مً اإلاُذان في الجامهت ولها بهث خؿت وشؿت لجهل مً اإلاماسظت  - الٍش

ادة جُهُل هزا  ذ نلى ٍص ؤهمُت في الىكام الخهلُمي والخدطُلي والهمل مو مشوس الْى

س ي.  اإلآُاط وصٍادة نذد الحطظ َُه نلى مذاس البرهامج ألاظبىعي الخذَس

اغُ - ت مً بصالت الهشاُْل التي مً شإنها ؤن جادي الى نضوٍ الؿلبت نً اإلاماسظت الٍش

اغُت  خالٛ ادماحها غمً البرامج الذساظُت مو الٓػاء نلى نٓبت جضامً اإلاماسظت الٍش

 مو سصهامت الامخداهاث والخدػيراث الذساظُت.

ٔ ؤلامٙاهُاث  - ير اششاٍ رو حىدة نالُت وجىاَس ي ًػمً الخًؿُت البُذايىحُت َو جَى

ت واوشاء خالًا جُ٘ل صحُت وهُعُت وجٓىُت.  اإلاادًت والبشٍش

 الطريقة والحجسيد: -د

اض ي نلى معخىي حمُو الٙلُاث( ؤو بهؼ الشهب  - ًخم جذَسغ اليشاؽ البذوي الٍش

ت ؤزىاها واظخثىاء  بُت )بطُت مخىاضلت وجإُٖذ الضامُت الحػىس واإلاشاٖس ٖبذاًت ججٍش

اغُت اإلاخهامل بها نمىما. ٔ مخؿلباث الانُاء مً اإلاماسظت الٍش  الحاالث الخاضت َو

ير الخإ - جي مههذ نلىم جَى ٗاجشة وخٍش ؾير الالصم واإلاىاظب واإلاعخمش مً ؾٍش ؤظاجزة ود

ش َيهم الششوؽ اإلاىاظبت مو جدذًذ  اغُت ممً جخَى وجٓىُاث اليشاؾاث البذهُت والٍش

 الحجم العاعي وألاظبىعي اإلاالثم بًؼ الىكش نً الخخطظ اإلاذسوط لذي الؿالب.

ٔ بش  - هامج ؤظبىعي َتري ودوسي ًخالءم مو جىغُذ ألاهذاٍ الخهلُمُت والخهلمُت َو

 اظخهذاداث اإلاالب واخخُاحاتهم.

ٔ مٓشسة احخمام اللجىت  - اغُت َو جدذًذ مهامل جدطُلي مىاظب إلآُاط اإلاماسظت الٍش

 البُذايىحُت واإلاجلغ الهلمي الهام للجامهت 

جىكُم وسشاث نمل جدعِعُت واظخ٘شاَُت مو الهُئاث اإلاهىُت مً ؤحل مشآَت هزا  -

شه وهُٙلخه.الا   دماج والهمل نلى جؿٍى
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اوشاء لجىت اظدششاٍ ومخابهت واظخٓطاء مً ؤحل جدذًذ الىٓاثظ وحهمُم اإلابادسة  -

 وجضوٍذ اإلاهاهذ والٙلُاث اإلاعتهذَت بالهملُت بالىظاثل البُذايىحُت اإلاالثمت والالصمت.

 الاستراثيجية: -ه

اغُت غمً حمُو الخخططاثاإلام -  اسظت الٍش

اض ي حذ الاظخهذ - اد لهزا اإلآترح حُذا ألن اخخُاحاث الؿلبت لليشاؽ البذوي والٍش

زلٚ إلاىاٖبتها لُٓم اإلاىاؾىت  ً ٖو ادة الخدطُل الذساس ي والخٍٙى غشوسي ولخالئمها مو ٍص

 والخإْلم والخُانل الاحخماعي.

اض ي)اخخػان الجامهت إلابذؤ  - ً البؿل الٍش اض ي مخميز  (جٍٙى ً َشد ٍس ْطذ جٍٙى

ثِٓ ًمثل الجضاثش في اإلاداَل الذولُت بشٍش واْخذاس.مىاضلت الهملُت ومدتٍر وم

ٔ اإلاعاس ما  اغُت مً خالٛ اظخمشاسها َو اإلاىهجُت البُذايىحُت للمماسظت البذهُت والٍش

ْبل الجامهت للؿالب (ابخذاجي، مخىظـ، زاهىي )لىؤد الٓؿُهت مو معاسه الخهلُمي 

شها وؤلاْالم بالجامهت نلى ؤظغ مخى   اضلت ومخِىت.وجؿٍى

 خالصة: -5

اغُت يير اإلاهُٙلت والػاجهت في مخخلِ  الىظـ الجامعي ٌعج باإلاىاهب الٍش

ٗاجشة نلىم وجٓىُاث ألاوشؿت البذهُت  اغاث، ًُ٘ي َٓـ جُهُل دوس ؤظاجزة ود الٍش

اغُت مً ؤحل اهخٓاء واهدشاٛ هزه اإلاىاهب وجىحيهها، وإلاا ال خلٔ َشص للنهىع  والٍش

ت  بهاجه اإلاىاهب مً ت( والخجاسب الجامهُت ؤلاهجليًز خالٛ مىخخباث حامهُت مدتَر

ُ٘ت خير دلُل   (.وألامٍش

الىكام الهالمي الجذًذ، الهىإلات، الحذازت، الاْخطاد. اإلاىاَعت، مجخمهاث 

ت. مشاٗل الصحت الىُعُت. مشاٗل  لت الحٖش ت، مشاٗل وجدذًاث. الىمؿُت ْو نطٍش

اض ي، الصحت الجعمُت، الخىاَعُت وابشاص ْىة  اغُت، اإلاىسور الٍش اإلاجخمو، الىخاثج الٍش

ت مماسظت ألاوشؿت  ت الخهلُم، احباٍس َ٘شة ؤلاهخاج، الالتزام باإلاىازُٔ الذولُت، احباٍس

اغت، اإلاىاَعاث  اغُت، لًت الخىاضل، الانالم، الٍش  الٍش
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 محطلبات إرساء شراكة ذات جدوى بين مؤسسات الحعليم العالي ومحيطها الاقحصادي والاجحماعيــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ - 195 - 

و والٓاهىن،  ت، الحاحت الى ألامً، الخهاٌش العلمي، الدشَش الحاحاث ؤظاظُت وغشوٍس

ُه، ال اث، الحاحت الى الصحت، الًزاء العلُم الجعم العلُم، التَر حّٓى والحٍش

ت، الُ٘ش، الهلم، الثٓاَت، اإلاهلىماجُت، الاٖدشاٍ والخميز.  الحاحت الى اإلاهَش

اض ي الىخبت وجدُٓٔ ؤلاهجاص الهالي هي و في ألاخير هخلظ ؤن ضىانت ٍس

اض ي، بذاًت مً الا اغُت واللجىت معاولُت ٗل الُانلين في اإلاجاٛ الٍش جداداث الٍش

اغُت وضىال الى الىظـ اإلاذسس ي و الىظـ الجامعي  ٖما ًجب ان  ألاوإلابُت وألاهذًت الٍش

جٙىن َُه معاهمت مباششة وؤظاظُت مً ألاؾشاٍ ألاخشي، مصحىبا بمشآَت الذولت  

ت لزلٚ وضىانت ألابؿاٛ ال ًمً٘ ؤن جخدٓ ير اإلاىاخاث والبِئت الػشوٍس ٔ وجذنُمها بخَى

بًُاب اإلاالنب والٓاناث اإلاخخططت وألاحهضة واإلاهذاث الحذًثت، مو ما ًػاٍ بليها 

مً مذسبين مخخطين و مشآَين  نلى ْذس ٖبير مً الخبرة والُ٘اءة الُىُت، بغاَت بلى 

اض ي الىخبت  اغُت ، ألن ضىانت ٍس بششإ اإلاذسظت وانخباسها خضاها إلاخخلِ ألاهذًت الٍش

اض  ي هى ضىانت وؾىُت جخؿلب مجهىداث دولت، ألن زماس البؿىلت وجدُٓٔ ؤلاهجاص الٍش

لِعذ ؤْل مً ؤي مىجض ؤو هجاح في العُاظت ؤو الًُ ؤو الاْخطاد ؤو الذبلىماظُت 

 وييرها مً الىجاخاث وؤلاهجاصاث التي جخًنى بها ألامم الشهىب اإلاخدػشة.

 املراجع واملصادر -7

اغت الجامهُت: مي -1 ت للٍش اغُت الاجدادًت الجضاثٍش ض الاجدادًاث الٍش شىسة ضادسة نً مٖش

 0228الىؾىُت دالي ؤبشاهُم ظىت .

اغُت -2  .0220مطش « داس الُ٘ش الهشبي« ؤمين ؤهىس الخىلي: ؤضٛى التربُت البذهُت والٍش

. نبذ الٓادس ومجیذي. مدمذ ) -3 ّى (. اإلاماسظت الشیاغیت لألبىاء ودوها في حهضیض 0208بْش

دساظت میذاهیت نلى هادي الترجي الشیاض ي لُخیاث -باء الخىاضل ألاظشي مً وحهت هكش آلا 

ٛ  -ؤَشیل.  02اإلالخٓى الىؾني الثاوي -وادي سیٌ ل٘شة الٓذم : الاجطاٛ وحىدة الحیاة في  خى

 ألاظشة. حامهت وسْلت. 

ذ ) -4 (. نىامل ومىلذاث الهىِ لذي الشباب الجامعی 0202الهشحان. حهُش َاسط وریب. مَش

ؤٖخىبش.  ماجمش الشیاغت ودوسها فی مىاحهت الجشیمت.  دبي.  08منها.ودوس الشیاغت فی الحذ 



خحلف الكليات الجامعية في املجال الرياض ي مشروع هموذج شراكة اجحماعية اقحصادية بين مـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وثكوين رياض ي النخبة الجامعية
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(. خػىس الشیاغت في الجامهت الجضاثشیت ال یخجاوص واخذ 0208ؤلاماساث الهشبیت اإلاخدذة. لٓمان )

 ؤٖخىبش(. ْعىؿُىت0باإلائت. یىمیت الىطش )الهذد الطادس في 

و والخىكُم-توصاسة الذاخلُت والجماناث اإلادلُت: الجماناث اإلادلُ -5 ٛ -الدشَش  .الىالًت-الجضء ألاو

6- https://www. Annasronline. Com. /index. Php/2014 /57145 2016 

7- W.ANDREFF, L’internationalisation économique du sport 

8- J.F.BOURGkJ.J.GOUGUET.Economie politique du sport 

professionnel, Vuibert, paris, 2007 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Mustapha Guenaou 

 

 - 57  عالي ومحيطها الاقتصادي والاجتماعيمتطلبات إرساء شراكة ذات جدوى بين مؤسسات التعليم الـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

- Guess, J. (2016). Esprit d’équipe ( traduction de Citton Yves). Multitudes, 

1(62), pp. 66-75. 

- Iyyed , C.B.E.. (2018). En toute citoyenneté, j’appartiens à Sidi Lahouari. 

Saint Denis: Edilivre. 

- Lesaunier, B. (2011). L’accompagnement, l’évaluation et la reconnaissance 

des porteurs de projets. Cahiers de l’action(3(3)), pp. 59-72. 

- OIT. (s.d.). Les facteurs ambiants sur le lieu de travail. Récupéré sur 

www.http://ilo.org/vcms_112583.pdf 

- RADP. (2020). Décret exécutif n°20-329 du 22 novembre 2020 : il a modifié 

et complété le Décret exécutif n°96- 296 du 8 septembre 1996, en fixant les 

statuts de l’ANSEJ et en effectuant des changements de sa dénomination. Cf. 

JORA n° 70. JORA. 

- Van Den Berg, C. (2016). Quels leviers pour une collaboration efficace ?: le 

rôle de la confiance et de la culture. Le cas de la fusion- acquisition entre Air 

France et KLM (éd. Thèse de Doctorat université Panthéon –Sorbonne -Paris). 

- www.Promoteurs.ansej.dz. (s.d.). 

- www.un.org/objectifs du développement durable. (s.d.). 

 

 

 

 



 

Le triple partenariat et le triptyque de la motivation partenariale en Algérie: ــــــــــــــــــــ ـ   

 pour un meilleur développement économique, socio sociétal, attractif et pérenne  

 

 - 56    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متطلبات إرساء شراكة ذات جدوى بين مؤسسات التعليم العالي ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي -

- Blôndale , Sveinbjôrn et al. (2002). L’investissement en capital humain :le rôle 

de l’enseignement secondaire du 2ième cycle et de l’enseignement supérieur. 

(34), pp. 43-96. 

- Bénezech, D.  (2013). Dans quelles mesures l’orientation entrepreneuriale se 

traduit-elle en activités d’innovation dans les PME: regards croisés sur le 

caractère composite de cette orientation stratégique. Revue de 

l’entrepreneuriat(4(4)), pp. 35-58. 

- Beraud, P. et Cormerais (Franck)   (2011). Economie de la contribution et 

innovation sociétale. Innovation, 1(34 ), pp. 163-183. 

- Boussaguet S & Haddad, L. ( 2013). .De la création de la valeur à la création 

du sens : entreprendre autrement. Entreprendre et innover(1(1)), pp. 18-23. 

- Brémaud Loïc & Boisclair Michel, (2012). Pédagogie universitaire et 

partenariat université –entreprise : enjeux, écueils et perspectives. Revue 

internationale de Pédagogie de l’enseignement supérieur, 1(28). Récupéré sur 

www.http://journals.openedition.org/ripes/577 

- Bureau, M. C. ( 2012). La maitrise du temps comme enjeux de lutte. 

Temporalités(16). Récupéré sur 

www.http://journals.ope,edition.org/temporalités/2218 

- Coutrot, T. (2002). La division du travail. Critique de l’organisation du travail, 

pp. 20-40. 

- Fayolle A. (2017). Entrepreneuriat, un phénomène économique et social. 

Paris: Dunod. 

- Galle, P. (2015.). Le partenariat, condition de la réussite de la scolarisation des 

collégiens sourds et malentendants. EMPAN , 4(100), pp. 199-205. 

- Guenaou, M. & Rouimel A (2020). Expériences et compétences pour une 

meilleure performance des entreprises algériennes. International Journal Of 

Scientific , Engineering Research, (Houston n USA), 11(08), pp. 119-130. 

- Guenaou, M. (2019). Culture à l’ère du numérique et pratiques juvéniles : IVA 

entre expressions et Big Data enrichi. French Journal For Media Research 

(France),(12). Récupéré sur http:// www. French Journal For Media 

Research/id.1864 

- Guenaou, M. (2020). L’Ukraine moderne et le monde : perspectives du F.E.C. 

МАТЕРІАЛИ.X Міжнародної наукової конференції, «СОЦІАЛЬНЕ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ: 

ТЕХНОЛОГІЇ МИРОТВОРЕННЯ» Ukraine , université , pp. 136-140. 

- Guenaou M & Rouimel A (2020). La gestion des compétences dans les 

entreprises algériennes ; les skills recherchés pour la performance. Revue 

Internationale des Sciences de Gestion, (Maroc), 3/1(06), pp. 593-610. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Mustapha Guenaou 

 

 - 55  عالي ومحيطها الاقتصادي والاجتماعيمتطلبات إرساء شراكة ذات جدوى بين مؤسسات التعليم الـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

A travers cette contribution, nous avons parlé du partenariat 

qui nous permet de faire valoir l’investissement et la mise en valeur 

des compétences afin de pouvoir insister sur la disponibilité, les 

facultés et les compétences du capital humain, prédisposé à intégrer la 

Maison de l’entrepreneuriat respective au niveau du campus. Nous 

portons notre attention sur l’évaluation de la collaboration, de la 

contribution et de la coopération d’ordre partenarial et 

entrepreneurial.  

L’université algérienne est en mesure d’assurer une formation 

d’ordre scientifique, sans oublier les compétences communes que les 

apprenants universitaires combinent avec les compétences d’ordre 

socio sociétal. En effet, nous avons enregistré l’interdépendance, 

l’interaction et l’interactivité dans un triangle formé par le capital – 

humain, le capital- formation et le capital- disponibilité logistique. 

Une grande part de la réussite revient au processus partenarial et 

entrepreneurial. 

Un savoir est acquis à trois niveaux : l’université, l’entreprise 

et la société citoyenne. Ce savoir renvoie principalement à l’action 

partenariale où se mettent en valeur les enjeux qui favorisent la mise 

en avant du triple partenariat et du triptyque de la motivation 

partenariale dans un pays comme l’Algérie. Ils ne peuvent se réaliser 

que sur la base de trois fondements que nous désignons par 

IVA(Guenaou M,2019) : intention, volonté et action partenariales. 

Ce partenariat fécond, où participent l’université, l’entreprise 

et la société citoyenne, est l’un des leviers de la relance 

socioéconomique des petites entreprises, des start ups et autres formes 

d’entreprises dont les porteurs sont des universitaires. Conjointement, 

elles contribuent favorablement au meilleur développement 

économique, socio sociétal, attractif et pérenne en Algérie. 

Références :  

- Bajenaru –Declerck, V. (2009). La diffusion du concept du développement 

durable. Géo économie.(49), pp. 79-94. 
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Ces engagements conduisent au respect effectif    du processus 

de la participation (individuelle, duelle et collective) par ses étapes 

dont l’avancement est progressif pour les uns et évolutif pour les 

autres. Il s’agit de la mise en valeur d’un ensemble d’éléments qui 

appellent le triple partenariat d’un côté et le triptyque de la motivation 

partenariale en Algérie de l’autre.  

Conclusion 

Devant la problématique, ainsi formulée, nous sommes arrivés 

à parler de la dynamique du partenariat et son importance dans le 

cadre du développement socioéconomique, voire les enjeux qui 

portent sur la relance économique au niveau local par rapport à la 

compétence territoriale de l’université. Alors que la résultante au 

niveau national par rapport au nombre d’universités et de centres 

universitaires est considérable. 

Les recommandations conjointes de Monsieur Le directeur de 

l’enseignement supérieur au Ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifiques et de Monsieur le Ministre, chargé des 

micro-entreprises viennent répondre à la problématique et à l’objectif 

de cette contribution qui nous interpelle en notre qualité et notre statut 

d’enseignant-chercheur et de chercheur associé au CRASC-Oran. 

Nous sommes arrivés à porter notre interpellation et notre 

interrogation sur la question du partenariat que nous jugeons utile 

pour mettre en compétition trois acteurs dont les actions sont  

exprimées en un capital - humain, un capital - formation et un capital 

- disponibilité logistique. Ils sont en perpétuelle compétition pour 

faire valoir les enjeux du triple partenariat (université, entreprise et 

société civile.) 

                                                                                                  

 
*
 Il s’agit de l’initiative commune du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et du ministère, chargé des micro entreprises : Cf. aux deux 

documents cités plus haut. 
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appartient l’individu). Bien qu’elles soient progressives et 

chronologiques dans cet ordre, toutes les compétences exigent une 

motivation en faveur du partenariat que nous désignons par le 

triptyque de la motivation partenariale. 

c- Le triptyque de la motivation partenariale 

Par le triptyque de la motivation partenariale, nous entendons 

l’interdépendance progressive et chronologique de trois éléments 

fondamentaux de la motivation, qui favorisent, encouragent et 

renforcent toutes les compétences. Il met en valeur les bonnes 

conditions de trois champs d’implication et d’interdépendance qui 

sont : 

- L’intention (Guenaou  M,2019)  

- La volonté (Guenaou M,2019)  

- L’action (Guenaou M,2019) 

Avec l’interdépendance, le triptyque de la motivation 

partenariale consolide et renforce le lien d’interaction, d’interactivité 

et d’interrelation de l’IVA(Guenaou M,2019). L’intention, la volonté 

et l’action (Guenaou M,2019)  constituent le fondement des différents 

engagements dans le cadre de la dynamique du partenariat. 

d- Les fondements de la dynamique du partenariat  

Les fondements de toute dynamique se basent sur un ensemble 

d’engagements que nous avons pu distinguer et classer en trois 

engagements.  Ils sont complémentaires d’une part et interdépendants 

d’autres parts : 

- Engagement socio sociétal
*
 

- Engagement citoyen
†
 

- Engagement du ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique
*
 

                                           

 
*
 Il s’agit de l’implication des individus dans : 

- L’insertion socio professionnelle 

- L’activité citoyenne  

- La protection des citoyens et des environnements (Humain, faune et flore) 
†
 Il s’agit de l’implication de la société civile (associations : exemple de SDH-Oran) 
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travail au sein de l’entreprise par rapport à l’enseignement et la 

formation à l’université et enfin les capacités de pouvoir prendre en 

compte les compétences scientifiques, les compétences 

comportementales au sein de l’entreprise, de l’université et de la 

société civile ( Iyyed,2018 ). 

- Les scientific skills 

Les scientific skills sont seulement l’ensemble des 

compétences scientifiques qui peuvent servir l’individu dans le cadre 

de ses engagements vis-à-vis du travail universitaire pour le 

poursuivre dans la vie socio professionnelle. Ces compétences ont 

pour fondements les acquis du savoir et les connaissances, acquises 

pour constituer les soft skills (Guenaou M & Rouimel A,2020). 

- Les soft skills  

Les soft skills (Guenaou M et Rouimel A, 2020)  constituent 

l’ensemble des compétences
*
 qui sont d’ordre comportemental pour 

les uns et général pour les autres. Associées aux compétences 

communes, elles sont connues également sous l’appellation de 

« compétences transversales ». Elles rejoignent d’autres compétences 

telles que les socio sociétal skills. 

- Les socio sociétal skills  

Les  socio sociétal skills constituent l’ensemble des 

compétences, étroitement liées aux valeurs socio sociétales, 

psychologiques, humaines et culturelles, appuyées par les 

connaissances et compétences acquises à l’université (scientific 

skills), au sein de l’entreprise (soft skills) et au sein de 

l’environnement socio sociétal.  

Les trois types de compétences renforcent l’interdépendance 

entre ce qui est scientifique (à l’université), comportemental (à 

l’entreprise) et socio sociétal (au sein de la société à laquelle 

                                           

 
*
 Entretien et rencontres avec la vice-présidente de SDH-Oran 
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par les infrastructures du campus: les modules enseignés et la maison 

de l’entrepreneuriat de l’établissement universitaire
*
.  

- Partenariat université – entreprises économiques 

Le tandem université – entreprises économiques (Brémaud L & 

Boisclair M,2012) encourage la complémentarité entre l’université et 

l’entreprise algérienne : les étudiants peuvent effectuer des stages, 

selon les conditions évoquées par un contrat ou une convention, quel 

que soit sa nature mais sans sortir du cadre de la formation 

complémentaire pour les uns ou le complément de la formation 

universitaire
†
 par le stage (visite, enquête de terrain, etc.) pour les 

autres. 

- Partenariat entreprises économiques – société civile 

Le tandem   entreprises économiques et société civile (Iyyed, 

2018) nous interpelle au sujet de l’individu qui présente « une double 

casquette » dont le premier marqueur est d’ordre sociétal puisqu’il 

s’agit de l’individu – citoyen, celui qui veille sur l’intérêt socio 

sociétal par une formation continue
‡
.  

Puis, le second marqueur est celui de l’individu – travailleur, qui 

cherche à faire valoir les valeurs de l’entreprise ou des valeurs 

entrepreneuriales. Chacun des trois partenariats contribue, par sa 

participation effective, à des retombées qui sont d’ordre socio sociétal 

par rapport aux compétences. 

b- Les retombées du triple partenariat 

Le triple partenariat encourage la mise en valeur des 

connaissances acquises à l’université et des compétences, dans le 

                                           

 
*
 Rencontres avec une vice-présidente de SDH-Oran qui a été chargée de la 

formation  en soft skills et formatrice dans le renforcement de carrières, conseillères 

de planification de carrière et de création d’entreprise, formatrice spécialiste en 

emploi des jeunes et formatrice coach.  
†
 Brémaud Loïc & Boisclair Michel.2012.Pédagogie universitaire et partenariat 

université –entreprise : enjeux, écueils et perspectives. In Revue internationale de 

Pédagogie de l’enseignement supérieur.2012, 

n°28(1).www.http://journals.openedition.org/ripes/577 
‡
 Nous évoquons les actions de SDH-Oran  
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L’animation entrepreneuriale, exprimée et représentée par le 

triangle du champ de la dynamique et de l’action partenariale, met en 

concurrence les trois savoirs (universitaire, entrepreneurial et socio 

sociétal). Ils contribuent à une meilleure compréhension des enjeux 

de l’action partenariale. 

Les enjeux de l’action partenariale  

L’action partenariale est celle d’un engagement collectif des 

partenaires pour faire valoir des enjeux qui touchent plusieurs champs 

et des axes d’encouragement de l’entrepreneuriat et du partenariat en 

faveur de l’activité entrepreneuriale. Parmi ces enjeux, nous avons 

relevé : 

a- Le triple partenariat 

Le champ de la dynamique et de l’action partenariale vise, 

obligatoirement, trois partenariats interdépendants et interactifs. 

Chaque partenaire conserve ses prérogatives pour faire valoir 

l’efficacité de son action partenariale. Dans ce cadre, nous rappelons 

les partenariats suivants : 

- Partenariat université – société civile 

Le tandem université –société civile favorise l’acquisition et la 

mise en avant des valeurs universitaires et socio sociétales. A titre 

illustratif, nous évoquons la société civile où le rôle des associations 

est primordial dans la formation à l’entrepreneuriat des jeunes 

universitaires, qu’ils soient des étudiants ou des diplômés 

universitaires : le cas de l’association Santé –Sidi Lahouari , connue 

pour son acronyme SDH -Oran( Iyyed,2018 ). Ces valeurs ont pour 

fondement la contribution de l’université à l’amélioration des acquis 

socio – sociétaux par le comportement des individus, le savoir 

universitaire et les connaissances progressivement transmises par 

l’enseignement supérieur ou la formation à l’entrepreneuriat assurée 
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c- Le savoir socio sociétal 

La société civile, pour sa part, contribue à l’émancipation de 

l’Homme, qu’il soit une femme ou un homme, dans ses différents 

environnements. Chaque individu en bénéficie des acquis sociaux et 

des acquis sociétaux, dans son propre environnement socio sociétal. 

La société civile transmet un savoir de type socio-sociétal : nous 

parlons uniquement et seulement du savoir socio sociétal. 

Il faut noter que les trois partenaires contribuent, chacun dans 

le cadre de ses compétences, à la mise en place d’un champ de 

l’expression de la dynamique de l’animation partenariale que nous 

appelons champ de la dynamique et de l’action partenariale. Il est 

représenté par le graphe suivant : 

Graphe n° 2  Le triangle du champ de la dynamique et de l’action 

partenariale 

                                        Savoir universitaire 
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Nous parlons de savoirs des acteurs de la dynamique de 

l’animation partenariale pour pouvoir insister sur les enjeux de 

l’action, de la promotion du partenariat en Algérie. Ils combinent les 

actions respectives des trois partenaires de la dynamique de 

l’animation partenariale. Nous insistons sur les partenaires directes : 

- L’université,  

- L’entreprise,  

- La société civile.  

Dans le cadre de cette contribution qui nous lie aux différents 

savoirs des acteurs de la dynamique de l’animation partenariale, nous 

évoquons les compétences de chacun des trois partenaires. Chaque 

compétence implique directement le partenaire respectif, sans sortir 

du cadre de ses prérogatives.  

a- Le savoir universitaire 

En sa qualité de lieu de savoir et des connaissances, enseignés, 

l’université permet de faire valoir un savoir que nous pouvons 

associer au knowledge et aux soft skills
*
 entrepreneuriales : nous 

insistons sur le savoir universitaire qui se poursuivra par le savoir 

entrepreneurial de l’entreprise. 

b- Le savoir entrepreneurial de l’entreprise  

Pour sa part, l’entreprise renvoie aux savoirs et aux compétences 

(Guenaou M & Rouimel, A 2020) que nous leur accordons la plus 

grande importance. Il s’agit de l’expérience acquise, associée aux life 

skills et aux hard skills et l’acquisition des résultats de la sérendipité 

au sein de l’entreprise : nous nous limitons au savoir entrepreneurial 

de l’entreprise qui est mis en compétition, par les valeurs et  le savoir 

socio sociétal . 

                                           

 
*
 Les skills regroupent : 

- Les soft skills 

- Les hard skills 

- Etc. 
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Figure n° 1 Le triangle du champ d’intersection, d’interdépendance et 

d’interaction de l’action entrepreneuriale 
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A travers la formation des apprenants à l’entrepreneuriat, nous 

avons enregistré un ensemble de savoirs   que nous pouvons 

distinguer en trois catégories : 

- Le savoir en général 

- Le savoir –être 

- Le savoir – faire. 

Ces savoirs sont acquis par les acteurs de la dynamique 

entrepreneuriale, qui sont les formateurs (universitaires et/ ou extra 

campus) et les apprenants universitaires à l’entrepreneuriat. Ensemble 

et en commun accord dans un engagement effectif, ils contribuent à la 

dynamique de l’animation partenariale au niveau de la maison de 

l’entrepreneuriat de l’université. 

Les savoirs des acteurs de la dynamique de l’animation 

partenariale  

Champ 

d’intersection 

et 

d’interaction 

de l’action 

entrepreneuria

le 

 



 

Le triple partenariat et le triptyque de la motivation partenariale en Algérie: ــــــــــــــــــــ ـ   

 pour un meilleur développement économique, socio sociétal, attractif et pérenne  

 

 - 46    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متطلبات إرساء شراكة ذات جدوى بين مؤسسات التعليم العالي ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي -

formation en management , en knowledge, en gestion –conseils et/ou  

en skills
*
 entrepreneuriales. 

Cette formation sensibilise les jeunes universitaires à des 

pratiques, à des traditions, et à une culture entrepreneuriales. Les 

formateurs assurent la transmission des valeurs entrepreneuriales au 

niveau de la structure universitaire en plein campus. Elle regroupe les 

marqueurs du capital knowledge
†
 et skills

‡
. 

Les trois éléments fondamentaux présentent, pour nous, les 

marqueurs d’une compétition, d’une contribution et d’une 

collaboration, exprimant la dynamique de l’entrepreneuriat. Nous les 

représentons par le triangle du champ d’intersection, 

d’interdépendance et d’interaction de l’action entrepreneuriale qui 

suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
*
 Les skills regroupent : 

- Les soft skills 

- Les hard skills 

- Etc. 
†
  Le knowledge regroupe pour nous : 

- Le knowing  

- Le learning  

- Le scholarship 

- Etc. 
‡
 Cf supra  
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alors constitué uniquement d’apprenants à l’entrepreneuriat : le 

capital humain d’apprenants locaux à l’ entrepreneuriat.  

b- Le capital d’accueil local et espace de formation à 

l’entrepreneuriat  

Depuis sa création qui remonte au début de ce III° millénaire 

pour les uns et le XXI° siècle, l’ère de l’accès au numérique et au 

digital (AND), voire l’Intelligence Artificielle (IA), pour les autres, la 

Maison de l’entrepreneuriat est une structure d’accueil des étudiants 

et des diplômés universitaires en vue d’une formation pour les 

apprenants en entrepreneuriat
*
. 

Il s’agit d’une structure universitaire, chargée de la formation des 

universitaires principalement en entrepreneuriat. Pour être plus 

explicite, cette formation vise spécialement la mise en avant de jeunes 

apprenants en entrepreneuriat qui pourront être des éventuels 

entrepreneurs dans le secteur de leurs compétences respectives. Nous 

parlons d’une infrastructure d’accueil que nous désignons par le 

capital d’accueil local et espace de formation à l’entrepreneuriat. Elle 

assure une formation aux apprenants à l’entrepreneuriat. 

 

c- Le capital formation des apprenants locaux à l’entrepreneuriat  

Nous parlons de formation à l’entrepreneuriat pour rappeler 

l’enseignement sur l’entrepreneuriat, qu’il soit en Algérie ou à travers 

le monde, assuré par des enseignants spécialistes ou ceux qui ont été 

formés par un bureau de consulting international
†
 ou une école de 

                                           

 
*
 A titre illustratif, nous avons pris l’exemple de la Maison de l’entrepreneuriat de 

l’université Mohammed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, connue par 

l’acronyme MEBBA, installée le 5 avril 2016 dans le cadre d’une convention de 

l’ANSEJ de Bord Bou Arreridj. Cf.univ-bba.dz/maison de l’entrepreneuriat. 
†
 Comme il a été le cas de l’Université d’Oran avec les trois objectifs des activités 

de la maison de l’entrepreneuriat : 

- La formation 

- Bleu (bureau de liaison entreprise –université) 

- L’évènementiel. 

Nous notons, par ailleurs,  la formation des enseignants par SAJE. 
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sociales et humaines, complémentaires (Brémaud L et Boisclair M, 

2012)  

Nous entendons, par la coopération, la mise en avant des 

marqueurs de l’engagement bilatéral, de la solidarité, de l’entente du 

faire - valoir de l’action, de l’échange interpersonnel et de la 

communication. Cette question nous oriente vers la définition des 

éléments fondateurs de la mise en relation et la mise en compétition 

de trois capitaux
*
. Ils constituent la triade de l’espace socio sociétal et 

entrepreneurial 

La triade de l’espace socio sociétal et entrepreneurial 

La triade de l’espace socio sociétal et entrepreneurial est 

constituée par les éléments fondamentaux de la nouvelle politique 

gouvernementale algérienne vis-à-vis des jeunes, qu’ils soient des 

étudiants ou des diplômés universitaires. Nous désignons par cette 

triade les éléments fondateurs de l’espace socio sociétal 

entrepreneurial :  

- Les étudiants et les diplômés universitaires.  

- La maison de l’entrepreneuriat.  

- La formation à l’entrepreneuriat.  

Pour chacun de ces éléments fondamentaux, un marqueur de 

dynamisme entrepreneurial est mis en avant pour pouvoir se mettre en 

compétition dans un espace, nouvellement créé pour dynamiser 

l’action entrepreneuriale. Nous le désignons par l’espace socio 

sociétal et entrepreneurial (ESSE). Ils se présentent comme suit : 

a- Le capital humain d’apprenants locaux  à l’entrepreneuriat 

Dans la philosophie de cet espace que nous voulons mettre en 

avant, l’ESSE, l’élément humain est représenté par les étudiants et les 

diplômés universitaires que nous désignons par le capital humain, 

                                           

 
*
 Cf in supra 
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Cette collaboration est aussi une culture(Van Den Berg, 

2016)(89-152). Elle est présentée sous ses trois dimensions : la 

construction de la culture (Van Den Berg, 2016), les enjeux de la 

culture (Van Den Berg, 2016)  et enfin le lien qui relie l’efficacité à la 

collaboration (Van Den Berg, 2016).  

Dans le cadre du partenariat, nous parlons du travail 

collaboratif et il nous permet d’enregistrer les avantages, plus que les 

inconvénients : nous relevons : 

- Le gain du temps : nous insistons sur la division du travail 

(Coutrot, 2002). 

- La maitrise du temps (Bureau, 2012) dans la programmation et 

l’organisation équitables. 

- L‘ambiance socio professionnelle (OIT, Les facteurs ambiants sur 

le lieu de travail)en faveur du bon climat de travail et de l’esprit 

d’équipe (Guess, 2016). 

- La recherche de la performance (Guenaou M & Rouimel A,2020) 

- La mise en place des conditions d’échange, de partage et de 

communication. 

b- La contribution partenariale 

L’esprit de la collaboration permet d’instaurer une ambiance 

d’une économie de la contribution. La collaboration favorise et 

privilégie la notion des facultés mentales et des capacités physiques 

qui s’exprime par une extension d’ordre psychologique, 

anthropologique et philosophique (Beraud, 2011). 

c- La coopération partenariale 

La coopération s’exprime par une participation collective qui, 

avec au moins deux personnes, engage les individus dans le cadre 

d’une action ou d’une œuvre commune. Par la coopération, l’action 

ou l’œuvre devient commune : nous insistons sur le cas d’une 

coopération duelle ou collective. Elle est assimilée à une contribution 

ou un concours, ayant les mêmes objectifs à atteindre. Les 

coopérateurs deviennent, aux yeux des spécialistes des sciences 
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renvoie à l’enseignement supérieur (Blôndale, 2002) où les jeunes se 

mettent en compétition pour comprendre l’Homme, l’Economie et 

l’Environnement. Dans ces conditions, l’être humain se voit 

responsable, à tous les niveaux de la cellule familiale, de la société et 

de l’Humanité. Il a besoin d’une amélioration continuelle par la 

formation, l’éducation et la culture (Guenaou, 2020). 

 La mise en avant du triptyque de l’amélioration 

Par le triptyque de l’amélioration, nous entendons 

l’amélioration continue de l’Homme, qu’il soit une femme ou un 

homme, dans son environnement, socio sociétal, socioprofessionnel 

et/ ou celui de la réflexion en perspective. Cette amélioration exige la 

formation, l’éducation et la culture (Guenaou, 2020) que nous 

jugeons interdépendantes pour pouvoir parler d’amélioration. Elle est, 

par ailleurs, le socle de l’investissement en capital humain qui vise 

trois dimensions d’ordre collaboratif, contributif et coopératif. Cette 

amélioration contribue à la réussite de toute politique 

gouvernementale dont celle liée au partenariat. 

Une réussite de la nouvelle politique gouvernementale vis-à-vis du 

partenariat  

Bien que souligné par les deux correspondances échangées par 

les Ministères, le partenariat ne pourra pas se réaliser sans la bonne 

intention, la volonté effective et l’action continue (Guenaou,2019). 

Celle-ci fait appel dans le cadre de son processus trois sous- actions 

que nous jugeons importantes, interactives et interdépendantes : la 

collaboration, la contribution et la coopération
*
. 

a- La collaboration partenariale 

L’exemple d’Air France et de KLM (Van Den Berg, 2016) est 

explicite. L’auteur nous a démontré que la collaboration est un 

élément principal dans la réussite (Van Den Berg, 2016, pp.17-57) . 

                                           

 
*
 Cf in supra 
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Bajenaru –Declerck (Violetta) nous rappelle la genèse de 

l’usage de la notion de développement durable (Bajenaru –Declerck, 

2009)  en insistant sur les raisons et les motifs d’interpellation des 

individus. Nous parlons de l’interrogation et de l’interpellation de 

l’être humain vis-à-vis de l’Humanité, sans distinction générée, 

l’économie, sans discrimination géopolitique et de l’environnement, 

sans élimination territoriale : « La mondialisation, les crises 

financières, les nouvelles craintes écologiques, l’épuisement des 

ressources naturelles sont autant de mutations économiques qui 

démontrent la nécessité de dépasser les approches traditionnelles de 

l’économie qui se restreignent, pour le moment, aux problèmes de 

croissance. Les récentes affaires, telles que Michelin, Total ou Enron, 

ont soulevé la question sur la part de responsabilité de l’entreprise 

face à la société et son environnement. » (Bajenaru –Declerck, 2009) 

Cette question nous renvoie à l’idée de chercher le développement 

économique sans porter préjudice à l’Homme, qu’il soit femme ou 

homme, à l’économie et à l’environnement.  

Ce triptyque du HEE (Homme, Economie et Environnement) 

vise principalement la promotion sans pouvoir effectuer des dégâts : 

nous parlons de la performance économique des entreprises (Bajenaru 

–Declerck, 2009), de la performance socio sociétale de l’Homme et la 

performance environnementale du cadre commun aux Vivants 

(Homme, faune et flore), aux entreprises et aux interactions.  Nous 

insistons sur la responsabilité des parties prenantes et le respect de la 

norme (Bajenaru –Declerck, 2009) . Cette question nous conduit à 

faire valoir l’investissement en capital humain. 

 L’investissement en capital humain 

Dans le cadre de l’investissement en capital humain, nous 

distinguons trois niveaux dont le premier se limite au rôle de la 

famille (d’ordre socio sociétal) et l’école primaire (enseignement 

primaire). Le deuxième niveau étend ses compétences sur le rôle du 

moyen (enseignement au niveau des collèges) (Blôndale, 2002) et du 

secondaire (enseignement secondaire) et le troisième et dernier 
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2015.) d’où découle une relation, exprimée en une interrelation à 

vocation d’interdépendance. Nous la désignons, pour être plus 

explicite, de relation inter partenaires. Elle définit trois dimensions : 

la dimension de collaboration, la dimension de contribution et la 

dimension de coopération. Alors, que Galle (Patrice) nous rejoint 

avec l’idée des caractéristiques de « la relation partenariale »
 
(Galle, 

2015.), représentée par la dimension de monopole (Galle, 2015.), la 

dimension de concurrence (Galle, 2015.) et la dimension de 

complémentarité (Galle, 2015.). 

 L’action partenariale 

Par définition, l’action partenariale
*
 est un fait, un résultat obtenu 

à partir d’une intention
†
 et d’une volonté

‡
 partenariales. Elle est le 

résultat d’une préparation et d’une réalisation commune aux 

partenaires. Il est défini par Galle (Patrice) comme un « travail 

ensemble » (Galle, 2015.)
 
 Cette question nous évoque celle de la 

communication, de l’échange et du partage, exprimant le triptyque de 

la réussite. Sur la base du partenariat fécond et du triptyque de la 

réussite, nous pouvons parler de développement pérenne.  

b- La notion du développement pérenne 

Pour promouvoir l’usage de la notion de développement 

pérenne, il est nécessaire de synthétiser sa définition. En effet, le 

développement pérenne est la phase ou l’étape supérieure du 

développement durable (www.un.org/objectifs du développement 

durable). Il implique plus l’Homme, qu’elle soit femme ou homme, 

qu’autre chose. Trois éléments fondamentaux relèvent de la notion du 

développement pérenne : le développement durable, le capital humain 

et la formation continue. 

 La mise avant du développement durable  

                                           

 
*
 Cf infra  

†
 Cf infra  

‡
 Cf infra  
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 L’objet partenarial 

Nous insistons sur les motifs, les raisons et les objectifs pour 

lesquelles les partenaires se mettent en relation. Ils se mettent en 

compétition dans le cas d’un apport mutuel, équitable et commun. Par 

leur engagement mutuel et leur décision collégiale (Galle, 2015.), ils 

cherchent à faire valoir l’importance de l’un par rapport à l’autre pour 

mettre en avant les enjeux de ce que nous désignons par le partenariat 

des 3 C : 

- La collaboration. 

- La contribution. 

- La coopération. 

 Les acteurs partenaires 

En leur qualité d’acteurs, les partenaires s’engagent dans le 

cadre de la cohésion effective des actions menées ou à mener d’une 

manière complémentaire et concurrentiel, avec l’esprit d’une 

compétitivité intra partenariale. Avec cet esprit, la responsabilité est 

commune et partagée (Galle, 2015.) Pour leur association partagée et 

équitable, ils se mettent en commun accord pour partager les mêmes 

sentiments, les mêmes points de vue, les mêmes intérêts, la même 

intention, la même volonté et les mêmes actions, voire les mêmes 

valeurs. 

 Le cadre socio sociétal et économique 

Par le cadre socio sociétal et économique nous entendons 

l’espace mis à la disposition des partenaires. Galle (Patrice) parle d’ 

« espace partenarial » (Galle, 2015.) que nous définissons par 

l’espace d’interaction, d’interactivité et d’interrelation des 

partenaires. Il s’agit du cadre -espace qualifié et affecté aux 

partenaires pour rappeler « la notion d’espace partenarial.»
 
(Galle, 

2015.) 

 La relation inter partenaires 

L’objet du partenariat met en relation les acteurs, des 

partenaires, dans un espace d’interaction, d’interactivité et 

d’interrelation des partenaires ou un « espace partenarial »
 
(Galle, 
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La lecture et l’analyse du contenu des deux correspondances nous 

interpellent pour pouvoir mettre en compétition l’esprit porteur du 

partenariat et de la politique d’un développement pérenne. Avant de 

pouvoir parler de développement, il est nécessaire d’insister sur 

l’esprit de partenariat. 

a- La notion du partenariat fécond 

A titre illustratif, nous avons pris en considération l’expérience et 

les résultats des recherches de Galle (Patrice) qui avait investi le 

champ de la scolarisation et avec une particularité liée aux 

« collégiens sourds et malentendants » (Galle, 2015.) Cette question 

nous introduit à comprendre les faits du domaine de la définition du 

partenariat. Le champ de la scolarisation présente quelques éléments 

d’identification communs pour une définition du partenariat. 

Galle (Patrice) rappelle le passé du partenariat en ces termes 

« Le partenariat a traversé tout le champ des pratiques politiques et 

sociales, avant de venir plus spécifiquement dans le champ éducatif à 

travers l’invention de la politique de la ville, le développement social 

des quartiers dans les années 1980 »
 
(Galle, 2015.)  

La notion du partenariat a, pour Galle (Patrice), « émergé par 

la nécessité d’ouverture de l’Éducation nationale (comme pour les 

secteurs de l’économie et de l’industrie) qui ne pouvait plus résoudre 

seule les problèmes rencontrés. Difficilement appréhendables comme 

un concept, les conditions du partenariat, différentes d’une situation à 

l’autre, témoignent d’une souplesse et d’une certaine imprécision 

dans l’utilisation du terme. Au regard de notre thème, cinq 

composantes caractérisent le partenariat : son objet, les acteurs qui 

participent à celui-ci, le cadre dans lequel interagissent les 

partenaires, les relations entre ceux-ci et l’action qui découle de ce 

partenariat. »
 
(Galle, 2015.) 

Nous empruntons les mêmes éléments de la composition 

fondamentale de ce que nous appelons «  le partenariat fécond ». 

Nous poursuivons la définition de ce partenariat fécond par : 
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relevé, en effet, les plus importants objectifs de cette nouvelle 

politique entrepreneuriale dont : 

- La prise en charge du recensement des difficultés 

rencontrées par les jeunes promoteurs 

(www.Promoteurs.ansej.dz). 

- La création d’un cadre répondant aux différentes difficultés 

(www.Promoteurs.ansej.dz). 

- La redynamisation du rôle de l’ANSEJ par celui de 

l’ANADE (www.Promoteurs.ansej.dz).  

L’Agence Nationale d’Appui et de Développement de 

l’Entrepreneuriat (ANADE) prendra en charge les micro-entreprises 

dites « sinistrées ». Le recensement à travers la plateforme permettra 

la classification de ces entreprises en fonction de la nature du 

sinistre : 

- Catastrophe naturelle : les inondations, tremblements de 

terre et séismes 

- Catastrophe financière ou bancaire : les crédits bancaires, la 

saisie des biens des micros entreprises par le manque 

d’engagement honoré, la vente des biens saisis. 

- Catastrophe familiale : le décès du jeune promoteur, la 

maladie du promoteur (infirmité moteur, physique ou 

mentale) (www.Promoteurs.ansej.dz). 

Pour rester dans le cadre des portées des deux correspondances 

ministérielles, nous avons réfléchi à faire valoir l’idée d’une relance 

par une double politique d’ordre socio sociétal et économique. Elle 

s’exprime par la mise en avant de : 

- La notion du partenariat
*
.  

- La notion du développement pérenne
†
. 

Domaine de définition  

                                           

 
*
 Le partenariat concerne les ministères. Cf in supra 

†
 Le développement pérenne est la phase supérieure du développement durable. Cf. 

les objectifs du Développement durable. 
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ministères, signataires respectifs, des deux correspondances que nous 

utilisons dans le cadre de cette contribution pour pouvoir justifier 

notre interpellation et notre interrogation. Nous présentons quelques 

éléments d’informations qui nous permettent d’aborder le sujet relatif 

aux jeunes, étudiants et diplômés universitaires, sans oublier la 

révision des dispositifs d’appui et de soutien  aux jeunes 

entrepreneurs. 

a- Les difficultés des promoteurs de micro entreprises 

En sa qualité de dispositif mis au service des jeunes 

entrepreneurs, l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes 

(ANSEJ) avait, à la fin de l’année dernière, appelé les jeunes 

promoteurs de micro entreprises en difficulté à se faire connaitre. Il a 

été mis à leur disposition un système d’identification numérique et 

digital d’urgence :  

- une plateforme, initiée, lancée et dédiée pour dans les 

mêmes objectifs (www.Promoteurs.ansej.dz). 

- un délai d’identification, prolongé jusqu’à la fin de l’année 

2021 (www.Promoteurs.ansej.dz). 

- La nécessité de l’identification sur la dite plateforme, par le 

formulaire mis à leur disposition 

(www.Promoteurs.ansej.dz). 

b- La nouvelle politique gouvernementale  

Devant les difficultés recensées par les structures 

gouvernementales, le gouvernement algérien avait mis en application 

des textes d’orientation et de reformes pour la relance du secteur des 

micro entreprises. Il avait beaucoup insisté sur : 

- La restructuration de l’ANSEJ (www.Promoteurs.ansej.dz). 

- Le remplacement de l’ANSEJ par l’ANADE 

(www.Promoteurs.ansej.dz). 

  Cette restructuration, accompagnée d’une politique de 

dynamisation du secteur, fixe des objectifs qui touchent directement 

les jeunes promoteurs de micro entreprises en difficultés.  Nous avons 
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- L’orientation effective vers l’entrepreneuriat (Bénezech, 2013) au 

niveau des universités. 

- La création d’une richesse par le biais de l’existence de la Maison 

de l’entrepreneuriat au niveau de chaque université (Boussaguet 

S & Haddad L,2013)  

- La dynamisation du rôle de chaque Maison de l’entrepreneuriat 

(Fayolle A, 2017) 

L’échange des correspondances cherche à mettre en avant et en 

valeur des éléments fondamentaux pour la réussite des jeunes dans le 

cadre de l’entrepreneuriat, facteur du développement économique et 

socio sociétal en Algérie. Les deux correspondances insistent sur les 

points essentiels de la réussite de cette nouvelle réforme et cette 

nouvelle politique gouvernementale vis-à-vis des jeunes, des 

étudiants et des diplômés universitaires. 

Dans le cadre de cette contribution, nous avons beaucoup 

insisté sur la méthodologie relative à la collecte des données par le 

biais de l’analyse du contenu, en tant qu’outil de recherche. Cet outil 

est apprécié par les sciences sociales et humaines. L’enquête de 

terrain et ses résultats nous permettent de faire valoir le temps passé 

avec les boss, les managers et les leaders des entreprises de l’ouest 

algérien, et particulièrement celles d’Oran, lors de nos différentes 

rencontres. 

Sur la base de nos différents questionnements, nous avons 

investi le terrain, depuis plusieurs années, afin de pouvoir mettre en 

relief les raisons et les causes qui ont permis aux deux ministères de 

travailler conjointement dans un esprit de collaboration, de 

contribution et de coopération. La situation socio sociétale et 

économique en Algérie devient inquiétante. Les interrogations nous 

ont encouragés à formuler la problématique comme suit : Quelle est 

la dynamique du partenariat pour un développement pérenne ? 

Etat des lieux 

Nos différents déplacements et l’enquête de terrain nous obligent 

à présenter un état des lieux, source de préoccupation des deux 



 

Le triple partenariat et le triptyque de la motivation partenariale en Algérie: ــــــــــــــــــــ ـ   

 pour un meilleur développement économique, socio sociétal, attractif et pérenne  

 

 - 34    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متطلبات إرساء شراكة ذات جدوى بين مؤسسات التعليم العالي ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي -

Introduction : 

Dans le cadre d’une nouvelle politique de partenariat 

interministériel, exprimée par l’envoi de deux correspondances 

officielles, jumelées, aux présidents des Conférences régionales des 

Universités et aux différents recteurs d’université : elles portent sur 

l’encouragement des étudiants et les diplômés universitaires en faveur 

de leur orientation vers l’entrepreneuriat
*
. 

L’initiative revient au ministre délégué auprès du Premier 

ministre, chargé des micro- entreprises. Ce ministère sollicite le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique pour rappeler les nouvelles réformes du gouvernement 

(RADP, 2020)
†
 relatives aux dispositifs de l’emploi des jeunes et de 

l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat 

(ANADE)
‡
. 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique a été sollicité pour faire valoir les attentes relatives à un 

retour probant en faveur des jeunes, qu’ils soient des jeunes étudiants 

ou des jeunes diplômés universitaires. Cette nouvelle démarche vise 

des objectifs qui cherchent à réduire le chômage des jeunes 

universitaires. Les attentes ciblaient : 

- L’évaluation des capacités des jeunes (Lesaunier, 2011) 

universitaires. 

- L’évaluation des acquis professionnels et scientifiques 

(Lesaunier, 2011)de ces jeunes. 

                                           

 
*
 La correspondance du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 487/ م.ع.ت.ت  /2021 du 17 mai 2021 

La correspondance du Ministère délégué au Premier Ministère, chargé des micro 

entreprises n° 274/  du 19 avril 2021 2021/ و.م.م.م.م
†
 Il s’agit du (RADP, 2020). 

‡
 Ancienne ANSEJ (Agence Nationale de Soutien à l’emploi des jeunes) 
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Le triple partenariat et le triptyque de la motivation partenariale 

en Algérie : pour un meilleur développement économique, socio 

sociétal, attractif et pérenne 

تنمية  أجل أفضلالشراكة في الجزائر: من  محفزشراكة الثالثية والثالثي ال

 وجذابة ومستدامة مفضلة مجتمعية-اقتصادية واجتماعية
 

 
Mustapha Guenaou

*
 

Résumé : Cette contribution vise principalement à mettre en avant plusieurs points d'ordre 

organisationnel et prévisionnel afin de répondre aux attentes des deux ministres (Monsieur le 

Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Monsieur le Ministre 

Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la micro- entreprises), exprimé par l'échange 

de deux correspondances officielles. Dans cette perspective, nous répondons par un ensemble 

de suggestions pour mettre en évidence les effets de la collaboration interministérielle. 

Nous parlons des nouvelles orientations gouvernementales, de l'implication des dispositifs 

mis à la disposition des apprenants, des étudiants et des diplômés universitaires, du 

partenariat fructueux, du développement pérenne, du succès de la nouvelle politique 

gouvernementale vers le partenariat, de la triade de l'espace socio-sociétal et entrepreneurial, 

la connaissance des acteurs de la dynamique de l'animation partenariale et des enjeux de 

l'action partenariale..  

 

 خصمل

تهدف هذه املساهمة وبشكل أساس ي إلى جسليط الضوء على العديد من النقاط الحنظيمية والحقديزية من أجل 

ثلبية ثوقعات املنحظزة  من طزف الوسيزين )وسيز الحعليم العالي والبحث العلمي والوسيز املنحدب لدى رئيس 

حين الزسميحين املحبادلحين. ومن هذا املنظور، الوسراء املكلف باملؤسسات الصغيرة(  واملعبرة عن هدف الزسال

 .هزد بمجموعة من الاقتراحات الخاصة لخسليط الضوء على آثار الحعاون ما بين الوسارثين

هححدث  في هذا املضمون عن الحوجهات الحكومية الجديدة ، ومشاركة ألاليات  لصالح  املحعلمين والطلبة 

ملثمزة ، والحنمية املسحدامة  املفضلة، وهجاح السياسة الحكومية وخزيجي الجامعات ،املحعلقة بالشزاكة ا

املجحمعي واملقاوالجي ، ومعزفة الفاعلين -الجديدة  وثوجيهها هحو الشزاكة، وثالثية الفضاء الاجحماعي 

 .لديناميكيات  ثنشيط الشزاكة وثحديات فعل الشزاكة

                                           

 
*
 Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle –Oran (Algérie), 

guemustapha31@gmail.com 
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La décentralisation et la création de clubs d’étudiants 

entrepreneurs renferment également des enjeux stratégiques pour 

l’avenir de l’entrepreneuriat en Algérie d’une part et d’autre part,  elle 

augure des perspectives prometteuses pour le développement 

économique en Algérie.  
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d’entreprises. De même, Les clubs peuvent avoir également comme 

objectifs : l'organisation de séminaires, des colloques…  

Conclusion : 

La formation entrepreneuriale constitue un vecteur important 

pour l’émergence d’une économie. Aussi, l’émergence de la culture 

afférente à la création d’entreprise dans les universités algériennes 

doit être de mise. La formation entrepreneuriale au sein des 

universités algériennes  renferme  des enjeux stratégiques pour 

l’avenir économique de l’Algérie.  

La littérature dans ce domaine est abondante. L’université 

algérienne doit mettre en œuvre une politique  de développement de 

la culture entrepreneuriale et ce, à travers des formations accrues dans 

ce sens. En effet, la formation entrepreneuriale au sein de l’université 

algérienne constitue un levier d’action pour la création d’entreprise.  

Plusieurs paramètres doivent être mises en œuvre et qui 

puissent conduire à la création des centres de recherches mixtes, 

prévenir les innovations technologiques par une intervention en 

termes de veille, l’élaboration de nouvelles connaissances, la mise en 

place d’équipes de recherches pluridisciplinaires associant les 

entreprises, la  formation et l’ accompagnement à travers des stages 

pratiques.  

Dans ce cadre, la création d’un département consacré à la 

création d’entreprise au niveau de chaque université est primordiale. 

Toutefois, la réussite d’une telle opération nécessite la concrétisation 

de certains leviers fondamentaux, en l’occurrence : Des ressources 

humaines qualifiées au sein de l’université pour prendre en charge 

tous les aspects organisationnels et managériales ; Une bonne 

gouvernance universitaire, une assurance qualité dans le domaine de 

l’enseignement entrepreneuriale.  

La culture de l’économie fondée sur la connaissance constitue 

également une ossature pour inculquer la culture afférente à la 

création d’entreprise chez les étudiants.  
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constituera sans aucun doute l’aiguillon nécessaire pour une 

contribution plus effective des chercheurs au développement 

scientifique et technologique (Bendiabdellah, Mekammcha, Soufi, 

1996) 

3.4.3. L’impact de l’innovation et les pôles de compétitivité sur la 

création d’entreprise : 

La mise en avant de facteurs clefs de compétitivité 

industrielle, au premier rang desquels se trouve la capacité 

d’innovation par la recherche et développement (R-D)) constitue 

l’enjeu de la politique des pôles de compétitivité. Le progrès 

technique est lié au progrès scientifique, or celui-ci fait l’objet d’une 

production qui, tant dans les centres de recherche publics et les 

universités que dans les fondations privées ou les entreprises, 

mobilise un nombre croissant de personnes. Une économie qui 

investit beaucoup dans la recherche a plus de chance d’obtenir une 

forte croissance économique que celle qui y investit fort peu (Biales, 

Leurion, Rivaud ,2007) (Benguerna, 2007)(Arif,2007) .  

Les pôles de compétitivité nécessitent un certain nombre 

d’acteurs qui participent à un développement. Il y a l’entreprise, 

l’université avec ses centres de recherches et les collectivités locales. 

leaccompagnerpeutquil’université,estlocomotiveLa

développement et ériger un mode de gestion.  

3.5. Créations de clubs d’étudiants entrepreneurs dans les 

algériennesuniversités  etasseoirpourvitallevierun:

promouvoir la culture afférente à la  création d’entreprise 

Le club d’étudiants entrepreneurs peut se positionner comme 

un acteur de débat et de concertation. Le club en question constituera 

une émulation pour les autres étudiants et contribuera à 

l’épanouissement de la culture entrepreneuriale. Le club sera 

également un interlocuteur privilégié  auprès des autorités locales afin 

d’améliorer le climat des affaires et évaluer le potentiel du 

développement et présenter des propositions pour la création 
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relation forte entre le capital immatériel : (innovation, recherche et 

développement, capital humain…) et la révolution numérique.  

L’économie de la connaissance comprend des pans entiers des 

activités d’un pays: la formation de longue durée et de recyclage, les 

technologies de l’information et de la communication, la recherché et 

développement, l’innovation, la communication, les industries de 

l’expertise et du conseil etc. Ce sont des activités transversales qui 

influent sur l’ensemble des autres secteurs: agriculture, mécanique, 

tourisme, électronique et le reste (Lamiri, 2013) (Bellon, 

2002)(Djeflat,2006) 

3.4.1. La recherche et développement : vecteur d’un management 

entrepreneurial  

C’est au travers de cette activité que se diffuse le progrès 

technique, source de développement et de progrès de sociétés 

contemporaines. Dans ce cadre, (Baddari, 2020) met en exergue que 

par ses missions, l’université entretient, un rapport organique dans la 

connaissance. Le XXI siècle est appelé le siècle de la connaissance, et 

il vient de l’augmentation rapide de son rôle dans le développement 

socio-économique de la société. 

(Rahmani, Lebrag, Rahmoune, 2019) mettent en évidence que 

la relation entrepreneuriat –université est un pilier du développement 

économique et technologique d’un pays, elle s’inscrit dans une 

perspective de pérennité du fait des structures développées. Elles sont 

initiatrices d’innovation car elles jouent le rôle d’intermédiaire et de 

catalyseurs de projets. 

3.4.2. La décentralisation universitaire : un pilier pour une 

condition d’émergence de la culture de la création d’entreprise 

Il est important de promouvoir une réelle décentralisation du 

pouvoir de décision à l’échelle de chaque structure de formation 

universitaire, afin que puissent être mis en œuvre les stimulants 

matériels indispensables au succès de l’opération.  

La mise sur le marché des compétences universitaires, dans le 

cadre d’une franche émulation au bénéfice des secteurs utilisateurs, 
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désormais dans des politiques institutionnelles destinées à valider la 

qualité des diplômes et de prestations qui y conduisent. Son 

management concerne l’ensemble des parties prenantes : 

gouvernements, organismes de reconnaissance académique, 

établissements prestataires, personnels enseignants et administratifs, 

étudiants, partenaires professionnels, organismes certificateurs...» 

(Zemmam ,2010) (Gosselin,Julien ,2012) (Lewis ; 2011) (Martin et 

Stella ,2007). Globalement, l’assurance qualité dans le domaine de  

l’enseignement supérieur renvoi à l’ensemble des processus et 

mécanismes qui permettent d’assurer la qualité des programmes, des 

établissements ou d’un système national de formation.  

Tableau 1. Trois sens associés à l’assurance qualité 

Terme Question centrale Objectif Action 

Evaluation de 

la qualité 

mesurercomment

la qualité 

laMesurer

qualité 

Mettre en œuvre une 

évaluation 

Assurance de 

la qualité 

garantircomment

la qualité 

Montrer que la 

qualité est là 

Vérifier la qualité 

Management 

de la qualité 

comment obtenir la 

qualité 

laGérer

qualité 

Mettre en œuvre des 

procédures et une culture 

de la qualité 

Source : Fave-Bonnet (2007), compilation du Conseil supérieur de l’éducation. 

 

3.4. L’économie fondée sur  la connaissance (EFC) : Levier 

fondamental  pour inculquer la culture de l’entrepreneuriat 

(Berras-Brahmi, 2012) souligne que L’EFC décrit à la fois une 

discipline de l’économie et un phénomène dont l’objet de recherche 

est la production de richesse par l’usage de la connaissance. Certains 

auteurs utilisent l’expression « économie de la connaissance » quand 

ils se référant à la discipline et économie fondée sur la connaissance 

pour décrire le phénomène. Il y a une différence entre l’économie de 

la connaissance et l’économie traditionnelle. Si cette dernière 

s’appuie sur l’accumulation du capital permettant la production 

physique des biens, l’économie de la connaissance résulte d’une 
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3.2. La bonne gouvernance universitaire : un instrument 

managérial pour la promotion de l’entrepreneuriat 

La bonne gouvernance suppose un esprit créateur afin de 

s’adapter à toutes les réalités, même celles qui se présentent dans les 

conditions les plus pénibles.  Les institutions  internationales 

recommandent aux pays en développement d’appliquer les principes 

de la bonne gouvernance pour s’assurer un développement équitable 

et réel (Beddi, boumedienne, 2018). (El Moghrebi, Khiat, 2017) 

mettent en relief que la gouvernance repose sur trois principes 

fondamentaux ; la démocratisation des processus, la compétence des 

agents en charge et la confiance. C’est la concrétisation de ces 

principes dans un Etat qui peut créer un environnement favorable à 

d’éventuelles améliorations dans la gestion des organisations et de 

leurs performances. Les entreprises s’inspirent des grands principes 

de la bonne gouvernance notamment en matière de contrôle, de la 

transparence et de l’éthique pour une meilleure relation avec  les 

actionnaires, les investisseurs et la clientèle. La bonne gouvernance 

est une problématique de recherche explorée de manière récurrente 

dans le champ des sciences économiques et du management Dans ce 

cadre, plusieurs auteurs ont mis en exergue  le rôle stratégique de la 

gouvernance (Lakhlef, 2006) (Hirigoyen, Poulain-Rehm, 2017) 

(Lamiri ,2013) (Okamba ,2010).  

3.3. L’assurance qualité dans le domaine de l’enseignement 

supérieur en Algérie : une autre forme propice pour un essor de 

la culture entrepreneuriale 

(Debla, 2008,) souligne que  des mécanismes d’assurance 

qualité ont été introduits au Royaume-Uni dès 1832 et aux États-Unis 

en 1905. «Le concept Assurance qualité a vu le jour aux USA, en 

l’occurrence à l’université of Wisconsin Madison, trois décennies 

avant que l’Europe ne publie le Guide des références et lignes 

directrices pour le management de la qualité dans l’espace européen 

de l’enseignement supérieur». Dans une perspective similaire, 
«
La 

qualité dans l’enseignement supérieur au niveau mondial entre donc 
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En Allemagne, de plus en plus souvent, la classe politique 

Allemande, l’enseignement supérieur et le secteur privé considèrent 

la recherche en entrepreneuriat comme un élément important pour 

promouvoir des idées novatrices, des activités d’entreprises et le 

progrès économique. En 2005, le milieu de la recherche a connu une 

évolution qui a atteint un total de 95 chaires dans 80 établissements 

d’enseignement supérieur (Grichnic, Harms, 2008) 

3. Les leviers fondamentaux à entreprendre pour un essor de la 

culture ayant trait à la création d’entreprise dans les universités 

algériennes : 

Plusieurs leviers fondamentaux sont à mettre en œuvre dans 

les universités algériennes et ce, pour un essor de la culture afférente 

à la création d’entreprise. 

3.1. Une gestion stratégique des ressources humaines au sein de 

l’université algérienne : un outil pour le renforcement de  la 

culture de l’entrepreneuriat  

Le capital humain est un moteur fondamental pour la prise en 

charge du département « création d’entreprise » à l’université. Le 

développement des ressources humaines  constitue un chantier vital 

pour l’émergence de la culture entrepreneuriale et son application sur 

le terrain. L’entrepreneur est le moteur du progrès technique grâce à 

sa capacité à imaginer de nouvelles combinaisons des ressources 

productives comme source de nouveaux produits et procédés, de 

nouvelles méthodes de production ou d’organisations de celle-ci; 

l’ouverture de nouveaux marchés ou de nouveaux débouchés. Aussi, 

et afin d’arriver à la concrétisation des éléments clés pour une 

valorisation de l’entrepreneuriat dans les universités algériennes, la 

ressource humaine constitue  le socle indispensable à l’émergence de 

la culture pour la création d’entreprise au sein de l’institution 

universitaire. La littérature dans ce domaine qui  a mis en exergue 

l’importance de la ressource humaine est abondante (Rezig ,2006) 

(Lacono ,2004) (Lamiri, 2013) (Perreti ,2015)(Gazier ,2015) 

(Khelassi ,2010) (Khiat, Semaoune, Bekheda ,2017).  
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périodiques sur les tendances générales de la PME(Rahmani, Lebrag, 

Rahmoune, 2019). 

Par ailleurs d’autres institutions ont été mises en place par les 

pouvoirs publics pour favoriser l’entrepreneuriat à l’instar de 

l’institution chargée de financer les start up, du fonds de garanties des 

PME (FGAR), du conseil national de la recherche scientifique et des 

technologies…. 

2.7.4. L’expérience Américaine : 

Les Etats-Unis sont considérés comme un pays précurseur en 

matière de la formation entrepreneuriale dans les universités. En 2005, 

plus de 1600 institutions proposaient 2200 cours, 44 revues 

académiques sont consacrés à l’entrepreneuriat et plus de 100 centres 

sont établis. La plupart des universités possèdent des chaires 

d’entrepreneuriat (Thevenet, Vachette, 1999) (Henni, Chachoua, 2019) 

2.7.5. L’expérience Francaise : 

En France les jeunes qui optent pour la direction d’une 

exploitation agricole par exemple  bénéficieront d’une initiation à la 

gestion et à la maitrise des logiciels de gestion dans le but de les aider 

à mieux gérer leurs affaires et de les doter d’un peu plus d’autonomie. 

L’entrepreneuriat est devenu un module à part entière dans le cursus 

de formation, notamment dans les filières spécifiques au management 

et à la gestion en général. L’organisation patronale française, l’agence 

pour la création d’emploi (APCE) associés aux universités et d’autres 

organismes de formation spécialisés ont validé un accord cadre pour 

l’introduction d’un module sur l’entrepreneuriat dans les universités 

et proposé un contenu à atteindre.  

2.7.5. L’expérience Canadienne : 

Au Canada, le gouvernement a mis en place un système à la 

création d’entreprises dont l’objectif est de mettre à la disposition du 

créateur toutes les informations sur le plan des opportunités offertes 

par le marché, la réglementation, la fiscalité et les outils de gestion.  

2.7.6. L’expérience Allemande : 
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transversal intitulé : culture entrepreneuriale a été introduit dans 

plusieurs disciplines.  

Par ailleurs les mesures en faveur de l’entrepreneuriat au 

Maroc à travers le « programme Moukawalati » qui concerne 

l’entrepreneuriat masculin et féminin. Le programme en question a 

été mis en place sous l’égide du PRONACE (programme national 

d’aide à la création d’entreprise) afin d’appuyer la création de petites 

et de très petites entreprises. (Betahar, Zaam,  2014) (Henni, 

Chachoua, 2019). 

2.7.3 L’expérience Algérienne : 

Sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, des structures de liaison ont été crées au 

niveau des universités ; Ces structures ont pour objectif de créer des 

passerelles opérationnelles efficientes entre le monde de la recherche 

et de l’entrepreneuriat (Rahmani, Lebrag, Rahmoune, 2019). 

En effet, les structures mis en place se présentent sous les 

formes suivantes : les incubateurs, les centres techniques qui ont pour 

mission d’améliorer le système d’octroi des brevets et créer des 

clusters ou des réseaux pour pérenniser le rapprochement entre 

recherche et entreprise. En Algérie, concernant le secteur industriel, 

l’université abrite des centres techniques par filière, (CETIM) 

(matériaux de construction), le (CNTC) (textiles et cuirs), un centre 

de cosmétiques avec les laboratoires de chimie de l’université de 

Blida. Concernant, les pépinières d’entreprises, elles ont été 

instaurées par  la loi n°01-18 du 12 décembre  2001 et mise en 

application en 2006. 

Une agence nationale de développement de la PME 

(ANDPME) a également été instauré qui relève du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’une part, et 

d’autre part du ministère de la PME. L’institution a été conçue pour 

mettre en application la stratégie sectorielle en matière de promotion 

de la PME par des études de filières et des notes de conjoncture 
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professionnelle et l’enseignement supérieur pour faciliter l’insertion 

sur le marché du travail par la mise à niveau de la formation 

professionnelle continue (CNFCCP) dont la mission est de permettre 

à l’entreprise d’améliorer sa productivité et de rendre plus stables les 

postes d’emploi existants. La création également de l’agence 

nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), D’autres 

programmes ont été mis en place pour la promotion de la micro-

entreprise et du travail indépendant tels que le fonds national pour la 

promotion de l’artisanat et des petits métiers (FONOPRAM) et la 

banque Tunisienne de solidarité crée en 1997 dont l’objectif est le 

financement des microcrédits. (Bounouh, 2017) (Henni, Chachoua, 

2019) 

2.7.2. L’expérience Marocaine : 

(Zammar, Abdelbaki, 2013) mettent en évidence que  

l’enseignement de l’entrepreneuriat dans les universités marocaines 

était quasi absent il y a une quinzaine d’années. Ce n’est qu’à partir 

de la nouvelle réforme de l’enseignement supérieur (Loi 01-02) en 

2000 que certains établissements de l’enseignement supérieur ont 

commencé à insérer des cours et des modules d’entrepreneuriat dans 

leur cursus. Plusieurs programmes visant le développement des 

compétences entrepreneuriales des étudiants universitaires ont 

également eu lieu. Ces programmes ont été signés entre des 

universités marocaines et des partenaires étrangers expérimentés dans 

le domaine de l’éducation entrepreneuriale. (Elouazzani, Koubaa, 

Yassine, 2014) mettent  en relief le cas de l’université Mohamed V de 

Rabat (UM5R) qui développe un programme d’encouragement à la 

création d’entreprise et au développement de l’esprit entrepreneurial 

chez les étudiants. L’université organise à cet effet, un concours entre 

les étudiants afin de choisir le meilleur projet d’investissement, De 

même, l’université en question a lancé des formations spécialisés en 

entrepreneuriat comme la licence professionnelle : « entrepreneuriat 

et management d’entreprises » et le master spécialisé »entrepreneuriat 

et management de projet » d’une part, d’autre part un module 
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par le monde. L’entrepreneurship est né dans les universités 

américaines dans les années soixante, considéré comme un nouveau 

concept pédagogique et qui consiste à promouvoir sous différentes 

formes, en particulier dans l’enseignement la démarche à créer sa 

propre entreprise et surtout créer son propre emploi. La culture 

entrepreneuriale et managériale est à intégrer rapidement dans 

l’ensemble des institutions algériennes, notamment dans les 

institutions de formations afin que l’entreprise algérienne par exemple 

puisse survivre, s’adapter aux changements, à l’environnement et à la 

compétitivité. Le développement économique et social  dépend de sa 

capacité à créer et à développer des produits et services nouveaux. 

Aussi, l’entrepreneuriat constitue un chantier important pour le 

développement et la croissance économiques des Pays. On ne nait pas 

entrepreneur, on le devient. Tout initiateur de projet, créateur 

d’entreprise doit nécessairement se préparer, se former, être encadré 

(Papin, 1999) (Kheladi, 2012) (Lamiri, 1993) (Lamiri, 2003) 

(Lakhlef, 2014) (Lakhlef, 2010) (Fayolle. Lemaire, Adnan ,2014)  

2.7. Géneralités sur  l’expérience de l’enseignement de 

l’entrepreneuriat dans quelques pays : 

2.7.1. L’expérience Tunisienne : 

Pour encourager le travail indépendant chez les universitaires 

et réduire le taux de chômage ; les pouvoirs publics Tunisiens ont 

perfectionné plusieurs programmes dans le but de promouvoir 

l’entrepreneuriat et attiré les jeunes vers ce types d’activité. L’objectif 

principal était de doter les diplômés universitaires de compétences 

plus adéquates au marché du travail, tout en leur permettant de créer 

leurs emplois... Les universités tunisiennes ont lancé des programmes 

spécialisés dans l’entrepreneuriat. L’école d’ingénieur de Tunisie 

(ENIT) et l’institut supérieur de gestion (ISG) organisent des 

formations spécialisées, des séminaires, des ateliers d’animation et 

des cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat .Les autorités 

Tunisiennes ont adopté une politique active basé sur la poursuite des 

réformes structurelles, visant le développement de la formation 
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cependant le contenu de cette formation ? Qui comme nous l’avons 

souligné ci-dessus devrait  renfermer les aspects théoriques et 

pratiques pour sa réussite. Quelques thèmes semblent primordiaux : 

Conseils psychologiques et pratiques aux créateurs d’entreprises ; 

- L’importance de la clientèle et ses besoins ; 

- La conception détaillée du projet et l’élaboration du dossier 

pour la création d’une entreprise ; 

- Le fondement juridique, social et fiscal concernant 

l’entreprise ; La stratégie d’entreprise ; 

- L’organisation d’une entreprise sur le plan humain et 

financier ;  

- La recherche d’idées et la reprise d’une affaire… A ce titre les 

modules en questions doivent être enseignés par des 

académiciens et des praticiens avec des stages pratiques.  

2.6.1. Les autres modules structurants : L’innovation ; Veille et 

intelligence économique 

           Depuis quelques années, avec l’évolution importante 

d’Internet, la masse d’information disponible est de plus en plus 

grande et diverse dans tous les domaines. Cette mutation est liée à 

l’avancement des technologies de l’information et plus 

particulièrement des télécommunications qui au cours de la dernière 

décennie, ont bouleversé la façon de travailler, de réfléchir, et de 

réagir. Toute stratégie de recherche et développement s’appuie  sur 

l’analyse des informations scientifiques et techniques dont 

l’entreprise a besoin pour sauvegarder, optimiser et enrichir son 

patrimoine immatériel (Bernaoui ,2016). Aussi, l’intelligence 

économique constitue un outil de management au service de la 

stratégie qui permet par l’analyse de la problématique, de la définition 

recherchelabesoins,des  l’exploitationettraitementle;

d’informations.  

2.6.2. L’enseignement de l’entrepreneuriat est –il possible ? 

L’ enseignementd’unl’objetfairepeutentrepreneuriat

académique et pratique en Algérie. De tels enseignements existent de 
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de subventions ou de financement, la formation …L’action d’un 

incubateur peut également concerner la mise en place d’une action de 

formation en gestion, Les star up constituent une locomotive pour une 

dynamique économique ; les pouvoirs publics doivent mettre une 

stratégie afin de soutenir et développer la création et le lancement de 

ce type d’entreprise en mettant à la disposition des promoteurs des 

incubateurs (Lakhlef,2010). )(Horbach,2008) (Bellon,2002) 

(Lamiri,2003)  

2.4.3.4. Le coaching :  

le coaching est une forme d’accompagnement spécifique. 

C’est une démarche qui vise à compléter les aptitudes de chaque 

porteur de projet, à corriger ces défaillances. 

2.4.3.5. Le business Angel : 

Il est très développé en Occident (Investisseur providentiel) 

est une forme d’accompagnement orientée plutôt vers des projets 

innovants à fort potentiel de développement notamment dans les 

activités liées aux TIC 

2.5. L’instauration d’un département “création d’entreprise” au 

sein de l’université algérienne:  levier de pilotage pour une 

culture entrepreneuriale 

La création d’un département dans le domaine de la création 

d’entreprise s’avère indispensable au sein des universités algériennes 

pour ancrer la culture entrepreneuriale et permettre également de de 

ce fait, le développement d’une une synergie université –Enterprise, 

Par ailleurs, une présence significative des employeurs au sein des 

comités pédagogiques et des conseils scientifiques renforcerait les 

liens et les échanges entre les deux secteurs et aiderait à améliorer 

l’adaptation des profils et des qualifications aux besoins des 

entreprises. 

2.6. La création d’entreprise : les principaux modules à enseigner 

Cette  formation vise à développer une culture entrepreneuriale au 

niveau de la population des étudiants et  techniciens supérieurs au 

niveau de nos différentes institutions de formations. Quel devrait  être  
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exceptionnels, réunir des compétences dans tous les domaines aussi 

bien sur le plan technique que sur la plan managérial. Il a besoin d’un 

soutien, de conseils, d’un complément de formation, d’un 

accompagnement durant tout le processus de création d’une activité et 

de lancement et de gestion d’une entreprise. Aussi, 

l’accompagnement d’un porteur de projet est primordial. Dans ce 

cadre, il existe différentes formes d’accompagnement (Lakhlef, 2014) 

2.4.3.1. Les pépinières d’entreprises : 

Cette formule d’accompagnement met à la disposition des 

créateurs d’entreprises un hébergement (locaux, différents services 

partagés liés à différentes activités: communication, téléphone, 

internet, salle de réunions….). Le promoteur bénéficie d’un suivi 

permanent pour l’aider à dépasser les difficultés, à évaluer son 

activité, à apporter les corrections nécessaires…. 

2.4.3.2. L’incubateur : 

Ce type d’accompagnement est orienté essentiellement vers 

les jeunes promoteurs. L’objectif recherché est de les assister dans les 

premières étapes de création et de lancement d’une entreprise. 

L’incubateur apporte au jeune initiateur de projet une aide qui peut 

être matérielle: hébergement dans un site commun aux créateurs 

d’entreprises pour bénéficier des avantages liés aux charges et de 

pouvoirs s’intégrer plus facilement dans un réseau.  

2.4.3.3. Les Start up : 

De très petites entreprises ou des PME peuvent être 

innovantes en créant un produit ou un service à partir de travaux de 

recherche et apporter quelque chose de nouveaux sur le marché, ce 

sont les start up. Les entreprises qualifiés de start up sont des 

entreprises qui démarrent, dont le but est de valoriser un travail de 

recherche. 

Elles sont donc innovantes. Les liens existent entre ce type 

d’entreprises et la recherche. Aussi, un incubateur a pour mission 

d’assister les star up dans les phases de démarrage et le lancement en 

mettant à leur disposition un soutien dans le conseil, dans la recherche 
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2.4.1. Quelques propositions : 

Nous considérons que la formation doit être pragmatique qui 

doit se baser sur un projet de création d’entreprise. Cette pédagogie 

permettra aux étudiants de se familiariser avec la démarche 

entrepreneuriale. Les critères des étudiants dans le domaine de 

l’entrepreneuriat seront basés sur la motivation qui constitue un 

critère primordiale. La formation sera étalée sur une année afin de 

permettre une réelle maturation du projet. La fin de la formation sera 

finalisée par la rédaction d’un business plan qui sera soumis à des 

professionnels en la matière. Toutefois, le créateur devra adapter son 

profil entrepreneurial à son projet de création en complétant sa 

formation, ses expériences. Aussi, l’adaptation du profil au projet 

contribuera à une cohérence qui puisse faciliter la réussite.  

Dans ce cadre, l’enseignement sera opéré par des 

académiciens et des professionnels afin qu’ils puissent apporter leurs 

expériences du terrain d’une part et d’autre part afin également qu’ils 

puissent donner des conseils. 

2.4.2 Les stages pratiques : une nécessité vitale 

Les savoirs théoriques, les savoirs procéduraux seront d’ordre 

cognitif : lectures, cours…Tandis que les savoirs pratiques et les 

savoirs faire, ils ne s’acquièrent que par l’expérimentation, 

l’observation-reproduction. Ces deux savoirs vont constituer la voie 

matérielle d’acquisition. Aussi, et à notre sens, une formation pour la 

création d’entreprise insérée dans un contexte professionnel ne sera 

effective que l’interaction entre plusieurs paramètres associant : 

l’approche théorique, l’approche pratique, le travail de groupe et les 

conseils.  

2.4.3. Une vue globale sur les formes d’accompagnement d’un 

porteur de projet : 

Un initiateur de projet ne peut maitriser à la fois les conditions 

techniques d’une activité et les outils de gestion et de direction d’une 

entreprise. En fait, chaque métier, fonction ou projet exige un savoir, 

un savoir-faire. Un promoteur ou un manager ne peut sauf des cas 
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2.3. Des centres de recherches mixtes entreprise-université dans le 

domaine de l’entrepreneuriat : Levier prépondérant pour la 

création d’entreprise en Algérie  

La création des centres de recherches mixtes entreprise-

université et institutions de formations permettent  d’intensifier les 

échanges entre les deux secteurs et déterminer ainsi les facteurs 

d'incitations suffisants à leur impulsion. Dans ce cadre, l’autonomie 

de l’université demeure indispensable. Également et afin, que ces 

rapports soient permanents et fructueux, la création de liens de 

réciprocité et de complémentarité sont  nécessaires entre l’université 

et l’entreprise. Le phénomène du partenariat université-entreprise 

tend à prendre place dans le paysage universitaire mondial. La 

production scientifique est le fait d’institution spécialisée telles les 

universités, centre de recherches, fondations, laboratoires de 

recherche.  

La  production et l’application de connaissances scientifiques 

et techniques est indispensable. Par conséquent, le système de 

formation en général et l’environnement socio-économique sont 

appelés à rebâtir des  relations de façon à rétablir l’harmonie de leur 

complémentarité tant nécessaire à la réalisation du développement. 

(Monimo, Sedkaoui, 2014)(Sari, 2011) (Lakhlef,2014)(Capron, 2009) 

2.4. Quelques aspects sur la formation et l’accompagnement dans 

le domaine de l’entrepreneuriat : 

L’initiation à l’entrepreneuriat nécessite la tenue d’un discours 

favorable aux entreprises et aux entrepreneurs. Quatre types de 

savoirs sont à mettre en œuvre, il s’agit : des savoirs théoriques ; des 

savoirs procéduraux qui mettent en exergue la formalisation des 

enchainements d’opérations à respecter pour atteindre les objectifs 

fixés ; les savoirs pratiques construits dans l’action elle-même ; et les 

savoirs faire qui sont les actes humains disponibles pour avoir été 

appris, expérimentés et réussis.  
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qui créent les entreprises. L'une des conditions de base reste la mise 

en place localement d'un réseau de liaisons interactives entre la 

recherche et l'entreprise.  

Il faut à cet effet: Créer des centres de recherches mixtes 

entreprise-université et institutions de formations pour intensifier les 

échanges entre les deux secteurs et déterminer les facteurs 

d'incitations suffisants à leur impulsion  et prévenir les innovations 

technologiques par une intervention en terme de "veille", c'est-à-dire 

en termes de prévision des modifications importantes, susceptibles de 

se produire à court ou moyen terme, compte tenu de l'évolution 

observée des connaissances et des techniques  (Bendiabdellah, 

Mekamcha, Soufi, 1996) (Belaadi, 1996)  (Djeflat ,2014) 

2.2. Les exigences du marché de l’emploi avec les offres de 

formation : une adéquation impérative 

(Benachenhou, 2015) met en évidence que la plupart des 

diplômés de l’enseignement supérieur n’ont tout simplement pas les 

profils recherchés par les employeurs. La relation formation-emploi 

est très insuffisante. L’architecture globale du système d’éducation-

formation et son mode de gouvernance doivent être revus dans cette 

perspective. 
 
Pour l’Algérie, cet  enjeu est essentiel car il permettra ou 

non de faire émerger un entrepreneuriat compétitif de biens et de 

richesses marchande au lieu d’un secteur ayant un comportement 

essentiellement de recherches de rentes diverses. Aussi, et dans le 

cadre, de l’adéquation cursus-besoins, l’institutionnalisation d’un 

dialogue permanent entre les institutions d’enseignement à tous les 

niveaux et les entreprises s’avère d’une importance capitale afin de 

pouvoir établir un diagnostic et mettre ainsi en place une stratégie qui 

puisse permettre de développer une synergie entre le marché et ses 

exigences d’une part et les offres de formation d’autre part.  

La mise en œuvre d’un partenariat efficace entre l’université 

et l’entreprise s’inscrit dans cette optique.  
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l’efficience ou la rentabilité de l’entreprise qui les emploie; mais bel 

et bien leur fin de mois. En Algérie, chaque année, plus de 120 00 

étudiants sortent de l’université algérienne pour accroitre les rangs 

des diplômés en quête d’emploi alors que plus de 3500 PME ferment 

à défaut  de compétences locales et de marchés locaux et extérieurs 

sur un total de 900 000 PME recensées en 2010. Une part importante 

attend des accompagnements sous formes de mise à niveau, de 

certification, d’homologation des activités ou de partenariats 

étrangers (Rouadjia, 2018) (Chaoui, 2011) .L’introduction de 

l’entrepreneuriat au sein du système éducatif dans son ensemble et 

notamment au sein de l’université algérienne nécessiterait l’adoption 

d’une pédagogie par projet qui puisse jouer sur différents registres en 

l’occurrence : connaissances, expérience ; aptitudes, attitudes et 

personnalité pour une adéquation avec monde de l’entreprise. 

(Tremblay, Gasse  ,2013) indiquent que l’engouement pour 

l’entrepreneuriat se fait sentir partout dans le monde tant dans les 

pays en développement que développés. C’est d’ailleurs devant cet 

intérêt mondial que le champ de l’entrepreneuriat s’est développé.  

2.1. Un réseau de liaisons interactives entre la recherche et 

l'entreprise : Vecteur pour une émergence  de la culture 

entrepreneuriale au sein de l’université algérienne 

Le secteur universitaire est toujours le point de départ et 

d’arrivée dans la programmation des mutations sociales d’une part, 

d’autre part la coopération entre l’entreprise et l’université a connu un 

développement rapide dans les pays développés par la mise en place 

de projets communs entre les deux types d’institutions. Les dépenses 

de recherche d’aujourd’hui sont les investissements de  demain et la 

valeur produite d’après-demain avec les emplois qui vont avec 

(Lamiri, 2013) (Mekideche, 2008) .En Algérie, la culture nationale 

est beaucoup plus administrative et bureaucratique 

qu’entrepreneuriale. La société algérienne se penche beaucoup plus 

vers les emplois aux entreprises, et les entreprises aux entrepreneurs. 

Or, ce sont les entreprises qui créent les emplois, et les entrepreneurs 
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Le schéma suivant résume le modèle de Shapéro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Boudia M F (2017) : Les facteurs susceptibles d’influencer l’intentention 

entreprendeuriale. Revue les cahiers du Mecas du 15/12/2017, p 83. Université de 

Tlemcen 

 

2. La formation entrepreneuriale au sein de l’université 

algérienne : un levier d’action pour la création d’entreprise 

Il y a lieu à notre sens que le système éducatif dans son 

ensemble puisse préparer les individus à développer leur autonomie 

afin de leur permettre de trouver leur voie dans un monde en 

perpétuelle évolution, or nous constatons qu’en Algérie l’école 

prépare les individus à occuper des postes dans un univers bien balisé. 

En guise d’exemple, l’université et l’entreprise algérienne se 

méconnaissent et s’ignorent au prétexte infondé qu’elles se suffisent 

elles-mêmes ; qu’elles n’ont nullement besoin l’une de l’autre. Cette 

attitude est négative et s’inscrit en faux contre la logique de l’échange 

mutuellement bénéfique et de la complémentarité que postulent les 

lois qui régissent l’économie de marché. L’obstacle majeur qui fait 

que ces deux institutions se tournent le dos tient donc au fait que les 

gestionnaires de ces deux entités se considèrent comme des 

fonctionnaires de l’Etat et dont le seul souci n’est pas toujours 

Disposition a l’action 
*motivation 

*attitudes 

*intuitions 

Crédibilité de l’acte 
*milieu familial+*groupes 

de référence 

Entrepreneur  potentiel 

Scolarité 

 expériences 

Faisabilité/accessibilité 

des ressources 
*main-d’œuvre 

*ressources financières 

Discontinuité ou 
déplacement 

*négatif 

*positif 

Opportunités du marché 

*application intéressantes 

*fort potentiel de marché à 

court au moyen terme 

CONCEPT INNOVANT 
*rupture ou amélioration 

technologique 

*innovation marketing ou 

process 
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étrangères montrent qu’il est possible de mener des actions de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat au sein du système éducatif que ce 

soit dans le primaire, dans le secondaire ou dans le supérieur. Dans ce 

cadre, plusieurs expériences ont été mises en évidence. IL s’agit des 

expériences de la “fondation de l’entrepreneuriat” au Québec, des 

expériences anglaises et américaines de la national fondation for 

teaching entrepreneurship dans le secondaire.  

1.4. Le modèle de Shapéro : 

Shapéro cité par (Hernandez,1999) estime que la création 

d’entreprise est un phénomène multidimensionnel , il faut pour 

l’analyser prendre en compte, en plus des caractéristiques 

psychologiques du créateur, un certain nombre de facteurs 

contextuels en l’occurrence : la discontinuité, la crédibilité et la 

faisabilité.  

Le modèle de Shapéro est considéré comme le modèle 

fondateur de l’entrepreneuriat. Ce modèle est le plus connu dans le 

champ de la création d’entreprise, il explique les éléments 

déterminants du choix entrepreneurial. L’entrepreneur et ses aspects 

se révèlent comme le facteur éclairant au même titre que les variables 

sociologiques, économiques, politiques et culturels considérés comme 

variables indépendantes qui peuvent influencer sur la création 

d’entreprise (Boudia, 2017) . 
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processus économique ou les notions d’information et d’opportunité 

sont fondamentales pour expliquer l’entrepreneuriat. Par ailleurs, 

l’école Allemande considère  que  le talent entrepreneurial est une 

ressource rare et le profit est une forme particulière de paiement, à 

savoir la récompense du risque encouru par l’entrepreneur et contre 

lequel celui-ci ne peut s’assurer. L’école économique anglaise des 

XVIII et XIX siècles, qui fondera la pensée économique classique et 

néo-classique, ne considère pas l’entrepreneur comme une des figures 

centrales du mécanisme économique. (Adam Smith, 1723-1790) et 

(John Stuart Mill, 1808-1873) assimilaient la fonction d’entrepreneur 

à celle de capitaliste. (Alfred Marshall, 1842-1924), le père de la 

théorie néoclassique, s’est intéressé à l’innovation.  

1.2. Le comportement entrepreneurial : 

Certains facteurs exogènes peuvent favoriser l’apparition et le 

développement de comportements entrepreneuriaux, notamment : 

l’environnement socioculturel, le contexte familial, l’expérience ou le 

milieu professionnel; le système éducatif.
 

L’environnement 

socioculturel joue un rôle primordial dans l’émergence de 

comportementaux entrepreneuriaux (Lakhlef, 2014) (Boissin et 

al,2007)(Verzat,2011).  

Max Weber (1864-1920) économiste et sociologue allemand 

considérait que le système de valeur en place dans une société était 

fondamental pour expliquer le comportement des entrepreneurs. Par 

ailleurs; les relations sociales; l’évolution politique sont autant de 

facteurs qui conditionnent la démarche entrepreneuriale ;  Le niveau 

d’éducation et l’expérience constituent ce que l’on pourrait appeler 

l’expertise de l’entrepreneur.  

1.3. La formation entrepreneuriale : 

L’entrepreneurship est né dans les universités américaines 

dans les années soixante, considéré comme un nouveau concept 

pédagogique et qui consiste à promouvoir sous différentes formes, en 

particulier dans l’enseignement la démarche à créer sa propre 

entreprise et surtout créer son propre emploi. Des expériences 
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,2005) indique que l’entrepreneuriat est un domaine complexe et 

hétérogène pour se limiter à une seule définition : l’innovation, la 

création de valeur, la création d’une organisation, les opportunités 

d’affaires…sont mises en exergue dans le cadre de l’entrepreneuriat. 

(Janssen et Surlemont ,2009) mettent en évidence que certains 

facteurs exogènes peuvent favoriser l’apparition et le développement 

de comportements entrepreneuriaux, notamment : l’environnement 

socioculturel, le contexte familial, l’expérience ou le milieu 

professionnel; le système éducatif.
 
L’environnement socioculturel 

joue un rôle primordial dans l’émergence de comportementaux 

entrepreneuriaux. (Bentahar, Zaam, 2014) mettent en évidence que 

l’entrepreneuriat, c’est l’action de constituer une nouvelle 

organisation et en particulier la création d’entreprise. Les formes 

d’entrepreneuriat sont variées selon le type d’organisation qui est 

mise en place. (Lakhlef, 2014) souligne que l’action d’entreprendre a 

été durant toute l’histoire économique, une démarche utile, voire 

capitale pour l’évolution de l’économie et du commerce international 

et par voie de conséquence pour la croissance et le développement. La 

perception de la notion d’entrepreneuriat a évolué avec les différentes 

écoles et idéologies des systèmes économiques classiques, libérales, 

marxistes et néolibérales pour atteindre aujourd’hui une place centrale 

dans toute économie qui a pour objectifs la croissance, la 

performance, l’innovation, une part du marché international plus 

importante, l’emploi…Pour (Benatta, 2015) le champ de 

l’entrepreneuriat est un domaine émergent et éclaté. Ses multiples 

composantes sont analysées par des économistes, des sociologues, des 

historiens, des psychologues, des spécialistes de la gestion (Fayolle, 

2005) (Dorion, 2002) (Bloy, 2003) (Hernandez, 2001). (Janssen, 

2016) situe dans ce cadre plusieurs écoles de pensée; entre autres: 

L’école Française ; L’école Allemande ; L’école Autrichienne ; 

L’école Anglaise.  

Ces écoles peuvent être qualifiées de précurseurs pour avoir 

attribué un rôle économique spécifique à l’entrepreneur dans le 
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-  

Les objectifs de notre article : 

Le premier objectif est de mettre en lumière que la création 

d’entreprise représente une force vitale pour l’économie d’un pays.  

Le deuxième objectif est de mettre en exergue que  la formation 

entrepreneuriale contribue à la création d’entreprise, l’université 

algérienne à un rôle primordial dans ce cadre  

Le troisième objectif est de situer les paramètres 

fondamentaux à mettre en œuvre pour le développement  de la culture 

entrepreneuriale dans les universités algériennes.  

Notre papier est structuré en trois axes fondamentaux intitulés 

respectivement : 

- La création d’entreprise ou l’importance de l’entrepreneuriat : 

une brève revue de la littérature ; 

- La formation entrepreneuriale au sein de l’université 

algérienne : un levier d’action pour la création d’entreprise ; 

- Les leviers fondamentaux à entreprendre pour un essor de la 

culture ayant trait à la création d’entreprise dans les 

universités algériennes. 

1. La création d’entreprise ou l’importance de l’entrepreneuriat : 

une brève revue de la littérature 

1.1. Quelques définitions et courants de pensée : 

Schumpeter. J (économiste Autrichien 1883-1950) qui donne 

la primauté à l’aspect économique de l’entrepreneuriat ne sépare pas 

l’idée et les initiatives d’un entrepreneur de l’acte d’innover : « un 

entrepreneur est une personne capable de transformer une idée ou une 

invention, en une innovation réussie ». Pour Schumpeter l’innovation 

peut revêtir quatre formes : introduction d’une nouvelle technologie, 

introduction d’un nouveau produit, nouvelles sources 

d’approvisionnement ou composant, nouvelle organisation  note 

(Lakhlef , 2014). (Fayolle, 2012) met en évidence que la création 

d’entreprise est un élément qui participe au développement individuel 

et un déterminant à la croissance économique. (Verstraete, Fayolle 
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relations étroites et un partenariat efficace entre l’université et 

l’entreprise, la création de structures au sein de l’université qui 

puissent répondre à la concrétisation d’un tel objectif… 

Notre hypothèse est subdivisée également en sous hypothèses 

directrices : 

- De grandes écoles de pensée ont mis en évidence l’importance 

de l’entrepreneuriat dans le processus économique d’un pays. 

La littérature dans ce domaine est vaste qui considère 

d’ailleurs que l’entrepreneuriat est un facteur clé du 

développement économique, un moteur de croissance et un 

puissant contributeur d’une efficacité certaine quant à la 

création d’emplois. 

- La formation entrepreneuriale revêt d’autant plus 

d’importance qu’aujourd’hui les spécialistes considèrent 

qu’entreprendre n’est pas un phénomène inné, naturel, mais 

une technique. Autrement dit on ne nait pas entrepreneur, on 

le devient. Aussi, cette formation au sein de l’université 

algérienne renferme des enjeux importants pour l’avenir 

économique de l’Algérie d’une part et d’autre part elle augure 

des perspectives prometteuses pour le développement de 

l’Algérie. 

- Les leviers fondamentaux pour la réussite des conditions 

d’émergence de la culture ayant trait à la création d’entreprise 

dans les universités algériennes sont nombreux. En effet, 

et  afin de s’adapter à l’évolution de l’environnement 

économique, les universités et les entreprises algériennes 

doivent entreprendre beaucoup d’actions pour un partenariat 

bénéfique entre les deux entités. L’entreprise constitue une 

source de création de richesses et doit se trouver toujours au 

centre des préoccupations des décideurs et des politiques 

économiques de croissance et de développement. Il est donc 

nécessaire de stimuler l’esprit d’entreprise et de réhabiliter 

l’action d’entreprendre en Algérie. 
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l’entrepreneuriat se sont multipliées. Quel est l’état de la 

littérature sur l’entrepreneuriat ? 

- La création et le développement d’une entreprise nécessitent 

des conditions incontournables. En effet, la performance 

d’une entreprise est le produit d’une démarche caractérisée par 

un ensemble de facteurs en l’occurrence: le savoir, le savoir-

faire et le savoir-être. En quoi la formation entrepreneuriale 

est- elle l’une des clés de réussite pour la pérennité d’une 

entreprise? 

- la culture afférente à la création d’entreprise est à intégrer au 

sein de l’université algérienne afin que l’entreprise algérienne 

puisse survivre, s’adapter aux changements, à 

l’environnement et à la compétitivité. La culture 

entrepreneuriale fait la fierté des entreprises des pays 

industrialisés, où se sont conçues développées et épanouies les 

techniques managériales. Toutefois, quels sont les leviers à 

mettre en œuvre dans ce cadre pour la réussite d’un tel 

objectif ? 

Afin de résoudre cette problématique, nous avons émis les 

hypothèses ci-dessous :  

L’hypothèse principale de notre article est la suivante :  

il existe plusieurs leviers fondamentaux à mettre en œuvre 

pour asseoir et promouvoir les conditions d’émergence de la culture 

afférente à la création d’entreprise dans les universités algériennes. 

En effet, La  formation de l’entrepreneuriat au sein de l’université 

doit viser  à développer une culture entrepreneuriale au niveau des 

étudiants. La formation en question devrait aborder plusieurs thèmes 

théoriques en plus d’une formation pratique qui doit tenir compte   du 

processus de création d’entreprise, à sa gestion, son développement et  

l’amélioration permanente de ses performances .D’autres paramètres 

doivent être également mises en œuvre, entre autres :-une économie 

fondée sur la connaissance, une bonne gouvernance, une 

sensibilisation sur l’importance de la création d’entreprise, des 
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d’enseignement de l’entrepreneuriat. En effet,  seules quelques Ecoles 

et universités ont commencé à développer des formations à 

l’entrepreneuriat et comptent un certain nombre d’enseignants-

chercheurs spécialisés dans le domaine.  

Pour (Mouhoubi ,1998) le système éducatif fournit les cadres 

dont à besoin une économie, mais il s’adapte aux mutations 

économiques et sociales tant au niveau national qu’international. 

Force est de constater que notre système éducatif actuel est aux 

antipodes de ces préoccupations, pourtant majeures. L’université 

algérienne dans son ensemble devra penser à mettre en œuvre une 

pédagogie ayant trait à la création d’entreprise et l’entrepreneuriat en 

général.  

L’importance de l’entrepreneuriat pour le développement et la 

croissance d’un pays   a poussé la majorité des pays  à intégrer 

l’initiation et la formation à l’esprit de création d’entreprise dans le 

système éducatif (Lakhlef, 2014). (Zeroki, Grari, 2017) mettent en 

relief que pour être entrepreneurial , une université,  doit avoir une 

culture d’organisation propice à l’esprit d’entreprise, et en particulier 

accepter volontiers la prise de risque. L’université qui portera le 

caractère entrepreneuriale contribue au développement économique 

dans le cadre de sa troisième mission après l’enseignement et la 

recherche. 

Problématique : 

Une question centrale est au cœur de notre problématique : 

Quelles sont les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour asseoir 

et promouvoir les conditions d’émergence de la culture afférente à la 

création d’entreprise dans les universités algériennes ? 

Notre problématique est subdivisée en questions directrices : 

- L’entrepreneur occupe actuellement  une place importante 

dans le monde Occidental. De nombreuses universités ont une  

chaire d’entrepreneuriat, des revues académiques sont 

exclusivement consacrées au domaine. Les recherches sur 
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d’entreprise dans les universités Algériennes 
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Introduction : 

L’entreprise constitue un outil stratégique, vital et décisif dans 

toute économie qui se donne comme objectifs un développement réel, 

dynamique, consistant et durable. Elle est l’instrument incontournable 

pour la création de richesses d’un pays, pour une croissance continue 

et soutenue, pour la création d’emploi (Lakhlef, 2010).Toutes les 

institutions ont besoin de ressources pour fonctionner. Mais seule 

l’entreprise produit des richesses matérielles dont a besoin la nation 

pour avancer. Le tissu institutionnel fonctionne avec la richesse 

produite par l’entreprise (Lamiri, 2013) (Fayolle, 2009) (Khelassi, 

2010).  Le développement économique et social de l’Algérie dépend 

de sa capacité à créer et à développer des produits et services 

nouveaux. La création d’activité et la création d’entreprise participent 

pleinement à ce processus. Aussi, l’entrepreneuriat constitue un 

chantier important pour le développement et la croissance 

économique en Algérie. La création d’entreprise ne s’improvise pas, 

La culture en question est à intégrer rapidement dans les universités 

en Algérie et ce, à travers l’entrepreneuriat. « L’entrepreneurship » 

est né dans les universités américaines dans les années soixante, 

considéré comme un nouveau concept pédagogique et qui consiste à 

promouvoir sous différentes formes, en particulier dans 

l’enseignement la démarche à créer sa propre entreprise et surtout 

créer son propre emploi (Hammouda, Lassassi ,2011) (Tremblay, 

Gasse  2013) (Guihur, 2017).  

Les scientifiques sont formels sur un aspect : une variable clé 

du développement réside dans la qualité et la quantité des 

entrepreneurs au sein d’un pays. C’est par exemple, la thèse centrale 

de l’économiste britannique Lewis, prix Nobel d’économie. C’est 

aussi la position clé d’un des économistes les plus illustres du siècle 

dernier : l’austro- américain Joseph Schumpeter (Lamiri ,2013). 

Aussi, quelle est la place de l’entrepreneuriat dans 

l’enseignement de la gestion dans les universités algériennes ? De 

notre point de vue L’Algérie accuse un grand retard en matière 
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Réflexion sur les conditions d’émergence de la culture afférente à 

la création d’entreprise dans les universités Algériennes 

 في الجامعات الجزائريةخلق املؤسسة الثقافة املتعلقة ب ثصاعد ظروفالتفكير في 
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جب دمج إن الثقافت : ملخص املخعلقت بخلق ألاعمال هي مشزوع مهم للخنميت والنمو الاقخصادي في الجشائز، ٍو

ادة ألاعمال. ًزكش مقالنا على ثالثت أهداف أساسيت: الهدف  هذه الثقافت في الجامعاث في الجشائز من خالل ٍر

ت القخصاد بلد ما. الهدف  الثاني هو حسليط الضوء على ألاول هو إبزاس أن هذه الثقافت املعنيت جمثل قوة حيٍو

ت لها دور رئيس ي في هذا  ت ، والجامعت الجشائٍز ادة ألاعمال ٌساهم في خلق ألاعمال الخجاٍر ب على ٍر أن الخدٍر

ادة ألاعمال في  ز ثقافت ٍر السياق. الهدف الثالث هو جحدًد املعاًير ألاساسيت التي سيخم جنفيذها لخطٍو

ت. حسلط النخائج  الزئيسيت لورقخنا الضوء على الحاجت إلى جطبيق بعض الزوافع ألاساسيت الجامعاث الجشائٍز

ت ت في الجامعاث الجشائٍز ز الثقافت املخعلقت بإنشاء ألاعمال الخجاٍر  لخطٍو

ادة ألاعمال  -خلق ألاعمال  الكلمات املفتاحية: ادة ألاعمال  -جامعاث  -ثقافت ٍر ب على ٍر الزوافع  -الخدٍر

 .ألاساسيت

Résumé: La culture ayant trait à la création d’entreprise constitue un chantier 

important pour le développement et la croissance économique en Algérie. Cette 

culture est à intégrer dans les universités en Algérie et ce, à travers 

l’entrepreneuriat. Notre article porte sur trois objectifs prépondérants : Le premier 

objectif est de mettre en lumière que cette culture en question représente une force 

vitale pour l’économie d’un pays. Le deuxième objectif est de mettre en exergue 

que  la formation entrepreneuriale contribue à la création d’entreprise, l’université 

algérienne à un rôle primordial dans ce cadre. Le troisième objectif est de situer les 

paramètres fondamentaux à mettre en œuvre pour le développement  de la culture 

entrepreneuriale dans les universités algériennes. Les principaux résultats de notre 

papier mettent en évidence la nécessité d’appliquer certains leviers fondamentaux  

pour un essor de la culture relative à la création d’entreprise dans les universités 

algériennes 

Mots clés : Création d’entreprise- Culture entrepreneuriale –Universités- Formation 

entrepreneuriale- Leviers fondamentaux. 
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