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  مقدم وهيبة: األستاذة
  

الحاجة إلى تجديد المناهج الجامعية بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل في "مداخلة علمية بعنوان

، كمشاركة في ملتقى علمي وطني بجامعة زيان عاشور بالجلفة، كلية العلوم االقتصادية و "الجزائر

الجزائرية في االستجابة لمتطلبات سوق تقويم دور الجامعة "العلوم التجارية و علوم التسيير موضوعه

  .2010ماي  20و  19: ، الفترة "الشغل و مواكبة تطلعات التنمية المحلية

 
  الحاجة إلى تطوير المناهج الجامعية بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل في الجزائر :الموضوع

  :مقدمة.1

الســبيل  ألــاباهتمــام كبــري مــن طــرف متخــذي القــرار  ة،  و الــيت جيــب أن حتظــىة التعليميــاألركــان يف العمليــ أهــمتعتــرب املنــاهج الدراســية مــن 
   .املنشودة من العملية التعليمية األهداف إىلللوصول  األساسي

املوارد  أهممن املورد البشري اليوم  باعتبار الوسيلة املثلى اليت تغذي األجيال باملعلومة النافعة واملعرفة املفيدة وتنبع تلك األمهية للمناهج ألا
املتكاملــة قاصــد الرتبويــة والتنشــئة الســليمة وامل البــد مــن الرتكيــز علــى املضــامني التعليميــةالــيت بفضــلها يتحقــق الرقــي و االزدهــار للبلــد،  إذن 

  .ضة تعليمية شاملة ، يف سبيل حتقيق األبعاد للنشء
 على املستوىتتم مبعزل عما حيدث من متغريات  أنو ال جيب د حد معني، مستمرة وغري متوقفة عن تطوير املناهج اجلامعية عملية عملية نإ

  . دراسة املواد واملقررات اليت تتوافق مع املتغريات وتتفاعل مع البيئة املختصنيهلذا ينبغي على مجيع احمللي و حىت املتغريات الدولية، 
م اجلامعي و سوق العمل، إن اهلدف من التعليم اجلامعي هو ختريج طلبة تلك اليت تتواجد خمرجات التعلي أمهيةو لعل أكثر الرتابطات األشد 

، لذلك إبداعيهلم القدرة على االندماج بيسر يف سوق العمل بغرض املسامهة يف حتقيق التنمية احمللية، و أداء وظائفهم بأسلوب ابتكاري و 
   .و قطاع التشغيل من أجل حتقيق أهداف تنموية و تربوية مشرتكةقطاع التعليم العايل : من الضروري حتقيق هذا التواصل بني القطاعني 

  :مشكلة البحث.2

الســوق احمللــي، و هــذا مــا يــنعكس مــن مشــكلة عــدم توافــق حمتويــات املنــاهج اجلامعيــة مــع خصــائص الشــغل يف تعــاين اجلامعــات اجلزائريــة مــن 
خرجيـي  أنكمـا و املكاسب املهنية الـيت حيتـاجون إليهـا يف سـوق الشـغل،   بني املعارف األكادميية اليت يتلقاها الطلبةخالل وجود فجوة كبرية 

يكون مردود املورد البشري أقل كفاءة و  االندماجيف عامل الشغل، و عند حتقيق هذا  االندماجاجلامعات  جيدون صعوبة كبرية عند حماولتهم 
  .جودة و ال يسهم يف حتقيق التنمية احمللية

 اجة و بشكل ملح إىل إعادة النظر يف هذه املناهج و تطويرها مبا يتناسب من احتياجات سوق الشغل يف اجلزائرمن هذا املنطلق ظهرت احل
تربويا  و مبا حيقق أغراض التنمية احمللية يف االقتصاد احمللي، و ال يتحقق ذلك إال باالستفادة القصوى من الكفاءات البشرية اليت مت إعدادها

 .املناسبو علميا و مهنيا بالشكل 
 من خالل هذه املداخلة سيتم الرتكيز على توصيف املناهج اجلامعية احلالية و ذكر جوانب القصور فيها، و التعرض إىل أمهية جتديدها ووضع

  :، و ذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التاليةمقرتحات لتطويرها بأساليب خمتلفة
  

 و ما هي متطلباته؟ ما هي الخصائص المميزة لسوق الشغل في الجزائر �
 ما وضعية المناهج التعليمية في الجامعات و ما هي جوانب القصور فيها؟ �

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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كيف يمكن تجديد و تطوير مناهج التعليم العالي بما يجعلها متوافقة مع احتياجات سـوق الشـغل فـي الجزائـر، و يسـهل  �
  محلية؟اندماج الخرجين في سوق العمل و يقوي مردودهم و مساهمتهم في التنمية ال

  :فرضيات البحث.3
مــن الــدول العربيــة، تعــاين اجلزائــر مــن مشــكلة البطالــة يف أوســاط الشــباب عمومــا و بــني خرجيــي اجلامعــات علــى وجــه اخلصــوص، و كغريهــا 

يف اجلامعـات هـا قة بني املعارف النظرية اليت تلقو هؤالء يف سوق العمل نظرا للهوة السحي إدماجبالرغم، يرافق هذه املشكلة وجود صعوبة يف 
، هذا القصور راجع إىل تراكم اجلوانب املهنية أكثر من اجلوانب النظرية إىلاليت ترتبط بوقائع ملموسة و حتتاج  و بني خصائص شوق الشغل

تغـريات احملليـة التجديد و التطوير مبا يتناسب مـع املعطيـات و امل إىلحاجتها عدة أسباب خمتلفة من أمهها تقادم املناهج األكادميية اجلامعية و 
   .و الدولية

  :و حلصر جمال الدراسة و ضعنا الفرضيات التالية 
تتميز سوق الشغل يف اجلزائـر بنسـبة بطالـة متوسـطة تشـمل خرجيـي اجلامعـات و هـم جيـدون صـعوبة يف االنـدماج يف سـوق : األولىالفرضية 

  .أي خربات مهنية إىلتفتقر  العمل باالعتماد على حصيلتهم العلمية الناقصة و اليت حصيلة أكادميية
مع املتغريات احلالية و  تتالءمتبين أساليب بيداغوجية ال  أمههامن مناهج التعليم اجلامعي ما تزال تعاين من نقائص خمتلفة، : الفرضية الثانية

  .بته ملتطلبات سوق الشغلالتحصيل العلمي و مدى مواك أمهيةاالعتماد على سياسة تعليمية ترتكز على تراكم املعرفة بعيدا عن مدى 
ضرورة جتديد املناهج اجلامعية، و خلق أجهزة مشرتكة بني اجلامعات من جهة و املؤسسـات االقتصـادية و االجتماعيـة مـن : الفرضية الثالثة

  .خمرجات اجلامعة اجلزائرية إدارةجهة أخرى، لتحقيق التنسيق و خلق النجاعة يف عملية 
  :لبحثاألهمية العلمية ل.4

مورد على اإلطالق و الذي بفضله تتبوأ الدول املكانية العالية من بني باقي  أهمالذي  يعد بشري املورد ال ن أمهية البحث يف أنه يدرس تكم
و مــن أجــل االســتفادة مــن الطاقــات البشــرية اهلائلــة الــيت تتمتــع ــا اجلزائــر خصوصــا مــن هــم مــن محلــة الشــهادات اجلامعيــة فإنــه مــن الــدول، 
  .يف عامل الشغل االندماجتبين سياسات حتسن إدارة هذه املوارد خصوصا يف مرحلة التعليم اجلامعي و هي آخر مرحلة يتم بعدها  الضروري
البشـرية املؤهلـة و تيسـري  اإلبـداعاتيكـون وسـيلة السـتنهاض الطاقـات و  إنيكون التعليم هـدفا يف حـد ذاتـه، بـل مـن املفـروض  أنال جيب 
، و يتحقق توافق التعليم اجلامعي مع ، هذا السوق املنتج الذي يعول عليه يف حتقيق الرقي و التقدم لالقتصاد احمللييف سوق العمل إدماجها

  .متطلبات سوق الشغل انطالقا من جتديد املناهج اجلامعية و تكييفها وفق املتغريات االجتماعية و االقتصادية
ب القصـور يف اجلامعـة و هـي املنـاهج، الـيت مل تعـد مناسـبة لكسـب الرهانـات و جوانـ أهـمكما حيدث البحـث إىل تسـليط الضـوء علـى احـد 

لعاملية، التحديات اليت تواجهها اليوم، فمن املناسب البدء يف التفكري يف كيفية خلق جامعة ريادية هلا مكانة مرموقة بني اجلامعات العربية و ا
   .شعارها هو جودة املخرجات و ليس كمها

  :منهجية البحث.5

جبوانب الظاهرة املدروسة استعملنا املنهج الوصـفي التحليلـي، و عمـدنا إىل توصـيف كـل مـن سـوق الشـغل يف اجلزائـر و كـذا  اإلملاممن أجل 
املنــاهج اجلامعيــة احلاليــة مــن خــالل مجــع أكــرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات و حتليلهــا، كمــا خلصــنا مــن خــالل التحليــل إىل وضــع جمموعــة مــن 

  .تعد مبثابة حلول جيب مراعاا للتقريب بني اجلامعة و سوق الشغل يف اجلزائرالتوصيات اليت 
  
  :خطة البحث.6

  :لغرض اإلملام بكل جوانب املوضوع قسمنا الدراسة إىل ثالثة مباحث أساسية حبيث
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ج و حماوالت اإلدما إىل خصائص سوق الشغل يف اجلزائر  ، و فيه نتعرضخصائص و متطلبات سوق الشغل في الجزائر :األولالمبحث 
  .اليت تبنتها الدولة للتقليص من البطالة

النقـائص الـيت  أهـمخصـائص هـذه املنـاهج و عيوـا و  نـذكر فيـه، توصيف لمنـاهج التعلـيم العـالي الحاليـة فـي الجزائـر: المبحث الثاني 
  .متيزها

نتعـرض مـن  ،دماج الخـريجين فـي سـوق الشـغلبمـا يسـهل انـ ضرورة إصـالح و تجديـد المنـاهج الجامعيـة الحاليـة: المبحث الثالث 
  .خالله لبعض املقرتحات يف سبيل النهوض باملناهج اجلامعية احلالية و سبل جتديدها لتقليص اهلوة بينها و بني سوق الشغل

  
  خصائص و متطلبات سوق الشغل في الجزائر : المبحث األول 

  مفهوم سوق العمل:األولالمطلب 

 العمل  سوق.1
وتتكـون السـوق كمـا هـو معلـوم مـن لقـاء جـانيب العـرض  ،)مـع بعـض القيـود املخصوصـة(إىل آلية السوق يف بلد حـر االقتصـاد  خيضع العمل

، تلـف املنشـآت والقطاعـات واألقـاليمويتم فيها حتديد كميـات كـل منهـا واألجـور املقابلـة كمـا يـتم فيهـا توزيـع مـوارد العمـل علـى خم ،والطلب
) اجلانب اإلنساين(التصاق خدمة العمل بالعامل : اخلصائص املختلفة عن أسواق عوامل اإلنتاج األخرى منهاوتتميز سوق العمل بعدد من 

بـل واخـتالف سـبب وجودمهـا يف السـوق،  ،وعدم إمكـان ختـزين سـلعة العمـل ،واخـتالف قـدرة أصـحاب جـانيب العـرض و الطلـب التفاوضـية
  .تدخلوضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا ال

   :الطلب على العمل.2
هو أحد جانيب سوق العمل و يشرتي أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملني و يتميز الطلب 
عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهالكه بل من أجل االستفادة منه يف إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر 

  . ويتم التمييز عادة بني طلب املنشأة وطلب السوق ، ليه رمبا يفوق ما أنفقه يف احلصول عليهع
  : عرض العمل.3

أي أن " الفـراغ"يف السـوق مقابـل أجـر يعتـربه كـاف لتخلـي عـن سـلعة ) سـلعة العمـل(ويعرض العامل خدماتـه  ،هو أحد جانيب سوق العمل
الـيت حيصـل عليهـا مـن األجـر الـذي يتقاضـاه نتيجـة ) املنـافع(ا واسـتعمال وقـت فراغـه و بـني املنفعـة العامل يوازن بني املنفعة اليت حيصـل عليهـ

ويــرتبط عــرض العمــل ، ل الفــائض يف الســوق يعــين البطالــةعــرض العمــ و ، التخلــي عــن جــزء كــرب أو صــغر مــن وقتــه للعمــل الســوقي املــأجور
  . فرصة، تفضيالت األفرادبعوامل عديدة أمهها مستويات األجور احلقيقية، تكلفة ال

  :المستوى التوازني للعمالة.4
مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب جيريان يف السوق وحيددان يف سوق حرة كاملة يف وقت واحد نقطة توازن كميـة العمـل املطلـوب 

دة ايــفز  ،اختــل بعــض مــن جوانبهــا ومــن املفــرتض يف ســوق متوازنــة أن تعيــد تصــحيح نفســها إذا ،والعــرض واألجــر الــذي يرافــق تلــك الكميــة
العرض أو نقصـان الطلـب يـؤدي إىل نقصـان يف األجـور و نقطـة تـوازن جديـدة والعكـس صـحيح أيضـا و مينـع حتقيـق التـوازن ظـروف عديـدة 

  .1تكلفة االنتقال وغريها ،جتزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة األجر، تكلفة تكون رأس املال البشري: مثل

  

  

  

  سوق العمل في الجزائر: مطلب الثانيال
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  :خصائص سوق العمل في الجزائر.1
إىل  سـبة البطالـة وصـلت يف بعـض األحيـانكبـري يف ن  بارتفـاع 1999متيز سوق الشغل بـاجلزائر منـذ النصـف الثـاين للثمانينيـات إىل غايـة عـام 

رتاجـع كبـري يف حجـم اإلسـتثمارات ب اتسـمتهـذه الفـرتة و الـيت خالل البالد احلادة اليت عاشتها  االقتصادية بسبب األزمة ،% 30أكثر من 
الــذي ســجل فيــه تزايــد أكــرب لطــاليب العمــل،  ملتاحــة بدرجــة كبــرية يف نفــس الوقــتفــرص العمــل ا ممــا أدى إىل تقلــيصأســعار الــنفط  اخنفــاضو 

اهليكلــة الــذي كانــت أوىل نتائجــه غلــق  إعــادةائــر وشــروعها يف تطبيــق خمطــط الــيت باشــرا اجلز  االقتصــاديةإضــافة ملــا ترتــب عــن اإلصــالحات 
  .مئات املؤسسات وتسريح آالف العمال

نسبة البطالة بشكل كبري حيث  ارتفعت الشهادات العلمية، و  أصحابالسيما الشباب و  االجتماعيةتفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات  
  : كانت 

  . % 17يف حدود  1987سنة  - 
  .  % 28يف حدود  1995سنة  - 
  . % 30يف  حدود  1999سنة  - 

وضـع بــرامج عديــدة و ذلـك مــن خــالل للتخفيـف مــن حــدا  اســتثنائيةلشـروع يف إجــراءات ل احلكومــة معـدالت البطالــة املرتفعــة هـذه دفعــت
   .إىل كامل الرتاب االستقرارلرتقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها ،  وقد ساعد على ذلك عودة اهلدوء و األمن و 

معتـربا حيـث مت جتنيـد  اقتصـاديا انتعاشـاعرفـت  2004إىل  1999اة مع الربامج اليت وضعت للتطبيق يف جمال التشـغيل فـإن الفـرتة مـن وباملواز 
اخلاص الوطين و األجنيب، وكانت لكل هذه اهودات  االستثماراملباشر للدولة أو مبسامهة  االستثمارإمكانيات مالية كبرية سواء عن طريق 

بية يف جمال التشغيل كما كانت البداية إلعادة التوازن بني العرض و الطلب يف سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خـالل نسـبة نتائج إجيا
  : البطالة اليت تراجعت كثريا حيث 

  .%30يف حدود  1999سنة  -
  2.حسب معايري املكتب الدويل للعمل% 17.7يف حدود  2004سنة  -
  % 21.3يف حدود  2007سنة  -
  %11.3يف حدود  2008سنة  -
طلـب  120.000طلـب إضـايف سـنويا مـن بيـنهم  300.000تسـجيل  مت السـنة  هـذه خـالل نفـس  و% 10.2يف حـدود  2009سـنة  -

  .من طرف خرجيي التعليم العايل
  :3باخلصائص التاليةو تتميز سوق العمل يف اجلزائر 

  .عجز يف اليد العاملة املؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف �
 .عدم التوافق بني خمرجات التكوين واحتياجات التشغيل �
 .ضعف الوساطة يف سوق الشغل و وجود اختالالت بالنسبة لتقريب العرض من الطلب يف جمال التشغيل �
 .عدم توفر شبكة وطنية جلمع املعلومات حول التشغيل �
  .ثمارانعدام املرونة يف احمليط اإلداري واملايل والذي يشكل عائقا أمام االست �
  .ضعف قدرة املؤسسات على التكيف مع املستجدات �
  .صعوبة احلصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب املشاريع �
وّلّ◌د ملناصب الشغل) الذي ال ينشئ مناصب شغل كثرية(ترجيح النشاط التجاري  �

ُ
 .على حساب االستثمار املنتج امل

 .تفضيل العمل املأجور إىلالعامل االجتماعي الثقايف الذي يدفع  �
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 .ترجيح املعاجلة االجتماعية للبطالة ملدة عدة سنوات �
 .ضعف التنسيق ما بني القطاعات �
يف اجلنوب (ضعف احلركية اجلغرافية واملهنية لليد العاملة واليت نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، السيما يف املناطق احملرومة  �

 ).واهلضاب العليا
  :التخفيف من حدة البطالةلة من أجل مجهودات الدو .2

ضــع هياكـل قويـة ومتخصصــة قـادرة علــى حتمـل حجــم و  مــن خـاللالدولـة بقضــايا التشـغيل وتكثيــف اجلهـود ملواجهـة ظــاهرة البطالـة  اهتمـت
الوكـــاالت  نوضـــعت جمموعـــة مـــ هـــذه األخـــرية  ،التشـــغيل والتضـــامن الـــوطينالعمـــل و ومت بـــذلك إنشـــاء وزارة خاصـــة ب، ام املوكلـــة إليهـــااملهـــ

  :وهـــــــي وصايتها املباشرةاملتخصصة القدمية واجلديدة حتت 
  

  الوطنية للتشغيل الوكالة: أوال 
الشــغل وتســيري العــرض  ســوق مهمتهــا األساســية تكمــن يف تنظــيم1990سـبتمرب  08مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري أنشــئت يف هـي 

 10/ العامـة املديريـة: طـاليب العمـل وأصـحاب العمـل، وتتكـون هياكلهـا مـن يـب بـنيالتقر  والطلـب، وتلعـب يف هـذا الشـأن دورا أساسـيا يف
  .وكالة حملية 157أكثر من / جهوية  وكاالت

  التنمية االجتماعية وكالة: ثانيا 
 تهم البطالـةللفئـات االجتماعيـة احملتاجـة أو الـذين مسـ العمليات املوجهـة وتكمن مهامها يف ترقية واختيار ومتويل كل ،1996أنشئت عام 

  .الدولة أكثر، وهي ممولة من طرف
   المصغر الوطنية لتسيير القرض الوكالة: ثالثا

الفردية من أجل  عن طريق تدعيم أصحاب املبادرات ،والفقر سياسة الدولة يف جمال حماربة البطالة كهيأة مهمتها تطبيق  2004يف  أنشئت
 واملرافقـة للمبـادرين وضـمان املتابعـة إلجنـاح تقـدمي الـدعم واالستشـارة ت هلـا دورنشاطات حلسـام اخلـاص، وقـد أوكلـ مساعدم على خلق

سنة فما  18واحملتاجني الذين بلغوا سن  لفئات البطالني دج موجه 500.000املشاريع اسدة ،واملدعمة بقروض قروض صغرية تصل حىت 
  .نشاط معني أو معارف يف فوق وميتلكون تأهيال

 )ANSEJ:(الشباب تشغيل طنية لدعمالوكالة الو :رابعا
سـعت منـذ تأسيسـها إىل حتقيـق عـدد  ،وقـد 1997عـام  وزيـر التشـغيل والتضـامن الـوطين أنشـئت هيأة ذات طابع خاص يتابع نشـاطها هي
امية واإلجراءات الر  باإلضافة إىل تشجيع كل األشكال من طرف الشباب أصحاب املبادرات، تشجيع خلق النشاطات: األهداف أمهها من

الــيت توفرهــا يف جمــال  إمكانيــات كــل منطقــة يف اجلزائــر والفــرص ة عــنداد بطاقــشــاب مبــادر، وإعــ إىل ترقيــة تشــغيل الشــباب، ومرافقــة كــل
 .االستثمار

  :)عقود إدماج حاملي الشهادات( حاملي الشهادات الجامعية في سوق العمل إدماجمجهودات الدولة في .3

  :الشهادات التعريف بعقود إدماج حاملي  1.3

سـنوات ظهـرت 10من عقود ما قبل التشغيل يف سبيل دجمهم مهنيا، غري انه بعـد  1998من سنة  ابتداءاستفاد حاملو الشهادات اجلامعية 
  .جهاز دعم اإلدماج املهين إطاريف  2008سنة لي الشهادات يف مو هي عقود إدماج حا أمهيةأكثر  أخرىصيغة تشغيل 

اإلدماج املهين للشباب طاليب العمل ألول مـرة، أي الـذين يبحثـون عـن  قاربة اقتصادية يف حماربة البطالة يهدف إىلهذا اجلهاز القائم على م
  :أول عمل هلم وهم موزعون على ثالث فئات

  .التعليم العايل والتقنيني السامني املتخرجني من املعاهد الوطنية للتكوين املهين الشباب خرجيو -
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 .عليم الثانوي ملؤسسات الرتبية الوطنية، ومراكز التكوين املهين، أو الذين زاولوا تربصا متهينياالشباب القادمني من الت -

 .الشباب بدون تكوين وال تأهيل -

  :لكل من هذه الفئات الثالث نوع من عقود اإلدماج
  .تفئة حاملي الشهادات اجلامعية والتقنيني السامني يتم إدماجهم يف إطار عقد إدماج حاملي الشهادا -
 .الفئة الثانية يتم إدماجها بواسطة عقد اإلدماج املهين -

 .إدماج/والفئة الثالثة بواسطة عقد تكوين -

أشــهر كحــد أقصــى، كمــا يــنص علــى تنصــيب الشــباب  6عــالوة علــى هــذه العقــود يــنص اجلهــاز كــذلك علــى عقــد التكــوين للتشــغيل مدتــه 
  .4لبحث عن التكوين  املؤهلللتكوين لدى حرفيني مؤطرين، إىل جانب تدابري للحث على ا

  عقود إدماج حاملي الشهاداتخصائص   2.3
  .ربط مسألة تسيري بطالة حاملي الشهادات بالقطاع االقتصادي -
 ).فرتة العقد(مرافقة أحسن حلامل الشهادة اجلامعية من خالل نشاطات تكوين وإعادة تأهيل و حتسني املعارف خالل فرتة اإلدماج  -

  :يغتنيتكتسي هذه النشاطات ص
  .التكوين و إعادة الـتأهيل يف املوقع، مع تأطري إجباري حلامل الشهادة، قصد متكينه من حتسني معارفه -
 .تشغيل ينتهي بتوظيف املستفيدين/تكوين قصري املدى باملؤسسة املستخدمة يف إطار عقد تكوين -

هـذه االمتيـازات تقـع كلهـا علـى ، س تلـك املمنوحـة حاليـانهـا علـى أسـايستفيد الشاب حامـل الشـهادة اجلامعيـة مـن منحـة شـهرية سـيتم تثمي
  :5عاتق الدولة وميكن استكماهلا بدعم لفائدة املستخدمني على الشكل التايل

عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مسامهة من الدولة يف أجر الشاب اجلامعي وفق  -
 .صيغة تناقصية تدرجيية

الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل حيــث تكلــف إىل جانــب تســجيل اجلــامعيني، باســتغالل كــل فــرص توظيــف هــذه الفئــة، كمــا ميكنهــا  شــراكإ -
التفاوض مع املستخدم بشـأن عقـود العمـل املدعمـة لفائـدة حـاملي الشـهادات، وهـي الصـيغة الـيت متكـن املـرور مـن منصـب عمـل بعقـد 

 .على نفقة املستخدم مبسامهة من الدولةإدماج على نفقة الدولة، إىل عقد عمل مدعم 
اجلديدة، وامتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل يف  اإلسرتاتيجيةمنح املستخدمني امتيازات جبائية وشبه جبائية، يف إطار هذه  -

  .إطار التشريع اخلاص باالستثمار
  :التي يحتويها سوق الشغل في الجزائرمخرجات التعليم العالي خصائص . 4

، و هــذه النتيجــة ذات  عامليــا 4132و  إفريقيــا 23يف الصــف ال جامعــة جزائريــة أفضــلإىل أن 2009لســنة   دوليــةال اإلحصــاءات تشــري
يدل على قلة كفاءة الطالب اجلزائري نظرا لعـدم كفـاءة بـاقي املعـايري األخـرى املرتبطـة  فإمنادل  إنتربير، و هذا  إىلمدلول واقعي و ال حتتاج 

  :معي، و هذا ما جعل خمرجات التعليم العايل اليت يستقبلها سوق الشغل تتميز مبا يليبالتعليم اجلا
 .ختريج عدد هائل من الطلبة مثقلني بكم معريف هائل لكن جاهلني بكيفية توظيف هذه املعارف العلمية عند اقتحام عامل الشغل �
 .بعد املكتسبات العلمية عن ما يصادفه الطالب اجلامعي يف سوق العمل �
 .عدم اهتمام الطالب بشكل عام بالتحصيل العلمي بقدر اهتمامه باحلصول على شهادة تؤهله للحصول على وظيفة مستقبال �
 .غياب الطالب اجلامعي املثقف الذي يكون على دراية بكل ما حيصل من حوله من متغريات اقتصادية و اجتماعية �
الرتكيــز علــى ختصصــات معينــة دون  إىلهلــه هلــا ختصصــه، و هــذا مــا يــؤدي الطالــب باــاالت املهنيــة الــيت ميكــن أن يؤ  إدراكعــدم  �

 .ختصصات أخرى
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    .مهارات االتصال و القيادة من جهة و غياب املهارات املهنية من جهة أخرىيف عامل الشغل، نظرا لغياب  االندماجصعوبة  �
  

  توصيف لمناهج التعليم العالي الحالية في الجزائر:  ثانيالمبحث ال

  مصطلحات أساسية :ب األول المطل

   :مفهوم العلم.1
و الفرضيات و احلقائق و القـوانني و النظريـات الـيت كشـفها العلـم و نظمهـا، ـدف  املبادئتتضمن  اإلنسانية، اليتهو جمموعة من املعارف 

  .تفسري ظواهر الكون
معرفـة عـن  إىلى خطـوات و طرائـق حمـددة و يـؤدي عقلـي مـنظم، وفـق مـنهج حمـدد يف البحـث، يشـتمل علـ إنسـاينجهد  بأنه أيضاو يعرف 

  . 6احلياة و حل مشكالا أمناطالكون و النفس و اتمع ميكن توظيفها يف تطوير 
  م و التعلميعلتمفهوم ال.2

عل متبادل املقصودة و سلسلة من العمليات و النشاطات املنظمة اهلادفة إلحداث التفاعل و هو عمليات تفا األعمالالتعليم هو نظام من 
تغيـري اجيـايب يف السـلوك و ال سـيما سـلوك املتعلمـني ، و الـتعلم نتـاج اجيـايب لعمليـة التعلـيم ، و  إىلبني املعلم و املتعلمني، يفـرتض أن تـؤدي 

لعمليـــة ا إطــاريكـــون الــتعلم و التعلـــيم واقعــا كلـــه يف  أنالتعلــيم و الـــتعلم كالمهــا عمليـــات ضــمن عمليـــة أوســع و أمشـــل هــي الرتبيـــة، فيجــب 
   .7الرتبوية
 ظاهرة تغيري يف سلوك األفراد والتعلم عملية مقصودة تتميز من القـوانني الـيت هو العلم الذي يبحث يف اكتشاف القوانني اليت حتكم فالتعلم

  .ف حياتيةتطبيق وتوظيف ما كشف عنه العلم من مواق يكشف عنها علم التعليم، فالتعلم علم والتعليم تكنولوجيا من حيث أن التعليم
  :مفهوم النظام التربوي.3

مجيـع اجلوانـب  واإلجـراءات الـيت تتبعهـا دولـة مـا يف تنظـيم وتسـيري شـؤون الرتبيـة والتعلـيم مـن النظام الرتبـوي هـو جمموعـة القواعـد والتنظيمـات
كانـت هـذه الفلسـفة  نظـر عمـا إذاانعكـاس الفلسـفة الفكريـة واالجتماعيـة والسياسـية يف أي بلـد بغـض ال : والنظم الرتبوية بصـفة عامـة وهـي

 :العامل بالعوامل الرئيسية التالية مصرحا ا ومعلنا عنها أم ال وتتأثر النظم الرتبوية يف
 العامل الثقايف احلضاري �
 العامل السياسي االيديولوجي �
 العامل الطبيعي �
 ة و إدارية حملية و إقليمية و عاملية تسعى إىل التنميةواجتماعية واقتصادي النظام الرتبوي هو حمصلة عدة عناصر ومكونات علمية وسياسيةف

  .8الفرد البشرية وإعداد
  المنظومة التربوية في الجزائرتطور  :المطلب الثاني 

مراحـل و ميكـن حصـر  ، ةاجلامعـات الضـخمة واملتطـور  انتقلـت عـربه مـن الكتاتيـب البدائيـة إىل ،اجلزائرية تاريخ طويل إن للمؤسسات الرتبوية
 :فيما يلي لتطوراتهذه ا

 المؤسسات التربوية ما قبل االستعمار الفرنسي :المرحلة األولى
مسؤولية مجاعية يتعاون الكل إلنشاء املساجد والكتاتيب، ومن أهم  مل تكن هنالك وزارات خمتصة بالتعليم خالل هذه املرحلة، فالتعليم كان

  .املساجد، الكتاتيب، الزوايا : املرحلة مؤسسات هذه
للجامعــة اجلزائريــة مبركــزه وكثــرة حلقاتــه  قــد كــان اجلــامع الكبــري للعاصــمة نــواةو تتكــون خــالل هــذه احلقبــة مــن الــزمن جامعــة يف اجلزائــر،  ومل

  .األستاذ وتعبري صريح عن رضاه ينتهي بشهادات، وإمنا كان خيتم بإجازة شفوية من عند احلقبة من الزمن ومل يكن التعليم يف هذه ،الدراسية
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 المؤسسات التربوية في عهد االستعمار الفرنسي :لة الثانيةالمرح

الفرنسي نتيجة لضخامة األوقاف املخصصة له، ومن أوىل اخلطـوات  لقد كان التعليم مبؤسساته املختلفة مزدهرا نسبيا قبل دخول االستعمار
، كمـا استشـهد  والدينيـة واالجتماعيـة للمسـلمني الثقافيـةاألوقـاف الـيت متـول اخلـدمات  اليت قام ا االستعمار الفرنسي االستيالء على أمـالك

التعلـيم يف اجلزائـر  وهكذا عملت فرنسـا علـى القضـاء علـى، غالبيتهم ممن بقوا على قيد احلياة  كثري من علماء الدين وتشتت مشلهم وهاجر
  .دف الفرنسة والتنصري إلفقارمعتمدة التجهيل وا

ابن  التعليمي، وارتبط امسها باسم مجعية العلماء املسلمني بزعامة عبد احلميد د والزوايا تستمر يف دورهاالكتاتيب القرآنية واملساج و استمرت
  .واألمية يف خمتلف أحناء اجلزائر و قد عملت هذه اجلمعية على بناء مدارس تابعة هلا حملاربة اجلهل، باديس

 في عهد االستقالل المنظومة التربوية: المرحلة الثالثة

التالميذ الذين بلغوا سن الدراسـة، وقـد كـان أول دخـول  من جمموع %20كانت تقارب    التعليم غداة االستقاللنسبة االنتساب إىلكانت 
  .االبتدائية بنسبة سبع ساعات يف األسبوع اختذت وزارة الرتبية قرارا يقضي بإدخال اللغة العربية يف مجيع املدارس 1962مدرسي يف أكتوبر 

الفرنســـية واحنصـــار التعلـــيم علـــى منـــاطق و طبقـــات دون  قلـــة هياكـــل االســـتقبال و قلـــة اإلطـــارات و مشـــكلة ســـيطرت اللغـــةورثـــت اجلزائـــر 
اللجنـة الوطنيـة الـيت عقـدت اجتماعهـا  ، ومـن اإلجـراءات الفوريـة الـيت اختـذا1962اجلزائريـة تعـديالت خمتلفـة منـذ  عمـدت السـلطةفأخرى،

  .و التكنولوجي دميقراطية التعليم، التعريب، والتكوين العلمي ،اجلزأرة - 1962ديسمرب 15األول يف 
  بتعريب السنة الثانية االبتدائية تعريبا كامال طبق القرار القاضي1967تطبيق جمموع اإلجراءات السنة تلو األخرى، ففي أكتوبر واستمر

  :و ميكن تلخيص النظام الرتبوي اجلزائري يف فرتتني
  : )1976-1962( الفترة األولى

  :تربوي يساير متطلبات التنمية، ومن أولويات هذه الفرتة إدخال حتويالت تدرجيية متهيدا لتأسيس نظام مت فيها
 .تعميم التعليم بإقامة منشآت تعليمية وتوسيعها للمناطق النائية -
متـت بصـلة للمجتمـع اجلزائـري، كمـا  اتمعـات والثقافـات الـيت ال جزأرة إطـارات التعلـيم أي إزالـة آثـار العناصـر الدخيلـة الوافـدة مـن -

اإلطـارات غايتهـا االعتمـاد علـى أبنـاء الـبالد مـن أهـل  نظام التعليم ومناهجه والبعد عن االستعارة من اتمعات األخـرى، جـزأرة يعين جزأرة
 .التعليمية االختصاص لتحقيق الكفاءة

 .تكييف مضامني التعليم املوروثة عن النظام التعليمي الفرنسي -
 .عريب التدرجيي للتعليمالت -

 %70إبـان الـدخول املدرسـي األول إىل  %20إذ قفـزت مـن  و قد أدت هذه التدابري إىل ارتفاع نسبة املتمدرسني الـذين بلغـوا سـن الدراسـة،
  .يف اية هذه املرحلة

  
  : )2002-1976( الفترة الثانية

 ة والتكــوين باجلزائر،وأدخلــت إصــالحات علـى النظــام لتتماشــى وبتنظـيم الرتبيــ 1976 أفريـل 16املــؤرخ يف 35-76ابتـدأت بصــدور أمــر 
وتطبيـق أحكـام  سـنوات، قـد شـرع يف تعمـيم 9التعلـيم، وتأمينـه ملـدة  التحوالت االقتصادية واالجتماعية، كمـا كـرس الطـابع اإللزامـي وجمانيـة

  .)املدرسة األساسية( 1981 -1980تداء من السنة الدراسية اب هذا األمر
  :تعديالت تتمثل يف 2004 - 2003املنظومة الرتبوية اجلزائرية خالل املوسم الدراسي وقد عرفت 

   2005 - 2004حمتويات بعض الكتب لنفس السنة يف  ، وقد مت تغيري2004 -2003 تنصيب السنة األوىل من التعليم االبتدائي -
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الفرنسـية كلغـة أجنبيـة أوىل، اسـتعمال الرتميـز العلمـي  اللغـة، أضـيفت إليهـا 2005-2004تنصـيب السـنة الثانيـة مـن التعلـيم االبتـدائي  -
  .استعمال الوسائل التعبريية واملصطلحات العلمية،

- 2003ابتداء من املوسم الدراسي) نظام األربع سنوات(والرتبوي تنصيب السنة األوىل من التعليم املتوسط يف إطار اإلصالح التدرجيي -
  .اعتبارها لغة وطنيةاللغة األمازيغية ب ، وظهور2004

  .2006 – 2005أما التعليم الثانوي فعرف تعديالت يف هيكلته يف سنة 
املنظومـة الرتبويـة والتوجيهـات املتضـمنة يف خمطـط تطبيـق  أما التعليم العايل فقد عرف تعديالت على ضوء توصيات اللجنـة الوطنيـة إلصـالح

والبحث العلمي كهدف اسرتاتيجي  ، سطرت وزارة التعليم العايل2002أفريل 20م صودق عليه يف جملس الوزراء يو  اإلصالح الرتبوي الذي
 حبيـث ميثـل بنيـة العلـيم العـايل املسـتلهمة مـن البنيـات (LMD) للتعليم العـايل إعداد ووضع أرضية إلصالح شامل2013-2004ملرحلة

هـذه البنيـة حـول ثالثـة أطـوار للتكـوين يتـوج كـل منهـا بشـهادة  ثلاملعمـول ـا يف البلـدان االجنلوسكسـونية، واملعممـة يف البلـدان املصـنعة،تتم
 .جامعية

 )مهنية-أكادميية(ثالث سنوات، يتوج بليسانس+الطور األول بكالوريا -
 )مهنية-أكادميية (مخسة سنوات، يتوج ماجستري+ بكالوريا  لطور الثاينا -
 .مثان سنوات، يتوج بدكتوراه+ الطور الثالث بكالوريا  -

  9.الرتبوية قصد التحسني من املردود الرتبوي و الرفع من مستواه ملنظومة الرتبوية اجلزائرية إىل حد اآلن جتري تعديالت على نظمهاو ال تزال ا
  التعليم الجامعي في الجزائرالتحديات التي يواجهها :  ثالثالمطلب ال

مسـتفيد مـن  880.000طالـب مـنهم  1.160.000مركـزا جامعيـة مـوع  20و جامعـة 27بلـغ عـدد اجلامعـات  2008خـالل سـنة  
املتخــرجني كــل ســنة مــن اجلامعــة  بلــغ عــدد حــاملي الشــهادات نفــس الســنةسـرير،  و خــالل  456000معيــة و إقامــة جا 254و املنحـة،

   10.أستاذ 31.703تطورا ليصل إىل  متخرج، فيما شهد التأطري اجلامعي 141.000
  :11التحديات ميكن إمجاهلا فيما يلي يواجه التعليم العايل يف اجلزائر جمموعة من

الطلب املتزايد على التعليم العايل و تزايد أعداد الطلبـة، كمـا أن اهلياكـل املنجـزة غـري مواكبـة للزيـادات العدديـة للطلبـة حبيـث يف كـل  -
ذولة يف سبيل احتضان األعداد سنة جامعية يتأخر موعد الدخول الفعلي بسبب اخلدمات اجلامعية املتأخرة و ذلك بالرغم من اهودات املب

  .اهلائلة للطلبة 
علــى أبــواب ) بروفســور(برتبــة أســتاذ مســاعد كمــا أن نســبة كبــرية مــن أســاتذة التعلــيم العــايل  و أغلــب األســاتذة املــؤطرينقلــة التــأطري  -

 .التقاعد
وجــد هــذا فإنــه يبقــى حمــاوالت فرديــة و  منطيــة التكــوين املبنيــة علــى التلقــني حبيــث ال تفــتح اــال لإلبــداع و االبتكــار الفــردي و إن -

 . ليست سياسة تعليمية
التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي و ذلك للتكلفة اليت أصبح يتطلبها التعليم األمر الذي أثقـل كاهـل الدولـة إضـافة إىل  -

  .ا يف السابقتغري منظومة القيم اتمعية حبيث مل يبقى للتعليم نفس املكانة املرموقة اليت كان حيظى 
  .هجرة الكفاءات و عدم بقائها يف الداخل للمسامهة يف التأطري و تكوين و تنمية البالد -
البحوث املنجزة هي حبوث من أجل نيل الشـهادات و ليسـت حبـوث تنجـز ـدف التطبيـق العملـي هلـا ممـا أدى إىل احلـد مـن فعاليـة  -

  .ويةالبحث العلمي و عدم مسامهته يف تفعيل العملية التنم
 . تنامي معدالت البطالة بني خرجيي اجلامعات -

  واقع مناهج التعليم العالي في الجزائر: رابعالمطلب ال
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  )المنهاج(المفهوم االصطالحي للمنهج  .1

  : كنظام  منظومة التربويةال 1.1 
: اصــر النظــام بأربعــة أشــياء وهــيعن حتــددوخمرجــات وقــد  النظــام الرتبــوي نظــرة شــاملة جنــده يتكــون مــن مــدخالت وعمليــات إىللــو نظرنــا  

مـدخالت خاصـة بـه  ففي النظـام يـتم حتويـل املـدخالت يف النهايـة إىل خمرجـات حيـث أن لكـل نظـام، األهداف ، احملتوى، التدريس، التقومي
 طلبة أو التالميذ وفقا أعداد اليتم حتويلها إىل خمرجات تتمثل يف حيث) التالميذ ـ املنهج الدراسي ـ أساليب التدريس ( وتشمل  املدخالت 

  .12املؤسسة الرتبوية ألهداف
   :تعريف المنهج 2.1  

كــل األنشــطة والفعاليــات واإلجــراءات املخطــط هلــا وغــري املخطــط هلــا  واملعتمــد مــن قبــل املؤسســة الرتبويــة مــن اجــل حتقيــق بأنــه  يعــرف املــنهج 
واملختلفة من حيث حمتواها وتنظيمها وترمي إىل حتقيـق أهـداف حمـددة  أما الربنامج فيعرف بأنه جمموع املقررات املعتمدة ،خمرجات مستهدفة

يف حني يعرف املقرر بأنه جمموع الوحدات املراد تدريسها لتحقيق أهداف الربنامج إما الوحدة فهي عـدد مـن الـدروس اهلادفـة وتتطلـب عـدد 
   .من األيام واألسابيع لتدريسها

الرتبـوي وهـذا األخـري جـزء مـن النظـام االجتمـاعي مبفهومـة الشـمويل وان أي تغـري يف واحـد مـن  املنهج نظام وجزء مـن نظـام امشـل هـو النظـام
  .هذه النظم سيؤدي إىل تغري يف النظام األخر

املنــاهج الدراســية الــيت تبــىن وفقــا لألســس العلميــة وحتــت إشــراف متخصصــني يف املنــاهج جتعــل عمليــة التعلــيم والــتعلم أكثــر حيويــة وجاذبيــة 
وتسـهم يف جتويـد خمرجـات العمليـة الرتبويـة وجتعـل هـذه املخرجـات قـادرة علـى تلبيـة متطلبـات سـوق العمـل وتطـويره ومتكنهـا مـن اإلســهام يف 

  .13الجتماعيخلق احلراك ا
حيتوي على كالم عن كيفية اختيار وتنظيم احملتوى الذي فيه، وهو  حيتوي املنهج يف العادة على قائمة باألهداف العامة واخلاصة له، كما أنه

، احملتـوىطبيعـة األهـداف أم طريقـة تنظـيم  يشري ضمنا أو يتحدث صراحة عن طرق تدريسية وتعليمية معينة سواء حتم ذلك كذلك إما أن
  .نتائجه أو خمرجاته التعليمية لتقييم ويف ايته جند برناجما

  :الفرق بين المنهج و المقرر التعليمي  3.1  
وهـو يشـمل احملتـوي وطرائـق .. الـيت ميـرون ـا حتـت إشـراف املدرسـة  املنهج الرتبوي يشمل كل األنشطة اليت يقوم ا التالميذ ومجيع اخلربات

،  يتحقـق نتيجـة للدراسـة املنظمـة الـيت يتلقاهـا املـتعلم عند وضعه جيب وضع البيئـة التعليميـة يف احلسـبان، وهـووالغرض من ذلك، و  التدريس
  .جزء من املنهج الدراسي إذنفهو الذي يدرسه الطالب يف مكان معني وبيئة معينة  احملتوىفهو  أما املقرر الدراسي

  :مكونات المنهج 4.1  
املنشــــودة،  األهــــدافو توجيــــه اهليئــــة الرتبويــــة لتحقيــــق  إشــــرافالــــيت ينــــدمج فيهــــا املــــتعلم حتــــت  رباتيشــــمل املــــنهج كــــل النشــــاطات و اخلــــ

  :يتضمن ما يلي إمناهو خطة شاملة للعمل الرتبوي، و هو ال يقتصر على املقرر ) املنهج(فاملنهاج
 املقررات الدراسية �
 الكتب و املراجع �
 الوسائل التعليمية �
 طرق التدريس �
 14أساليب التقومي �
 :على أربعة تساؤالت هي اإلجابةو تتحدد النظرية العامة لبناء النماذج من خالل  �
 ما الغرض املستهدف؟ �
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 تكتسب؟ أنما املادة األساسية اليت جيب  �
  جيب أن تكتسب؟يتما اخلربات التعليمية ال �
  كيف ميكن تقييم النتائج املستوفاة؟ �
  :ة الجزائريةالمقاربات النظرية التي مرت بها المنظومة التربوي.2

  :للمناهج الرتبوية أساسيةعرفت املنظومة الرتبوية اجلزائرية بعد االستقالل ثالث مقاربات 
 مط البيــداغوجي ــا تقليــدي حيــث أنتقــوم هــذه املقاربــة علــى أســاس احملتويــات، فــالن ):المقاربــة بالمضــامين(المقاربــة التقليديــة    1.2

ز املذكرات و يكون الطالب متلقي، يستمع، حيفظ، يتدرب، يعيد ما حفظـه، فـاملتلقي هنـا يقـوم املدرس يشرح الدرس، ينظم املسار، و ينج
  .اكتساب املعرفة اجلاهزة كما و نوعا و املرحلة الثانية استحضار هذه املعرفة حال املسائلة األوىلبعمليتني 

ــة     2.2 ــة ( باألهــدافالمقارب ا للتعلــيم مــن بــني املصــادر األخــرى، يقــوم بتشــخيص                 مصــدر و فيهــا يصــبح املعلــم :  )األهــدافبيداغوجي
 إىلالوضــعيات و احلاجــات و ختطــيط التعلــيم مبعيــة املتعلمــني و التأكــد مــن حتقــق النتــائج املرجــوة، كمــا تتغــري وظيفــة املتلقــي مــن مســتهلك 

  .مساهم فعال و نشيط
تعلــم املــتعلم كيــف يتلقــى العلــم وتــوجههم حنــو تنميــة القــدرات العقليــة  ألــاا أكثــر تطــور  إســرتاتيجيةو هــي : المقاربــة بالكفــاءات    3.2

اكتساب الكفاءات و ليس تـراكم املعـارف، و يف هـذه املقاربـة  إىلتسعى  إسرتاتيجية أاأي التحليل، الرتكيب، حل املشكالت، : السامية 
  .بدال من اهلدف العاميتم استخدام مصطلح الكفاءة بدال من اهلدف اخلاص و مصطلح القدرة 

معىن ملعارف الدراسية و اكتساب كفاءات مستدمية تضمن للمتعلم التعامل مع  إعطاءاملقاربة بالكفاءات تقرتح تعلما اندماجيا غري جمزأ مع 
يف  إمـاحيـث يوضـع منطـق الـتعلم أي ممارسـة مـدلول املعـارف،  إىلينتقـل املـتعلم مـن منطـق التعلـيم و تلقـي املعـارف  إذختلفة، الوضعيات امل
  .  اإلشكالياتحل هلذه  إجيادالتكيف و توظيف املعارف قصد  إىلمواقف مماثلة لفحوى التعليم بنفسه مما يدفع به وضعيات و 

  :االنتقال من البرنامج إلى المنهاج في ظل تطبيق بيداغوجية المقاربة بالكفاءات. 3

تطبيقهـا  شـرع يف نتها وزارة الرتبيـة الوطنيـة، وعلـى أساسـها مت بنـاء املنـاهج اجلديـدة الـيتتب تعد املقاربة بالكفاءات، إحدى البيداغوجيات اليت
مفهــوم الربنــامج، واالنتقــال إىل  إن تطبيــق بيداغوجيــة املقاربــة بالكفــاءات، يســتلزم التخلــي عــن، 2003/2004ابتــداء مــن الســنة الدراســية 

واملعارف اليت جيب تلقينها خالل مدة معينة، يف حني أّن الثـاين يشـمل كـل العمليـات مفهوم املنهاج؛ إذ األول عبارة عن جمموعة املعلومات 
، حتـت إشـراف ومسـؤولية املدرسـة، خـالل مـدة التعلـيم، أي كـل املـؤثرات الـيت مـن شـأا إثـراء جتربـة املـتعلم املـتعلمالتكوينية اليت يساهم فيهـا 

  . 15خالل فرتة معينة
  : تمدت املقاربة بالكفاءات، جتيب على التساؤالت اآلتيةلذا، فاملناهج اجلديدة، اليت اع

  في نهاية كل مرحلة من معارف وسلوكات وقدرات وكفاءات؟ متعلمما الذي يتحصل عليه ال -
  هذه الكفاءات؟  متعلمما هي الوضعيات التعليمية األكثر داللة ونجاعة، الكتساب ال -
  ل هذه الوضعيات؟ما هي الوسائل والطرائق المساعدة على استغال -
  كيف يمكن أن يقّوم مستوى أداء المتعلم، للتأكد من أنه قد تمّكن فعال من الكفاءات المستهدفة؟  -
  :الحالية الجامعيةخصائص المناهج .4

  :16مبا يلية يف اجلامعات اجلزائرية تتميز املناهج اجلامعي
و ال تتوافق مع البيئة التعليمية احلالية  تتوافق و بيئة التعليم العايل القدمية قدم املناهج التعليمية املستعملة يف اجلامعات اجلزائرية و اليت -

  .خاصة يف ظل املتغريات الدولية اليت فرضت بيئة تعليمية مساا املعرفة و اليت أساها املرود البشري
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يف السـنوات األخـرية حـاول الـدول العربيـة و : يـةاملناهج املستوردة من الدول املتطور األخرى و عدم توافقها مع البيئة التعليمية اجلزائر  -
إجــراء جمموعــة مــن اإلصــالحات مســت خمتلــف األطــوار التعليميــة علــى رأســها التعلــيم العــايل لعلــى أمههــا إدخــال نظــام   علــى رأســهم اجلزائــر

LMD  و يف األصـل هـو جتربـة أوروبيـة يف خمتلف التخصصات اجلامعية هذا النظام الذي يعترب غامض املالمـح بالنسـبة للطلبـة و األسـاتذة،
ئـريني بالفشـل تتوافق مع البيئة التعليمية و االقتصـادية و السياسـية و االجتماعيـة األوروبيـة، هـذه التجربـة الـيت يتنبـأ هلـا الكثـري مـن اخلـرباء اجلزا

  .نظرا لعدم توافقها مع البيئة اجلزائرية
يف بدايـة السـنة متـنح املقـاييس لألسـاتذة : لمحـاور املدرسـة ملعظـم املـوادو مفصـلة ل اضـحةغموض املقررات املدرسة و غيـاب بـرامج و  -

ية من أجل تدريسها و عندا مطالبة األستاذ اإلدارة بالربنامج التدريسي للمقياس يلقى رد من بعدم وجود برنامج وزاري حيـدد احملـاور األساسـ
فيها نقص أو تكرار أو غموض يف بعض احملاور و هذا بالطبع سوف الواجب تدريسها خالل السنة، و حىت إن وجدة هذه الربامج فهي إما 
  .يؤثر بشكل أو بأخر على املناهج التعليمية املتبعة يف اجلامعات اجلزائرية

التخطـــيط و التنظــــيم غــــري الســــليم للــــربامج و املنــــاهج املتبعــــة يف التعلــــيم العــــايل و توليــــة عمليــــة إعــــداد الــــربامج ألشــــخاص ليســــوا يف  -
  .التخصص

نقل احلريف للمقررات و برامج املواد من مقررات بعض الدول املتطورة مثل فرنسا و هذا يف عدة مقاييس على رأسها مقاييس العلوم ال -
  .االقتصادية و اليت ال تتوافق مع مستوى الطالب اجلزائري يف البيئة احلالية

املنـاهج املسـطرة مـن طـرف وزارة الرتبيـة و  إن ضـعف أو قصـر  :يلالعاالتأثري السليب ملناهج ما قبل التعليم العايل على منهاج التعليم  -
  .اجلامعيالتعليم و اليت تعترب القاعدة و املنطلق ملناهج التعليم العايل أثر بشكل مباشر على الطرق التعليمية يف الطور 

أسـاس مـن عـدد النـاجحني يف شـهادة  إن أصـل هـذا املشـكل ينطلـق: ارتفاع عدد الطلبة و تركيز إدارة اجلامعة علـى الكـم ال اجلـودة  -
لوريــا و ارتفــاع عـــدد النــاجحني ممــا يزيـــد عــدد امللتحقــني باجلامعـــات و مــع ضــعف املنهـــاج املتبعــة و ضــعف الطالـــب علــى الســـواء أدى االبك

أثر هـذا علـى  باإلدارات على مستوى الوزارة و على مستوى اجلامعات إىل الرتكيز على الكم على حساب جودة الطالب و مع مرور الوقت
  .املناهج و املقررات الدراسية جبل فيها نوع من التساهل و التقصري من طرف األساتذة و اإلدارة من أجل زيادة عدد الناجحني

يعتـرب ضـعف األسـتاذ مـن األسـباب الرئيسـية : ضعف مستوى األستاذ مما يولد عدم القدرة على تطبيق املناهج و املقـررات الدراسـية  -
تـدريس مقـاييس ليسـت يف التخصـص ، ضـعف تكـوين األسـاتذة و  -ف املناهج املطبقة و هذا يعود إىل عدة أسباب أمههـايف فشل أو ضع

   .عدم كفاءته، نقص الرقابة على األساتذة ، ضعف عملية االختيار و التوظيف، الفساد اإلداري يف اجلامعات، الظروف املادية
و هذا بالطبع يؤثر بشكل مباشر       ت الراهن بضعف مستوى الطالب اجلامعييقر كل األساتذة يف الوق: ضعف مستوى الطالب -

على املنـاهج و الطـرق التعليميـة املتبعـة، فاألسـتاذ و اإلدارة مـن خـالل مالحظتهمـا ضـعف مسـتوى الطلبـة حيـاوالن مـع مـرور الوقـت تكييـف 
و املناهج ، هذا من    أصبحت العالقة طردية بني مستوى الطالب املناهج التعليمية مع مستوى الطالب و مع الزمن تدهوره هذه املناهج و 

  . أجل رفع مستوى النجاح
   .غياب هيئة خمتصة يف التخطيط اسرتاتيجي للمناهج التعليمية على مستوى عايل يف الوزارة -
املنـاهج املتبعــة يف التعلـيم العــايل ال  نالحـظ أن الــربامج :احلاليــةعـدم توافـق و مواكبــة الـربامج و املنــاهج املتعبـة للتطــورات التكنولوجيـة  -

و مسايرة التطورات احلاصلة على الساحة املعلوماتية يؤدي إىل إضعاف   و عدم التوافق  ،تتوافق و التقنيات املعلوماتية التكنولوجية احلديث
  .مصداقية املناهج التعليمية املتبعة

لـــدول الغربيـــة علـــى تعزيـــز املنـــاهج التعليميـــة مـــن خـــالل ربطهـــا بـــالواقع تعمـــل ا: انفصـــال املنـــاهج التعليميـــة عـــن الواقـــع املؤسســـايت  -
ات و املؤسسايت، على خالف الدول العربية و على رأسها اجلزائر هناك شرخ كبري بن املناهج التعليمية و الطرق األكادميية املدرسة يف اجلامع
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الطــرق التعليميــة املتبعــة ألنــه مــن املفــروض أن اجلامعــات مولــد املــورد الواقــع املؤسســايت و هــذا بــالطبع يــودي إىل إضــعاف مصــداقية املنــاهج و 
  . البشري الذي يستغل مباشرًة من طرف خمتلف املؤسسات على مستوى البلد

 .املناهج إعدادعدم تطبيق املرجعية الوطنية يف  -
 .التوفيق بني حاجات اتمع و حمتويات الربامج معد -
  .و بني املواد عدم االنسجام داخل املادة الواحدة -
صعوبة جماراة مناهج التعليم اجلامعي للتطورات احلديثة يف جماالت العلـوم والتكنولوجيـا املختلفـة وتـدين مسـتوى اسـتجابتها ملتطلبـات  -

هامة مثل االرتباط باحتياجات سـوق العمـل ومراعـاة التـوازن بـني النظـري والعملـي والـذي يالحـظ مـن خـالل السـاعات املخصصـة للتـدريب 
  .عمليال
  .اعتماد املنهج الدراسي بشكل رئيسي على امللخصات وقلة االعتماد على الكتب املنهجية املؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس -
 تسود طريقة احملاضرة أنشطة التعليم والتعلم يف اجلامعة تليها طريقة املناقشة وتكليف الطلبة بكتابة التقارير والبحوث ، أما استخدام -

حملفزة للتفكري املبدع كطرق حل املشكالت والنقاش االستقصائي والطرق املعززة للعمل التعاوين مثل عمل اموعات واملشروعات األساليب ا
  .فنادرة االستخدام 

  .فرص التطبيق العملي والتدريب امليداين اليت تتوفر إىل حد ما يف أجهزة ومرافق الدولة فقط شح -
 .احتياجاته من اخلرجيني ويف تقدمي اخلدمات التدريبية أثناء الدراسة بطء تفاعل القطاع اخلاص يف حتديد -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بما يسهل اندماج الخريجين في سوق الشغل ضرورة إصالح و تجديد المناهج الجامعية الحاليةالمبحث الثالث 

يف مسـتوى املهـارة  وهـا املتزايـد و كـذا التغـري السـريعو من يتسم العصر الذي نعيش فيه بالتغريات السريعة بفعل انتشار املعرفة العلمية و التقنية
هـذه املهـام، فـرض عليـه مهامـا جديـدة يف جمـال إعـداد  ألداءاملختلفة، كـل ذلـك فـرض علـى قطـاع الرتبيـة الـذي يعتـرب مصـدرا  األعمالألداء 

مع بني من خالل اجليتناسب مع خصائص البيئة احمللية  مبا تطوير املناهج اجلامعيةتم حتقيق هذه املهام من خالل ي، 17القوى العاملة املؤهلة
  .سوق العملالرتكيز على العملية الرتبوية من جهة و دمج االهتمامات العملية املتوافقه مع املستجدات يف 
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  التي تشكل أركان المنهج الجامعي تطوير الجوانب التربوية: المطلب األول 

  :ألستاذ الجامعيقدرات اتنمية  .1

أن جنـاح  ج طلبة قادرين على التعامل بشكل صحيح مع متطلبات البيئة احمليطة م يبدأ بإعداد املعلم الذي يتلقون منه العلم، كما إن ختري
إىل معلمــني مــؤهلني علميــا وتربويــا، فنجــاح عمليــة تنفيــذ املنهــاج تتوقــف إىل حــد كبــري علــى وجــود معلمــني  جالتطــوير للمنــاهج املدرســية حيتــا 

لتواكـب التطـورات ،وعمليـات التطـوير والتحـديث للمنـاهج  ،ين على استيعاب الفلسفة الرتبويـة للنظـام الرتبـوي وأهـداف اتمـعمؤهلني قادر 
لتســهم يف إكســاب املتعلمــني املعرفــة   ،ومــا حتتاجــه هــذه املنــاهج مــن اســرتاتيجيات للتــدريس والتقــومي ، والتغــريات العامليــة يف شــىت اــاالت

يتحقق هذا التأهيل مـن خـالل ، ارات الالزمة للعيش يف عامل متطور ومتغري وبعيدا عن الطرق التقليدية يف التدريس والتقوميواالجتاهات وامله
 .18تبين سياسة مستمرة للتدريب العلمي و الرتبوي

  )إستراتيجية التدريس( التطبيق الجيد لمنهاج المقاربة بالكفاءات .2

   :من أهم خصائص املقاربة بالكفاءات 

  .النظرة إىل احلياة من منظور عملي  -

  .التخفيف من حمتويات املواد الدراسية  -

  .ربط التعليم بالواقع واحلياة  -

  .االعتماد على مبدأ التعليم والتكوين  -

  .السعي إىل حتويل املعرفة النظرية إىل معرفة نفعية  -

  . تنظيم برامج التكوين انطالقا من الكفاءات الواجب اكتساا -

  .فيهتغري الكفاءات وفق السياق الذي تطبق  -

  . وصف الكفاءات بالنتائج واملعايري  -
  .مشاركة األوساط املعنية بربنامج التكوين يف مسار إعداد هذه الربامج  -
  . تنظيم الكفاءات انطالقا من النتائج واملعايري املكونة هلا  -
   .اعتماد التكوين على اجلانب التطبيقي اخلاص  -
  .)طريقة املشاريع ( املعارف قابلة للتجنيد واملشاريع  -
  :المتوخاة من العملية التعليمية هدافالتصريح باأل .3

وكيف ينبغي أن تكون النتـائج ، الطالب اكتساا من املنهاج/ما هي املعارف واملهارات والتصرفات اليت يتعّني على املتعلمحيث جيب إدراك 
 املهمـةويستعمل هذا التصريح إلعالم األساتذة والطالب باألمور املتوقعة منهم واليت ميكن استعماهلا إليصال ، اجلامعة مع ما تتوقعهمتوافقة 

  و من أهم شروط األهداف الرتبوية اجليدة، التعليمية إىل اتمع خارج اجلامعة
 . أن تكون حمددة و واضحة و متنوعة بقدر اإلمكان -
  .حيقق ذاته و طموحاته املستقبلية و اهتماماته و قدراته املختلفة، و تعطيه الفرصة كيتتناسب مع ميول املتعلم  أن -
 .املستقبل يف نفس الوقت تعكس خصائص هذا اتمع واجتاهاته ونظرته حنو وفلسفته،  أن تتناسب مع طبيعة اتمع و -
 .)العقلي، الوجداين، اجلسمي(أن حتقق النمو الشامل للمتعلم  -
  .ون أهداف املناهج اجلامعية تتماشى مع ظروف بيئة الشغلتك و جيب أن -

   تبّني استراتيجيات تقويم مناسبة.4



 15

وال بّد من اختيار طريقة مناسبة للتقومي، متكننا من قياس فاعلية الوصول يعّد التقومي الوسيلة األساسية اليت تسمح لنا بتقومي ما توصلنا إليه، 
ومن شأن هذا التقومي املساعدة يف تقرير إمكانية حتقيق نتائج العملية التعليمية، وضمان أن  ،ملية التعليميةإىل األمناط املختلفة من نتائج الع

ويراعــى أن تتوقـف طريقــة التقـومي علــى النتـائج املتوخــاة يف ، علـى النتــائج املرجـوة مــن املنهـاج تكـون املعـايري الــيت وصـل إليهــا املتخرجـون ترتكــز
وفيمــا يلــي بعــض االســرتاتيجيات املناوبــة  ،ت، وأال تكــون حمصــورة فقــط علــى االمتحــان الشــفهي واالمتحــان الكتــايبجمــاالت املعرفــة واملهــارا

  :للتقومي
 الوظائف واملهام يف قاعة الدرس بإشراف األستاذ ومساعديه -
 .، و املقابالتحتضري العروض، وامللصقات، وكتابة املقاالت -
 املشاريع العمليةاملرتكز على و التقومي  التقومي املرتكز على احلاسوب -

  :تطوير المقررات .5
  :عن التساؤالت التالية اإلجابةقبل اختيار املقرر جيب حماولة 

 ما هي األهداف الرمسية واألغراض املعلنة للمقّرر؟ -
 ما هي قابلية تنفيذ هذه األهداف تبعاً لسوية الطالب والوقت املتاح؟ -
 املهارات اليت حيتاجها الطالب يف حياته اليومية، خارج اجلامعة؟/اتمدى ارتباط األهداف املعلنة مع الكفاء -
 اخلربات اليت حيتاجها الطالب يف املرحلة األكادميية التالية؟/مدى ارتباط األهداف مع الكفاءات -
طالـب يف مهنتـه إذا كان املقّرر يهدف إىل حتضري الطالب يف حقل مهين حمدد، مدى ارتباط األهداف مع الكفاءات اليت حيتاجها ال -

 املستقبلية؟
 .ارتباط حمتوى املقرر بكل جديد يف البيئة االجتماعية و الثقافية و اإلجتماعية -
  ما هي أهداف الطالب وتوقعاته من املقّرر؟ -

  التعليم الجامعي في التنمية االقتصاديةمخرجات متطلبات دمج  :الثانيالمطلب 

 :لبشرية أكثر قدرة على التكيف مع سوق الشغل، فأنه يتعني حتقيق اجلوانب التاليةمن أجل تطوير وظيفة اجلامعة و جعل خمرجاا ا
  :الجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق فرص العمل تحويل دور.1
 عة الريادية تبين وتصمممع متطلبات التوظيف يف سوق العمل، يف حني أن اجلام إىل البحث عن توافق خمرجاا تسعى اجلامعات التقليدية 

التوجــه الــذي أدركتــه أوروبــا حــني اعتــربت عقــدي  وهــو ، مناهجهــا وختصصــاا لتخــريج طــالب قــادرين علــى خلــق فــرص العمــل يف الســوق
التعلـيم العـايل لرتكـز علــى  التوظيـف يف حــني أن التسـعينيات ومـا تالهـا مـن سـنني هـي حقبـة تغـري سياســة السـبعينيات والثمانينيـات عقـدي

 وهـذا الـدور اجلديـد يعـين أن تتمحـور منـاهج وطـرق التـدريس حـول ،األجيـال القادمـة بـادئ خلـق فـرص العمـل وثقافـة العمـل احلـر يف بنـاءم
 جيها إىل حياة عمليـة أكثـر تعقيـداوتُعد خر  ،التنافسية العاملية للدولة استثمار األحباث واألفكار واملخرتعات لتمكن اجلامعة من أن تسهم يف

 اجلدارة، والتنقل الدويل، والتواصل الثقايف، واالنتماء للشركات متعددة تتوافق مع طبيعة الوظيفة املؤقتة، وعقد العمل املبين على تقرارااس وأقل
 اجلامعيـة مـن كوـا وثيقـة التوظيـف املسـتدمي إىل كوـا جمـرد وذا املعـىن تتحـول الشـهادة ،اجلنسيات، واالعتماد األعظم على توظيف الذات

  .عامل العمل بطاقة دخول إىل
 :والخريجين الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة .2

لكن . قدمي تسعى كثري من اجلامعات إىل احلرص على تطبيق بعض مالحمه فاملناداة بالشراكة مع أصحاب املصاحل احمليطني باجلامعة مطلب 
املختلفـة يف اتمـع احمللـي والـيت يـأيت علـى رأسـها اخلرجيـون  الـيت تتـيح للجامعـة االسـتفادة والتفاعـل مـع الشـرائحهو الشـراكة املتوازنـة  املطلوب

هـذا إضـافة إىل أمهيـة الرتكيـز علـى  ،العميـل أصوًال استثمارية ضخمة حني حتسن اجلامعة التواصل معهم مبفهوم التمحور حول الذين يعتربون
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 بناء ثقافـة ،املشرتكة، واملنشآت الصغرية األعمال، واجلمعيات غري اهلادفة للربح، والتوسع يف إنشاء املشاريع ادشراكة املنشآت الصغرية، ورو 
  .والرواد احملليني املنظمة والسلوك التنظيمي للجامعة يتطلب الرتكيز على اتمع احمليط

   :تلفةالمخ نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات .3

تلـك احلاضـنات  ،ةيـاحلقيق االفرتاضـية و إقامة الواحات العلمية، ومراكز االبتكار وبرامج امللكية الفكريـة واحلاضـنات ومن وسائل نقل التقنية
تضـافة االستشـارية والتجهيـزات املكتبيـة وحـىت اس بتقـدمي اخلـدمات حلـرة الصـغرية داخـل اجلامعـة مـرورادورهـا مـن تشـجيع األعمـال ا الـيت ميتـد

علــى اجلامعــات وقطاعــات  ومــن خالهلــا يــتم جتسـيد مــا يســمى بنظريــة احللـزون الثالثــي املرتكــز ،مــن اجلامعـة املشـاريع ورعايتهــا حــىت تتخـرج
  .اجلامعات املتقدمة يف ااالت املنشودة األعمال واحلكومة واملعزز بالتوأمة املدروسة مع

  :التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار .4
علـى توليـد فاجلامعـة حتتـاج اليـوم إىل تعلـيم  ،للتعليم القائم على التلقني واحلفظ مل تعد تناسب التعليم اجلامعي احلـديث األساليب التقليدية 

الطالب مع ضرورة تدريب  ،لإلبداع املتحرر من النمطية، والتفكري املؤطر، والتدرج املنطقي الرتيب األفكار والتأمل واالبتكار، وإطالق العنان
هذا املفهـوم الـذي يوجـه التفكـري واإلبـداع  ،الدراسة اجلامعية أثناء'' املنشأة''الطالب على مفهوم و الذي يعين تدريب  التفكري الريادي على 

مـن  با كثـرياوقد سبقت أورو  ،ألساليب التعليم اجلامعي ويصبح التعليم التطبيقي اال الشائع'' املنشأة''وأنشطة ومهارات بناء  إىل مكونات
يف التعليم العايل بشراكة ودعم '' املنشأة'' م عدداً كبرياً من الربامج التشجيعية ملفهوم1988حيث استحدثت منذ عام  الدول يف هذا اال،

التعلـيم  كمـا أن،  الرياديـة وكانـت مثرتـه أن أعـدت جـيًال مـن الشـباب ميتلـك روح ،املسـتوى احمللـي واإلقليمـي من شركات القطاع اخلـاص علـى
واالختيار من  النظام التعليمي متعدد التخصص الذي يتيح للطالب فرصة تعدد التأهيل االبتكاري القائم على اإلبداع واالبتكار يتطلب تبين

يف  وربـط األفكـار، ويوجـد مناخـاً تعليمـاً متعـدد األبعـاد التخصصـية يسـهم بني التخصصـات املتنوعـة ممـا ينمـي سـعة األفـق، ورحابـة التفكـري،
  .إىل فكرة ميكن حتويلها إىل مشروع منتج الوصول

  :في أوساط الطلبة األعمالنشر ثقافة ريادة  .5

 بآليات بناء جيل املعرفة والتحول حنو االقتصـاد املعـريف هـو أحـد أهـم عناصـر اإلدارة الواعية بأمهية التوجه حنو ريادة األعمال واملقتنعةوجود 
هـذه القيــادة جيــب أن تتميــز باإلميــان . وبـرامج متنوعــة وتعهــدا مســتمرا قافـة ريــادة األعمــال يتطلــب وقتـاً طــويالً فنشــر ث ،بنـاء اجلامعــة الرياديــة

ومـن ذلـك اسـتحداث  ،هلـا، والـربامج التنفيذيـة ملراحلهـا اإلسـرتاتيجيةبـالفكرة، والتبـين اجلـاد ملفهـوم اجلامعـة الرياديـة، ووضـع اخلطـط  العميـق
واألنديـة والشـركات الطالبيـة، ومنافسـات خطـة  األعمـال يف التعلـيم اجلـامعي مثـل مراكـز التميـز لريـادة األعمـال، رواد الـربامج الداعمـة لبنـاء

مفهوم اجلامعة الريادية ال  فإن ما يبعث على األمل ويزيد من التفاؤل أن: وختاما. مشاريع ريادة األعمال العمل، وزمالة األعمال ومسابقات
موقعــا  للجامعـات اجلـادة يف وطننـا الغـايل أن تلحـق بالركـب وختتصـر الــزمن وتضـع لنفسـها مريكـا وأوروبـا فـيمكنيـزال يف عقـوده األوىل يف أ

  .19تنافسيا بالتميز عن طريق ريادة األعمال
   العالقات مع المؤسسات االقتصادية توطيد .6

خمتلـف اـالس اجلامعيـة  طريق تأمني متثيـل دائـم هلـم يف عن ،واحملامني ،املهنية كنقابات املهندسني واجلمعيات، وأرباب الصناعة، كاملصارف
 تقـدمي النصـح واملشـورة العلميـة حـول حاجـات خمتلـف هـذه القطاعـات االقتصـادية مبـا يتـيح هلـم) كمجالس األقسام والكليـات واجلامعـات(

   .ث العلمي يف هذه اجلامعاتوعلى خطط البح األمر الذي ينعكس بدوره على احملتوى العلمي للربامج التعليمية ،واإلنتاجية
  )نتائج و توصيات(الخاتمة 

مل يتم استغالل خمرجاته اليت تتمثل يف املوارد البشرية اليت مت تكوينها علميا، كمـا أن هـذه  إنلن يكون للتعليم اجلامعي دور فعال يف اتمع 
اجلامعيـة مـن  املؤسساتخطط و سياسات للتنسيق بني مل يتم وضع  إنالكفاءات لن تتمكن من أداء دور فعال و ريادي يف سوق الشغل 

  .جهة و باقي املؤسسات األخرى اليت تنتمي لباقي القطاعات االجتماعية و االقتصادية
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  :حنتاج إىل فإنناجيدا لسوق العمل  إعدادااخلرجني  إعدادو يف سبيل 
املقاربــة بالكفــاءات يف  إســرتاتيجيةلعلمــي و تبــين احملتــوى ا إعــادة النظــر يفيــدها، مــن خــالل دتطــوير منــاهج البحــث العلمــي و جت �

 . علها أكثر مرونة و مصداقيةجلالتقومي  أساليباملستمرة، و تغيري  ةالتدريبيعملية التدريس، و كذا حتسني أداء األساتذة من خالل الدورات 
البتكــار، و مهــارة التواصــل و العمــل و ا اإلبــداعاعتمــاد منهــاج تعليمــي يركــز علــى تطــوير املهــارات اخلاصــة لــدى الطلبــة كمهــارة  �

 .تنمية املهارات القيادية لديهم و كذا تطوير املهارات اللغوية و احلاسوبية إىل إضافةاجلماعي، 
 يف اجلامعــــات، مهمــــتهم مســــاعدة الطلبــــة عنــــد عمليــــة التوجيــــه األكــــادميي قبــــل اختيــــارهم للتخصصــــات تربــــويني خمتصــــنيإعــــداد  �

فرص عمل و ما  إجياد،و خمتصني آخرين يساعدوم يف توجيههم حنو كيفية  املستقبلي بعد التخرج وعملهمعلى طبيعة دراستهم  وإطالعهم
يـتم هـذا التوجيـه مـن خـالل نـدوات علميـة و  أنهي متطلبات اتمع و فرص العمل املنتجة اليت تسد النقص يف حاجات أفراه، كما ميكن 

 .ورشات عمل أومهنية 
سياسـة ختطـيط للتعلـيم  إتبـاعالتعليمية للبلـد باحتياجـات خطـط التنميـة مـن القـوى البشـرية مـن خـالل  من الضروري ربط السياسة �

 .متوافقة مع هذه االحتياجات
باجلوانب التطبيقية والتدريبية والعمل امليداين حىت يكون  حتسني نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العايل بصورة خاصة، واالهتمام �

مستخدمة يف بلدان العامل املتقدمة األخـرى  طلبتنا قادرين على العمل واثقني من أنفسهم، وحماولة تطبيق أمناط تعليمية رجباإلمكان أن يتخ
بعـد والتعلـيم التعـاوين وهـذا  مسـتخدمة، مثـال ذلـك دورات التعلـيم املسـتمر، والتعلـيم املفتـوح ، والتعلـيم عـن أو تطوير اسـتخدامها إن كانـت

 .الدراسة والعمل األخري يستثمر دمج
اتمـع و البيئـة اخلارجيـة، منظمـات املعلمـني،  :يففكري منظم هدفه حتقيق جودة تعليمية شاملة و نشـر هـذه الفلسـفة  إطارتبين  �
  .20املدرسة أو اجلامعة احمللية،التعليمية املركزية و  اإلدارات
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